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Kommunalsjef oppvekst og kultur
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Saknr. 20/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 29.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 29.04.2020.

Saknr. 21/20
BARNAS KOMMUNESTYRE - FORDELING AV MIDLER PGA
KORONASITUASJONEN
Behandling:
Lindtner (Sp) fremmet følgende forslag:
Siden elevtallet ved barne- og ungdomsskolene i Karmøy er svært variabelt tildeles et grunnbidrag på
kr. 1.000 pr. skole.
Innstillingen med Lindtners forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å foreta fordeling av midlene bevilget til Barnas
kommunestyre da kolonisituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre Barnas
kommunestyre på en hensiktsmessig måte.
Midlene fordeles etter elevtall på skolene, avrundet til nærmeste 100 kroner, med et
grunntilskudd på kr. 1.000 pr skole.
Korrigerte elevtall (basert på GSI) og beregnet tilskudd ihht vedtak:
Elevtall

Tilskudd

Skudenes u

187

3500

Skudeneshavn

235

4100

Sørhåland privatskole

113

2500

Ferkingstad

134

2800

Ådland

131

2800

Grindhaug

325

5300

Åkra

203

3700

Sevland

125

2600

Veavågen

382

6000

Danielsen ungdomsskole

165

3200
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Åkra u

326

5300

Eide

375

5900

Kopervik

312

5100

Stokkastrand

153

3000

Stangeland u

346

5600

Håvik

113

2500

Avaldsnes

211

3800

Torvastad

323

5300

60

1800

Bø u

283

4700

Norheim

268

4500

Kolnes

197

3600

Mykje

389

6100

Vormedal u

372

5900

Kvalavåg Montessoriskole

99600
Midlene disponeres av respektive elevråd.

Saknr. 22/20
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Behandlet som første sak.
Rygh (Krf) fremmet følgende endringsforslag (endringen i fet skrift):
1 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan
2020-2024 med følgende endring: «Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot
allerede etablerte samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i
SLT - samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med
rusutfordringer.» jfr tiltak nr. 48, s. 43.
2 Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse
med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3 Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i forkant av
rulleringen.
Lindtner (Sp) endringsforslag
s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir implementert i
ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.
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Innstillingen med endringsforslag fremmet av Rygh og Lindtner enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, med
følgende endringer:


Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i SLT samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med
rusutfordringer.» jfr tiltak nr. 48, s. 43.



s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir
implementert i ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.

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

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

Saknr. 23/20
PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Behandling:
Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal
være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold
mv. Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Mannes (KL) fremmet følgende endring (endringen i fet font) i Bjellands forslag:
Tilleggsforslag til punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor flere aktuelle tomter presenteres. Tomtene
skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering,
eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Innstillingen med tilleggsforslag fra Bjelland vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for
innstillingen med Mannes sitt endringsforslag.
Vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.

Side 4 av 11

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler
må vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomiplan.
Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

Saknr. 24/20
KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.

Klage fra Avaldsnes idrettslag tas ikke til følge.

Klage fra Kopervik idrettslag er mottatt etter klagefrist og er dermed ikke behandlet.

Kriteriene for tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller gjennomgås i forbindelse
med temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Saknr. 25/20
MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/
november 2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved
Stangaland skole legges til første møteserie i 2021.

Saknr. 26/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.06.2020
Behandling:
1. TILGJENGELIGHETSPRISEN 2020
Til etterretning.

2. Notat - FORESPØRSEL OM VURDERING AV UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER PÅ SFO
MORGENER, OG FERIEAVVIKLING OM SOMMEREN
«Rådmannen viser til oversendelsesforslag 7, framsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20eventuelt- kommunestyret 10.02.20. Hun ber om at rådmannen kan vurdere utvidede
åpningstider for SFO morgener og ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike
ordninger i andre kommuner med bakgrunn i å se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få
SFO åpningstider som kan samkjøres med arbeidstider for de som jobber turnus, og se på en
ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker om sommeren).
Sektor skole har undersøkt åpningstidene og ferieavviklingen for SFO i Haugesund og Tysvær
kommune. Disse kommunene grenser til Karmøy og er naturlige å sammenligne seg med.
Åpningstidene er like i disse tre kommunene. Alle tre kommunene har også stengt en måned om
sommeren. Karmøy har stengt fra 15.juli til 15. august, de andre to har stengt i juli måned.
Årets ferieavvikling er nært forestående, derfor er logistikken rundt dette ferdigbehandlet og
kommunisert ut til ansatte og foresatte. Endringer knyttet til hvordan åpningstider og
ferieavvikling skal foregå krever en prosess med involvering av berørte parter. Inneværende vår
har vært preget av Covid 19 og alt det har innebåret av omstillinger og tiltak i skolesektoren. På
grunn av dette har det vært nødvendig å avvente eventuelle endringer i de ordinære SFO
vedtektene.
Sektor skole planlegger å gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan SFO blir organisert i
Karmøy kommune. I denne prosessen skal gjeldende vedtekter evalueres og eventuelt revideres.
Åpningstider og ferieavvikling vil bli utredet som en del av dette arbeidet. Saken tas opp i
hovedutvalg oppvekst og kultur 3.desember 2020.»
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3. Notat - TILTAKSPLAN FOR MOTIVASJON OG MESTRING I UNGDOMSSKOLEN

«Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken om Motivasjon og mestring den
05.12.2018, saksnr. 58/18. Det kom tilleggsforslag fra Jacobsen (Ap) om å etablere ei
referansegruppe for arbeidsprosessen, som skulle bestå av skoleeier, skoleledere, lærere,
elever og representant fra foreldreutvalg. Hovedutvalg oppvekst og kultur tok tiltaksplanen
for ungdomsskolen Motivasjon og mestring til etterretning. Innstillingen med Jacobsens
tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Planen for motivasjon og mestring på ungdomstrinnet ble iverksatt 01.01.19. Det står
beskrevet i planen at rullert plan for videre tiltak skulle legges fram i desember 2019.
Dette ble utsatt til februar 2020 og skulle behandles i hovedutvalg oppvekst og kultur
1.april 2020. På grunn av Covid 19 viruset ble det planlagte hovedutvalgsmøtet avlyst.
Planen er nå rullert, og framdrift for det videre arbeidet vil bli presentert i dette
dokumentet.
Historikk
Læring er kjernen i skolens virksomhet. Motivasjon er en svært viktig forutsetning for
læring. Bakgrunnen for satsingen på Motivasjon og mestring på ungdomstrinnet var at
ungdomsskoleelever i Karmøy hadde scoret noe lavere enn landsgjennomsnittet på
Elevundersøkelsen, særlig på faktoren «motivasjon».
I forkant av utarbeidelsen av tiltaksplanen ble det gjennomført dybdeintervjuer og
spørreundersøkelser med elever på alle ungdomsskolene i kommunen. Tilbakemeldingene fra
elevene var i hovedsak at de synes det er viktig med lærere som bryr seg, og som ser og
aksepterer dem for den de er. De vil ha lærere som er forberedt og engasjerte, og som legger
opp til at elevene får være aktive i timene. De ønsker medvirkning når det gjelder valg av
arbeidsmåter og fordypningsemner. De uttrykker at det er viktig for motivasjonen at de får
hjelp til det de opplever som vanskelig, slik at de kan oppleve mestring. Elevene uttalte også
at de foretrekker praktiske arbeidsmetoder og variert undervisning.
Lekser ble trukket fram av elevene som ble intervjuet, som en demotiverende faktor. Når det
gjelder bruk av anmerkninger kom det fram et mer nyansert syn på bruken av dette i
intervjuene enn i spørreundersøkelsene. Det var tydelig at måten å praktisere et
anmerkningssystem på var avgjørende for elevenes opplevelse av det. De aller fleste elevene
svarer at de trives på skolen og er fornøyd med opplæringen. Likevel er det viktig å jobbe
aktivt for at alle skal ha en god skolehverdag. Innspillene fra elevene var med å legge
grunnlaget for den eksisterende tiltaksplanen.
Evaluering av eksisterende tiltaksplan
Gjeldende tiltaksplan har bestått av et systemnivå, som fokuserer på overordnede rammer.
Videre har den bestått av tiltak som kan ses i lys av kommunens satsinger på skole: «Dypere
læring med digital støtte» og «Trygt og godt skolemiljø». Sektor skole er godt i gang med
tiltakene som står beskrevet i planen. Referansegruppe for arbeidsprosessen er etablert.
Foreldrerepresentant og elevrepresentant ble rekruttert fra Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
og Ungdomsrådet. Dette ble gjort for å sikre involvering og medvirkning fra disse utvalgene. I
tillegg består gruppa av en representant fra skoleeier, en ungdomsskolerektor og en
ungdomsskolelærer. Møter i referansegruppa er avholdt, og det er avklart hvordan gruppa
skal arbeide videre.
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Det er gjennomført en digital spørreundersøkelse for elever på 8. og 9.trinn. Den ble
utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra elevene i spørreundersøkelsene og
dybdeintervjuene, som ble gjort i forkant av planarbeidet. Målet med undersøkelsen var å
spørre de samme elevene to ganger, med noen måneders mellomrom, for å se om
motivasjonen hadde endret seg i løpet av perioden. På den siste undersøkelsen svarer flere
ungdommer at de trives på skolen enn på den første. Det er også flere som svarer at de er
interesserte i å lære på skolen. Det kan tyde på en viss framgang, men resultatene på
Elevundersøkelsen gjenspeiler ikke samme framgangen. Det er verdt åmerke seg at de aller
fleste elevene svarer at de er motiverte for skolearbeid.
Elevundersøkelsen ble gjennomført i november/desember. Resultatene på indikatorene
«motivasjon» og «mestring» er fremdeles under landsgjennomsnittet. Det vil si at iverksatte
tiltak ennå ikke viser igjen på elevenes motivasjon. Det er viktig å ha med seg at flere av
tiltakene skal pågå over tid, og eventuelle effekter av dem vil først være målbare på sikt. Dette
er et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Likevel må vi ta resultatene på alvor og innse at vi har
en vei å gå for å øke motivasjonen og mestringsfølelsen på ungdomstrinnet.
Kartlegging av bruk av anmerkninger er også et av tiltakene som er satt opp i planen. Dette
jobbes med på hver enkelt ungdomsskole, som del av et helhetlig arbeid med
relasjonsbygging, mestringsopplevelser, elevmedvirkning og læringsledelse.
Vurdering av eksisterende praksis med lekser, i forhold til omfang og innhold, skal være satt
på agendaen på de ulike ungdomsskolene. Målet er å få til en læringsfremmende og
motiverende praksis. Flere av ungdomsskolene er allerede godt i gang med dette arbeidet.
I tillegg til tiltakene som er nevnt ovenfor, og som er beskrevet mer inngående i tiltaksplanen,
har hver enkelt skole motivasjon og mestring på agendaen i sitt pågående utviklingsarbeid.
Motivasjonsfremmende undervisning er grunnlaget for alt annet som gjøres i skolen. Det
satses også tungt på digitale verktøy i undervisningen. Både koding og VR-briller er under
utprøving, og forventes å bidra til økt motivasjon for denne målgruppen.
Ungdomsskolene deltar på lærende nettverk på tvers av skoler, sammen med barneskolene 3-4
ganger per skoleår. Nettverkene er et ledd i den skolebaserte kompetanseutviklingen.
Nettverkene fokuserer på faktorer som forskning framhever som motivasjonsfremmende.
Eksempler på dette er relasjonsbasert klasseledelse, en aktiv elevrolle, dybdelæring,
egenvurdering og tverrfaglighet. Dette står beskrevet i tiltaksplanen, og sektor skole er i rute i
forhold til oppsatt plan.
Plan for trygt og godt skolemiljø er også en del av tiltaksplanen for Motivasjon og mestring,
og er beskrevet nærmere der.
Veien videre

Høsten 2020 iverksettes Fagfornyelsen på nasjonalt nivå. Fagfornyelsen er en revidering
av hele læreplanverket. Karmøyskolen er allerede godt i gang med implementeringen av
denne. Fagfornyelsen legger opp til skaperglede, engasjement og utforskertrang.
«Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene. Skolen og lærerne
skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse,
grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger. For
å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de
lærer, skal prioriteringene i fagene bli tydeligere. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag
med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag
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skal forbedres. Læreplanene skal også gi tydeligere retning for skolenes og lærernes valg
av innhold i opplæringen og for vurderingen av elevenes kompetanse» (Regjeringen.no).
For å få til dette kreves aktive elever og variert undervisning i et trygt og inkluderende
fellesskap. Det samsvarer godt med elevenes innspill til hva som motiverer dem. Målet til
Karmøyskolen er at elevene gjennom praksisendringen som følger av Fagfornyelsen, skal
oppleve mer mestring og bli enda mer motivert for læring. Karmøyskolen satser også
videre på Trygt og godt skolemiljø (som beskrevet i den eksisterende tiltaksplanen). Et
trygt og godt skolemiljø ligger til grunn for at implementeringen av Fagfornyelsen skal bli
vellykket. Satsingene må ses i en sammenheng.
Tiltakene som er iverksatt og som er beskrevet i eksisterende plan for motivasjon og
mestring, vil bli jobbet videre med. Arbeidet er fremdeles i startfasen, og
implementeringsarbeid trenger tid og handlingsrom for å bli vellykket. Selv om
resultatene på Elevundersøkelsen fremdeles ikke er i tråd med målsettingen, har
kommunalsjef oppvekst og kultur tro på at målrettet og grundig arbeid vil gi ønskede
resultater på sikt.
Oppfølging og evaluering
Elevundersøkelsen gir nyttig informasjon om hvorvidt arbeidet med motivasjon og
mestring på ungdomstrinnet gir resultater. Sektor skole vil fortsette å analysere
resultatene derfra. I tillegg vil arbeidet som allerede er iverksatt, og som er beskrevet
ovenfor følges tett av kommunalsjef oppvekst og kultur.
Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU) og Ungdomsrådet vil fremdeles være involvert i
arbeidet. Motivasjon og mestring er også tema på jevnlige samlinger som
ungdomsskolerektorene har.

4. Orientering – Karmøy kommune i oppfølgingsordningen
Modell for kompetanseutvikling i skole
Utdanningsdirektoratet (Udir) sin modell for kompetanseutvikling i skolen består av tre
elementer:
 Desentralisert ordning.
 Oppfølgingsordningen.
 Innovasjonsordningen.
Modellen for kompetanseutvikling er en nasjonal satsing som har tre formål. For det første skal
den bidra til å sikre at skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. For det andre skal
den gi tilbud om statlig støtte til kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder
i opplæringen. For det tredje skal den undersøke effekten av tiltak for å gi bedre kvalitet i skolen.
Oppfølgingsordningen
Oppfølgingsordningen er et tilbud om støtte til kommuner som over tid ikke oppnår
tilfredsstillende resultater i opplæringen. Kommuner som trekkes ut i ordningen får tilbud om
oppfølging for en periode på 3 år. Kommunene identifiseres ved bruk av et indikatorsett fra
sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte. Indikatorene hentes fra elevenes
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grunnskolepoeng (beregnet fra eksamens- og standpunktkarakterer), Nasjonale prøver og
Elevundersøkelsen. Ut fra disse indikatorene beregnes det risikopoeng.
Det første året i ordningen kalles forfasen. Med bistand av eksterne veiledere skal kommunen
analysere egne data og danne seg et bilde av hvilke utfordringer kommunen har. I tillegg skal det
planlegges tiltak, gjennomføres forankringsarbeid og man skal finne et kompetansemiljø som skal
bistå kommunen i gjennomføringsfasen. Forfasen varer i 1 år.
I gjennomføringsfasen skal kommunen gjennomføre de planlagte tiltakene. Dette kan være i
samarbeid med det såkalte veilederkorpset fra Udir eller andre kompetansemiljøer, for Karmøy
kommune sin del vil Høgskolen på Vestlandet være en naturlig samarbeidspartner. Målet for fasen
er å utvikle kvaliteten på skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i kommunen. Gjennomføringsfasen
varer i 2 år.
Uttrekk av Karmøy kommune
Kommuner kan bli trukket på to måter i oppfølgingsordningen.
1. Kommunen samlet sett har et høyt antall risikopoeng.
2. Spredning i antall risikopoeng mellom skoler i samme kommune (0ver 50 poeng), samtidig
som en av skolene ligger i nederste kvartil. Dette betyr at en skole har et antall risikopoeng
som gjør at den ligger over 75 % av det antall risikopoeng det er mulig å oppnå.
Karmøy kommune er trukket ut med bakgrunn av alternativ 2 ovenfor. Det er særlig tre områder
som danner grunnlaget for uttrekket:
1. Støtte fra lærer.
2. Motivasjon.
3. Grunnskolepoeng.
Kommunen er altså ikke trukket ut på bakgrunn av samlet antall risikopoeng, men på grunn av
stor spredning mellom skolene i kommunen. Laveste risikopoeng i Karmøy kommune er 0 og
høyest er 52,8. Spredningen er altså over 50 poeng, og kvalifiserer til uttrekk. Av kommunens 16
barneskoler og 5 ungdomsskoler har 4 ungdomsskoler og 1 barneskole blitt trukket ut.
På bakgrunn av høy andel risikopoeng er følgende skoler trukket ut i ordningen:
 Bø ungdomsskole.
 Kopervik skole.
 Skudenes ungdomsskole.
 Stangeland ungdomsskole.
 Åkra ungdomsskole.
Arbeid videre
Arbeidet videre vil bestå av følgende punkter:
 Analysearbeid.
 Etablere kontakt med veiledere HVL.
 Informasjon i organisasjonen.
 Utvikle plan for forfasen i mai/ juni 2020.
 Involveringsarbeid i organisasjonen.

Side 10 av 11




Danne og forstå eget utviklingsbilde.
Digital oppstartssamling 15. og 16. september.

Saknr. 27/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.06.2020
Behandling:
1. Kommunalsjefen orienterte om tertialrapport 1. tertial 2020. Saken ligger på sakslisten til
kommunestyret 15.06.20.
2. Kolstø (Sp) stilte spørsmål vedrørende omorganisering på Karmøy
voksenopplæringssenter (KVOS).
Kommunalsjef oppvekst og kultur svarte.
Neste møte på Karmøy voksenopplæringssenter med orientering fra KVOS.
Representanter fra NAV flyktning inviteres.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/2713

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

10.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 29.04.2020

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 29.04.2020.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 29.04.2020

Tid : Kl. 18:00 – 19.50

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

SP
AP
AP
FRP
KRF
V
H
H
KL

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

Fremmøte
Møtte f.o.m. sak 7/20

9
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Ettersendt til representantene:
Til sak 8/20: Saksprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sak 10/20
Til sak 16/20: Saksprotokoller fra ungdomsrådet sak 9/20, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne sak 12/20, hovedutvalg teknisk og miljø sak 43/20.
Innkalling godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 6/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 29.01.2020
Behandling:
8 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 29.01.2020.

Saknr. 7/20
KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å bevilge kr 100 000,- fra art 1470, funksjon 36030 til
friluftsanlegg, fordelt på innkomne søknader slik:
Søker

Tildeling

Vea Turlag

17 000

Åkra Fjellag

13 000

Vestsiå Turlag

17 000

Sevland Bygde- og Fjellag

10 000

Norheim og Spanne Friluftslag

27 000

Skudenes Fjellag

16 000

Sum

100 000

HIL-orientering, 1. Skudenes Sjøspeidergruppe og Kopervik Speidergruppe tildeles ikke
midler.
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Saknr. 8/20
TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2020

Behandling:
Leder viste til ettersendt saksprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Karmøy badmintonklubb

kr 10 000

Kolnes I.L., hu-lag håndball

kr 40 000

Stokkastrand Leikarring

kr 30 000

Karmøy helsesportslag

kr 40 000

Haugesund Turistforening

kr 40 000

Tilskuddet skal belastes 1470.25660.23470

Saknr. 9/20
TILSKOTT FESTIVALAR 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutval oppvekst og kultur tildeler følgande festivaltilskott 2020:
Skudefestivalen

kr 50 000

Fiskeridagane i Åkrehamn

kr 50 000

Kopervik festival

kr 45 000

Hovedutval oppvekst og kultur tildeler treårig festivaltilskott for perioden 2020-22 til:
Olavsdagene

kr 15 000

I tillegg blir det utbetalt som del av treårig festivaltilskott jmf vedtak om tilskott festivalar
2018:
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Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival SILK kr 50 000
Karmøygeddon

kr 50 000

Hovedutval oppvekst og kultur tildeler treårig festivaltilskott for perioden 2021-23 til:
Karmøygeddon Metal Festival

kr 50 000

Dagsfestivalar:
Visnesmarknaden

kr 10 000

Karmøy brass festival

kr 10 000

Jul på Vea

kr 10 000

Tilskottet blir belasta budsjettpost 1470-25442-37700.

Ved sakshandsaming er det enno ikkje klart kva festivalar som blir gjennomført i 2020 og kva
som blir avlyst. Karmøy kommune utbetaler festivaltilskott som normalt for å sikre
føreseielege vilkår for festivalane i ei lite føreseieleg tid. Festivalar som får tilskott frå
Karmøy kommune skal levere inn egenerklæring om universell utforming. Festivalar som
ikkje har levert egenerklæring om universell utforming må ettersende dette før utbetaling av
tilskott. For festivalar som leverte egenerklæring i fjor og som ikkje har endringar rekk det å
bekrefte fjorårets erklæring.
Festivalar som er tildelt 3-årig tilskott skal levere inn prosjektskildring for årets festival samt
rekneskapsutdrag frå fjoråret innan søknadsfrist 1. mars. Tilskott blir utbetalt når dette er
mottatt.

Saknr. 10/20
DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar fordeling av kr 1 970 000 i driftstilskudd for 2020 til
frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser.
Kr 925 000 belastes 1470-25223-23110
Kr 1 142 000 belastes 1470-25223-38010 (Idrett)

Følgende søknader er avslått med begrunnelsen nevnt i saksutredningen:
Vedavågen Bygdautvalg, Otravik Havneforening og Leve Rogaland.
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Saknr. 11/20
TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og
vedlikehold 2020.

Søknaden fra Den frie evangeliske forsamling Saron Åkrehamn avslås.

Tilskuddet belastes art 1470 - funksjon 25700 – Ansvar 38010 – prosjektart KT542.

Saknr. 12/20
TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg
2020.

Søknaden fra Nordtunet realsameie avslås.

Tilskuddet belastes 1470 – 25700 – 38010 – prosjektart KT541

Saknr. 13/20
REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Behandling:
Lindtner (Sp) viste til at hun er ansatt som pilgrimskoordinator i Karmøy kommune og
fratrådte som inhabil, jf. fvl § 6.1.
Rygh (KrF) tiltrådte som møteleder.
8 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Rygh fratrådte som møteleder.
Lindtner tiltrådte.
9 representanter til stede.
Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et
regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes
medfinansiert av fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet
disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del
av budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

Saknr. 14/20
GEITUNGEN FYR - BÅTTRANSPORT
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur bevilger kr 30 000 i støtte til Haugesund Turistforening for
båttransport av gjester til Geitungen Fyr.
Tilskuddet belastes: Reiseliv 1470.25000.32560

Saknr. 15/20
ORGANISASJONSENDRING - STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN
Behandling:
Alsaker (H) fratrådte som inhabil på bakgrunn av at han er styremedlem i privat barnehage,
jf. fvl. § 6.1.
8 medlemmer til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Alsaker tiltrådte. 9 medlemmer til stede.
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Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon tar organisasjonsendring knyttet til styrket tilbud til
førskolebarn til etterretning.

Hovedutvalg administrasjon vedtar opprettelse av enheten «Tett på i Karmøybarnehagene»
der aktiviteter knyttet til styrket tilbud til førskolebarn samles, koordineres og ledes.

Saknr. 16/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Behandling:
Leder viste til ettersendte saksprotokoller fra ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og hovedutvalg teknisk og miljø.
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
8 representanter til stede.
Alsaker enstemmig erklært inhabil, jf. § 6 (2).
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Alsaker tiltrådte.
9 representanter til stede.
Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter
detaljprosjektering av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt
skoleanlegg i 2024.
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Saknr. 17/20
NY SKOLE/IDRETTSSHALL I KOPERVIK - NAVN
Behandling:
Innstilingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar:
Ny skole i Kopervik skal hete Stangaland skole.
Idrettshallen i tilknytning til skolen skal hete Stangalandshallen.

Saknr. 18/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.04.2020
Behandling:
1. Notat til orientering – Fullverdig skatepark i Karmøy kommune.
Aamelfot (Ap) viste til at det i tillegg til de fire skateanlegg som er nevnt i notatet også
finnes et skateanlegg ved Vormedal grendahus som er flittig i bruk.
Kommunalsjefen viste til at ungdomsrådet i møte den 23.04.2020, sak 11/20 var blitt
forelagt notatet vedrørende fullverdig skatepark i Karmøy kommune og gjorde følgende
vedtak: Ungdomsrådet oversender oppfordringen om å vedlikeholde og oppgradere eksisterende
skateparker i kommunen til hovedutvalg oppvekst og kultur og hovedutvalg teknisk og miljø.

Notatet fra park og utemiljø tatt til orientering.

Saknr. 19/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.04.2020
Behandling:
Alsaker (H) spurte om status for salg av båten Alma.
Kommunalsjefen opplyste om at båten er lagt ut for salg på Finn.no, men foreløpig ingen
respons.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 29.04.2020
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 20/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 29.04.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Andersen
20/3246

Arkiv: 233
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

10.06.2020

BARNAS KOMMUNESTYRE - FORDELING AV MIDLER PGA KORONASITUASJONEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å foreta fordeling av midlene bevilget til Barnas
kommunestyre da koronasiutasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre Barnas
kommunestyre på en hensiktsmessig måte.
Midlene fordeles etter elevtall på skolene, avrundet til nærmeste 100 kroner.
Midlene disponeres av respektive elevråd.

SAKSFRAMSTILLING
På grunn av koronasituasjonen måtte Barnas kommunestyre utgå denne våren.
Det har vært vurdert å gjennomføre det som et teams-møte. Vurderingen er imidlertid at det ikke
vil gi den samme demokratiopplæringen som et fysisk møte, og dermed er noe av poenget borte.
Det har også vært drøftet å legge møtet til høsten. Det hadde vi tidligere, men det viste seg å
være vanskelig å få det til å fungere tilfredsstillende slik at midlene kunne brukes på
en hensiktmessig måte i løpet av regnskapsåret.
Rådmannen er derfor innstilt på at bevilgede midler til Barnas kommunestyre
fordeles av hovedutvalg oppvekst og kultur mellom skolene, til disposisjon i elevråda.
Barnas kommunestyre har 100 000 kroner til fordeling. Det blir normalt
fordelt gjennom en firedelt prosess:
1. Elevråd på skolene søker om/foreslår disposisjon av midler
2. Barnas kommunestyre fordeler i plenum totalbeløpet mellom ungdomsskolekretsene
3. Grupper av representanter fra samme ungdomsskolekrets fordeler midlene på
«sine» skoler
4. Innstillingen fra gruppene sluttbehandles i plenum.
Det er grovt sett tre aktuelle måter å fordele disse midlene på:
 En kan fordele med likt beløp pr skole
 En kan fordele etter elevtall
 En kan fordele på grunnlag av en vurdering av søknader/forslag
Siden det ikke foreligger søknader/forslag fra elevråda, er det i denne omgangen bare de to første
alternativene som gjenstår. Skolene i Karmøy varierer sterkt i størrelse, fra 49 til 389 elever.
Derfor antar rådmannen at den mest «rettferdige» fordelingsmåten vil være etter elevtall.
Det har vært vurdert om forskjellen i størrelse burde tilsi et «bunntilskudd», siden en fullstendig
matematisk fordeling vil gjøre at tilskudda varierer fra 800 til 6 800 kroner. Et «bunntilskudd»
på eksemelvis 1000 kroner ville redusere variasjonen til 1 600-6 100 kroner.
Dersom en hadde fordelt midlene likt mellom skolene, ville hver av de 24 skolene fått 4 117
kroner.
Denne oversikten viser hvor mye hver skole vil få, med lik fordeling pr skole, fordeling med og
uten «bunntilskudd» på 1000 kroner.
Antall elever
u/gr.tilskudd
m/gr.tilskudd
Skudenes u
187
3200
3400
Skudeneshavn
235
4100
4100
Sørhåland privatskole
94
1600
2200
Ferkingstad
134
2300
2700
Ådland
131
2200
2700
Grindhaug
325
5700
5300

Åkra
Sevland
Veavågen
Danielsen ungdomsskole
Åkra u
Eide
Kopervik
Stokkastrand
Stangeland u
Håvik
Avaldsnes
Torvastad
Kvalavåg Montessoriskole
Bø u
Norheim
Kolnes
Mykje
Vormedal u

203
125
382
166
326
375
312
153
346
113
211
323
49
283
268
197
389
372

3500
2100
6700
2900
5700
6500
5400
2600
6000
1900
3700
5600
800
4900
4700
3400
6800
6500

3700
2600
6000
3200
5300
6000
5100
3000
5600
2500
3800
5300
1600
4700
4500
3600
6100
5900

Rådmannen anbefaler at de 100 000 kronene fordeles på skolene etter elevtall avrundet til
nærmeste 100-lapp. Elevråda på skolene avgjør hvordan pengene skal brukes. Hovedutvalget
avgjør om det er ønskelig å legge inn et grunnbidrag for å redusere spennet mellom de minste og
største skolene.

SAKSPROTOKOLL - BARNAS KOMMUNESTYRE - FORDELING AV
MIDLER PGA KORONASITUASJONEN
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 21/20
Behandling:
Lindtner (Sp) fremmet følgende forslag:
Siden elevtallet ved barne- og ungdomsskolene i Karmøy er svært variabelt tildeles et grunnbidrag på kr.
1.000 pr. skole.
Innstillingen med Lindtners forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å foreta fordeling av midlene bevilget til Barnas
kommunestyre da kolonisituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre Barnas kommunestyre
på en hensiktsmessig måte.
Midlene fordeles etter elevtall på skolene, avrundet til nærmeste 100 kroner, med et
grunntilskudd på kr. 1.000 pr skole.
Korrigerte elevtall (basert på GSI) og beregnet tilskudd ihht vedtak:
Elevtall

Tilskudd

Skudenes u

187

3500

Skudeneshavn

235

4100

Sørhåland privatskole

113

2500

Ferkingstad

134

2800

Ådland

131

2800

Grindhaug

325

5300

Åkra

203

3700

Sevland

125

2600

Veavågen

382

6000

Danielsen ungdomsskole

165

3200

Åkra u

326

5300

Eide

375

5900

Kopervik

312

5100

Stokkastrand

153

3000

Stangeland u

346

5600

Håvik

113

2500

Avaldsnes

211

3800

Torvastad

323

5300

60

1800

Bø u

283

4700

Norheim

268

4500

Kolnes

197

3600

Mykje

389

6100

Vormedal u

372

5900

Kvalavåg Montessoriskole

99600
Midlene disponeres av respektive elevråd.

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble behandlet før sak 13/20.
SLT-koordinator i Karmøy kommune, Siri Merete Alfheim, gav hovedutvalget en orientering om
rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, i forkant av behandling av saken.
Ekornsæter (H) foreslo følgende som nytt tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status, utvikling og vurdering av
måloppnåelse for feltet.
Eriksen (KrF) foreslo følgende nytt punkt 48 i rusmiddelpolitisk handlingsplan:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte samarbeidsorganer om å opprette
en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 1523 med rusutfordringer.
Hop (Ap) viste til at det ikke er lett å vurdere direkte måloppnåelse på dette feltet og ba
Ekornsæter (H) vurdere om man heller omformulerer forslaget til en årlig statusrapport.
Ekornsæter (H) presiserte at det som er ønskelig er at en tilbakemelding hvor man viser til status,
utvikling, hvilke vurderinger man gjør og om det er behov for endringer. Vurdering av
måloppnåelse kan derfor utgå som et konkret punkt i forslaget såfremt man får en årlig
statusrapport.

Tilleggsforslaget fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Innstillingen med endringsforslaget fremsatt av Eriksen (KrF) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med følgende
endring i punkt 48:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–
samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 med rusutfordringer.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.
4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siri Merete Alfheim
20/2881

Arkiv: F60 &13
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Alkohollovens formål er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven å begrense forbruk av
alkoholholdige drikkevarer. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal
forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt ansvar og frihet til å utforme sin egen
lokale alkoholpolitikk.
Kommunen har etter alkoholloven (§ 1-7d) plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde. Men planen bør angi de
alkoholpolitiske hovedmålene og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk og
de virkemidlene som benyttes for å nå målene. Hensikten med planen er at kommunens arbeid
på feltet skal sees i sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. Dette betyr at planen skal være tverrfaglig og
tverretatlig. Videre skal planen belyse de sammensatte rusmiddelproblemene på en forståelig og
hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet en veileder (IS-1362) for utforming av rusmiddelpolitisk
handlingsplan som er benyttet i arbeidet.
Tilbakemeldinger på forrige rusmiddelpolitiske handlingsplan 2016-2020 (sak 16/3725) var at den
var for omfattende og kompleks. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med
innkomne innspill i planprosessen. Forskning, erfaring og brukermedvirkning er benyttet for å få
best mulig virkelighetsbeskrivelser og vurderinger i planen.
Medvirkning og planprosess
For å skape et bredt engasjement i planprosessen ble det gjennomført ulike arrangementer for
medvirkning. Hensikten med arrangementene har vært å sette aktuelle tema på agendaen som
kan benyttes i planen, gå dypere inn i tematikken og sjekke om «kartet stemmer med terrenget».
Ulike befolknings- og aldersgrupper har kommet med sine bidrag. Det ble arrangert felles
medvirkning for rusmiddelpolitisk handlingsplan og plan for rus og psykisk helse.
Medvirkningen og innspillene ble benyttet til å utforme mål og fokusområder for planen.
Innspillene er beskrevet i planen og forsøkes løst med dagens ressurser.
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur vedtok et mandat (sak 18/17) for arbeidet.
SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og bidratt med nyttige diskusjoner. I tillegg har
planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til utforming og innhold av planen.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Planen ble sendt til
samme mottakere som alkoholpolitiske retningslinjer samt andre relevante aktører og
samarbeidsparter. Det er en liste over de som fikk tilsendt planen i selve dokumentet. Det kom

inn en høringsuttalelse fra LPP Rogaland (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt om misbruk legemidler. Øvrige
innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel plan for psykisk helse og
rusarbeid.
Det legges opp til medvirkning og rullering av planen i 2024. Det er i samme tidsperiode som
alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid. Dette gir mulighet til felles
medvirkning og planarbeid.
Utfordring
Alkohol er der mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent oppgir å ha drukket alkohol siste
året. Alkoholomsetningen var omlag 6,8 liter ren alkohol i 2019 for alle innbyggere over 15 år i
Norge. Det reistrerte forbruket i Karmøy kommune er noe lavere enn landsgjennomsnittet.
Skjenking og salg av alkohol kan gi viktige inntekter og arbeidsplasser i kommunen. En godt
fungerende utelivsnæring kan være en viktig del av et lokalmiljø. Samtidig kan et høyt
alkoholforbruk medføre store kostnader og menneskelige lidelser som eksempelvis ulykker,
skader og tillegg til betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunnet.
Totalforbruksmodellen, som ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken, sier at dess høyere
gjennomsnittskonsum av alkohol i en befolkning, desto høyere andel høykonsumenter av
alkohol. Det er i tillegg slik at dersom gjennomsnittskonsumet øker i befolkningen så øker
konsumet blant alle grupper av drikkere. Sagt på en annen måte, når vannet (alkoholkonsumet)
stiger blir flere våte. Dette betyr at det er sammenheng mellom befolkningsgjennomsnittskonsum
av alkohol og alkoholrelatert skadeomfang. Populasjonsbaserte forebyggingsstrategier rettet mot
redusert alkoholkonsum i befolkningen vil kunne redusere alkoholrelatert skadeomfang.
Kommunens viktigste forebyggende virkemidler er å vurdere konsekvensene av antall salgs- og
skjenkesteder og salgs- og skjenketidene.
Innholdet i planen
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1.
Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2.
Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler hovedsakelig forebyggende tiltak
og tidlig intervensjon (denne planen).
Rusmiddelpolitisk handlingsplan forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få en fullstendig oversikt over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at de tre ovenforstående dokumentene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse
gir en grundig og god fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende
utfordringer. Planen sier også noe om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden.
Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i

kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del komponenter som er viktige å
vektlegge ved vurdering av alkoholpolitikken i Karmøy kommune.
Basert på føringene og brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre
fokusområder for planen. Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for enkeltmenneske,
pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder
med tilhørende innsatsområder:
Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
 Alkoholpolitikk.
 Rusforebyggende tiltak barn og unge.
 Rusforebyggende tiltak voksne.
2.
Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
 Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
 Barn og unge i familier med rusproblematikk.
 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
4. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
1.

Det er synliggjort tiltak knyttet til de ulike innsatsområdene i planen. Tiltakene oppsummeres i
hvert kapittel før det er en egen tiltaksoversikt i slutten av dokumentet. Tiltakene peker på
hvordan det arbeides på feltet i dag og hvordan arbeidet evt. skal videreutvikles. Det er vektlagt
å videreutvikle eksisterende arbeid.
Økonomi
Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del utfordringer og hvordan kommunen arbeider
på feltet. I årene som kommer vil det bli behov for tydeligere økonomiske prioriteringer. Planen
peker i all hovedsak på områder og oppgaver som kan videreutvikles og styrkes. Derfor er det
ikke foreslått nye tiltak på området som krever økte økonomiske bevillinger utover det som
allerede eksisterer i dag.
Det er i medvirkningen kommet innspill på arbeid som ønskes styrket og vil påføre kommunen
økte kostnader. Innspillene er kommentert og foreslått vurdert utfra det økonomiske
handlingsrommet og budsjettarbeidet. Det legges opp til at finansieringen av tiltakene i planen
innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert
enkelt år.

Rådmannens kommentarer:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et fullstendig overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at denne planen, alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid
sees i sammenheng.
Disse tre dokumentene skal rulleres i 2024. Dette medfører at det igjen kan gjennomføres felles
medvirkningsprosesser rundt planarbeidet og tverretatlig samarbeid. Rådmannen mener det er
viktig at de sammensatte rusmiddelproblemene og kommunens rusmiddelarbeid vurderes under
ett.
Rådmannen anbefaler at den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, slik den er nå, legges til grunn
for kommunens innsats på det rusmiddelpolitiske feltet. Rådmannen mener arbeidet er viktig,
men at det utfra dagens økonomiske situasjon skal fokuseres på å videreutvikle allerede
eksisterende arbeid og tiltak.
Rådmannen i Karmøy, 19.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
-

-

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
Medvirkning
o open space
o cafedialog
Adresseliste høring
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Sammendrag
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1. Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2. Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler forebyggende tiltak og tidlig
intervensjon.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et komplett overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at planene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse gir en grundig og god
fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende utfordringer. Planen sier også noe
om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden. Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer
for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i kommunen. Denne planen peker på en del
komponenter som er viktige å vektlegge ved politisk vurdering av alkoholpolitiske retningslinjer.
Planprosessen har involvert bidragsytere fra et bredt område, benyttet statistikk fra bl.a. ungdata
og helsedirektoratet for å peke på utfordringsbildet, oversikt over hva kommunen og
samarbeidspartnere tilbyr, og hva som trengs å styrkes fremover. Planen beskriver først
ansvarsforholdet mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og andre. Deretter tar den for seg
nasjonale og kommunale føringer og beskriver rusmiddelsituasjonen. Basert på føringene og
brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre fokusområder for planen.
Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
o Alkoholpolitikk.
o Rusforebyggende tiltak barn og unge.
o Rusforebyggende tiltak voksne.
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
o Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
o Barn og unge i familier med rusproblematikk.
o Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
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1. INNLEDNING
Det er mange meninger om alkohol i dagens samfunn. Alkohol fremstilles ofte av media som
«den gylne drikk» og er en obligatorisk del av det «gode liv». Men forskning påpeker at «hyggen
skyldes ritualet», nemlig det å treffes og ha det hyggelig og ikke alkoholens «kjemiske magi».
Narkotika stemples ofte av media som «djevelens fiende» og bruken er ofte langt mindre enn hva
media får folk til å tro. Medias stemme inn i rusforebygging påvirker politikken og hva slags type
rusforebyggende arbeid samfunnet kan drive. Med disse perspektivene i bakhodet starter vi på
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
Kommunen er i følge alkoholloven, pålagt å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Planen bør vise status på området, utfordringer og den samlede innsatsen i forbindelse med
kommunens rusproblematikk. Hensikten med planen er at kommunens arbeid på feltet skal sees i
sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk.
For å få oversikt over rusutfordringene i samfunnet benyttes ulike former for kunnskap. Den
beste og mest komplette måten å innhente kunnskap gjøres gjennom forskningsbasert kunnskap
(ungdata), erfaringsbasert kunnskap (ulike aktører i feltet) og brukermedvirkning/
brukerkunnskap. De beste faglige avgjørelsene tas ved å inkludere disse tre perspektivene og
basere seg på kunnskapsbasert praksis, noe denne planen forsøker å gjøre.

1.1 Planprosess
Rusmiddelpolitisk handlingsplan berører svært mange kommunale tjenester, ulike
brukergrupper, samarbeidende instanser og næringsinteresser. For å skape et bredt engasjement i
planprosessen ble det gjennomført tre ulike arrangementer for medvirkning;
open space (hensikt: få aktuelle temaer som kan benyttes i planen)
cafedialog (hensikt: gå dypere inn i tematikken sammen med relevante kommunale
aktører)
fokusgruppeintervju (hensikt: høre med ungdommer om «kartet stemmer med terrenget»).
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur har også vedtatt et mandat for arbeidet (se
neste kapittel). SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og har bidratt med nyttige
diskusjoner. I tillegg har planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til
utforming og innhold av planen. I kapittel 9 kan en lese mer om hvem de ulike deltakerne
representerte, hvilke innspill som kom frem og hvordan de er benyttet for utforming av
utfordringsbildet, overordnet målsetning og fokusområder i planen.
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Høring
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Forut for høringen har
det vært gjennomført interne innspillprosesser, se kapittel 9 (referansegruppe og SLTarbeidsgruppe). I de interne innspilleprosessene er det kommet mange gode innspill som er
inkludert i planen.
Planen sent på høring til salgsstedene, skjenkestedene, NoRoSun Skjenke- og salgskontroll,
politiet, ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
ungdomsskolene, Kopervik videregående og Åkrehamn videregående skole. Planen sendes også
til deltakere som deltok i innspillsrundene: Brukernes interesseorganisasjon - BIO,
LPP(Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), Heart Karmøy, Stiftelsen Karmsund
ABR, Karmøy DPS, Natteravnene i Skudenes og Åkrehamn, brukerrepresentanter, Møteplassen
IOGT, Stiftelsen Åkra Blå kors, Blå kors Åkra, kulturhusene og Helsebanken. Det kom inn en
høringsuttalelse fra LPP Rogaland etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt
om misbruk legemidler. Øvrige innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel
plan for psykisk helse og rusarbeid.
Forenkling og forsinkelse
Innspillene og diskusjonene fra brukermedvirkningen, referanse- og plangruppen er benyttet i
planarbeidet. Særlig har de vært relevante for å utforme mål og fokusområder for arbeidet.
Utfordringen er midlertidig å få planen enkel og treffsikker samtidig som den belyser tematikken
og kompleksiteten på en forsvarlig måte. Tilbakemeldinger var at tidligere planer var for
omfattende og komplekse. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med innspill.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes kommune er brukt som inspirasjon i arbeidet.
Grunnet en rekke administrative omprioriteringer av arbeidsoppgaver innenfor SLT- og
folkehelsearbeidet, er planen forsinket. Forrige plan skulle gjelde fra 2016-2020, men det ble
politisk besluttet at planen skulle rulleres i 2018. Forsinkelsen har det vært informert om i
planstrategien. Det har også vært hensiktsmessig å vente på tall fra ungdata undersøkelsen i 2019
og budsjettsituasjonen for å få en best mulig beskrivelse av dagens situasjon. Corona situasjonen
medførte ytterligere forsinkelser.

1.2 Mandat
Hovedutvalg oppvekst og kultur, hovedutvalg helse og omsorg og formannskapet har vedtatt
mandat for rusmiddelpolitikk handlingsplan, sak 18/17. I mandatet står det:
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal utformes i tråd med nasjonale lover og føringer.
2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal gjelde fra 2018 til 2024 og rulleres/evalueres i
perioden.
3. Planen skal være helhetlig og dekke inn det rusmiddelpolitiske området – fra generelt
forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk. Hovedfokuset vil være på forebyggende arbeid.
4. Prosessen skal sikre bred involvering med representanter fra berørte tjenester og
brukerrepresentanter. Brukermedvirkning skal ivaretas ved Open Space metodikk for å
sikre bred involvering og forankring. Denne planlegges gjennomført 11. mai 2017.
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5. Planarbeidet skal organiseres i ulike grupper med eget ansvar og forankring ut fra
fokusområder. Arbeidet vil bygge på innspill i Open Space og pågå høsten 2017 og tidlig
vår 2018.
6. Planen skal ha en konkret handlingsdel med tydelig ansvarsforhold.
7. Planen sendes ut for innspill til involverte parter og annonseres i lokale medier og på
Karmøy kommune sine nettsider i god tid før den politiske behandlingen starter.
8. Planen skal samordnes med andre planer og særlig kommunal plan for psykisk helse- og
rusarbeid og årlig tiltaksplan for SLT og folkehelse.

2. ANSVARSFORHOLD
Ansvaret på rusmiddelfeltet og for planen dekkes av flere lovverk. Her gis en kort beskrivelse av
hva som er kommunens, spesialisthelsetjenestens og andres ansvar.

2.1 Kommunens ansvars
Kommunenes ansvar for totalområdet i denne planen dekkes av flere lovverk som eksempelvis:
- Lov om folkehelsearbeid stadfester at kommunen skal fremme helse og gode sosiale
forhold, bidra til å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller og beskyttelse mot forhold
som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunene skal følge med på innbyggerens
helsetilstand og tenke «helse i alt» de gjør. Dette betyr at en forsvarlig alkoholpolitikk skal
innlemmes i planlegging og drift av kommunens sektorer.
- Kommunen har også gjennom lov om helse og omsorgstjenester et grunnleggende ansvar
for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle velferdstilbud. Tjenestene
omfatter b.la. helsehjelp, økonomisk bistand, aktivitets- og kvalifiseringstiltak, midlertidig
botilbud og bolig for vanskeligstilte samt mer spesifikke rustjenester.
- Regelverket til NAV (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) regulerer
også ulik bistand til innbyggere.
- Barnevernsloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra
til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får
gode og trygge oppvekstsvilkår.
- Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av
alkoholbruk. Loven sikter derfor som et ledd i dette å begrense forbruket og
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen har ansvar for forvaltning av
bevillinger til salg og skjenking av alkohol og kontroll av dette samt å utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan.

2.2 Spesialisthelsetjenestens ansvar
Lov om spesialisthelsetjenester regulerer ansvaret til spesialisthelsetjenestene. Lovens formål er
bl.a. å fremme folkehelse og å motvirke sykdom, skader, lidelse og funksjonshemming, sikre
tjenestetilbudets kvalitet, tilby et likeverdig tjenestetilbud, best mulig ressursutnyttelse, tilpassing
etter pasientens behov og tilgjengelighet for pasienten. Videre har de ansvar for å behandle
rusmiddelproblematikk gjennom tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i og utenfor
institusjon, akutthjelp og gjennom inntak i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasientens
rett til behandling følger av pasient – og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskrifter. Retten
vurderes av vurderingsenheter lagt til spesialhelsetjenesten. Fastlege og kommunal helse – og
omsorgstjeneste kan henvise til en slik vurdering.
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2.3 Andres ansvar
Oppgavene på rusfeltet løses ikke av det offentlige alene. Frivillige og ideelle organisasjoner,
stiftelser, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper er viktige bidragsytere. I
kommunen er det i dag i underkant av 600 frivillige lag og foreninger. Frivillige lag og foreninger
bidrar til å skape gode livskår for barn, unge, foreldre, voksne og eldre. Karmøy kommune gir
økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger og tilskudd til organisasjoner som bidrar positivt
innen rusforebygging og habilitering. I Karmøy kommune er det en egen frivillighetskoordinator
som bl.a. kartlegger frivilligheten og videreutvikler det frivillige arbeidet i kommunen i
samarbeid med frivilligheten.
Karmøy kommune samarbeider også med kompetansemiljøer med mål om å styrke kompetansen,
blant ansatte for å implementere nye arbeidsmetoder og tiltak.

3. NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGER
Her omtales nasjonale og kommunale føringer for rusmiddelfeltet.

3.1 Nasjonale føringer
Rus- og psykisk helse er et satsningsområde for regjeringen. Regjeringen har igangsatt satsninger
for ny og forsterket innsats ovenfor mennesker med rusmiddel- og/eller psykiske lidelser. Denne
satsningen er beskrevet i opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Planen er i hovedsak rettet
mot to grupper;
- tidlig innsats mot personer som er i ferd med å utvikle eller
- som har etablert et rusproblem.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har følgende fem hovedmål:
1. Sikre reel brukerinnflytelse, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved
utforming av tjenestetilbudet.
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes
tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig hjelpeapparat.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.
For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode
tjenester i brukerens nærmiljø. Det er behov for å se nærmere på innsatsen etter behandling og
skape muligheter for mestring, som meningsfulle aktiviteter og fritid og sørge for en stabil og god
bolig. Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) rettes derfor mot
kommunesektoren, der utfordringene er størst.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gav Helsedirektoratet et oppdrag om å revidere
tidligere veileder «fra bekymring til handling». Målet var å utarbeide en veileder med
kunnskapsbasert anbefalinger til kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos
ledere og ansatte. På denne måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp
og oppfølging. Resultatet ble en nasjonal faglig retningslinje «tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge».
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«Rusreformen – fra straff til handling» (NOU 2019: 26) er nå ute på høring. I reformen står det
bl.a. at Norge har sammenlignet med andre europeiske land hatt en restriktiv narkotikapolitikk
med høye strafferammer. En norsk rusreform som innebærer en dreining vekk fra straff mot
helsehjelp vil være et historisk skift i norsk ruspolitikk. Reformen inneholder en endring i
tenkning og holdning til hva et rusproblem er og hvordan samfunnet skal møte det. Dersom
regjeringen ønsker å følge opp forslagene skjer det ofte i form av en stortingsmelding og/eller
stortingsproposisjon. NOU kan også inngå som en del av forarbeidet til nye lover.

3.2. Kommunale føringer
Kommunen har en viktig rolle for å nå de nasjonale føringene. En rusmiddelpolitisk
handlingsplan dekker mange sektorer i kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan må derfor
sees i sammenheng med andre kommunale planer og kommunens målkart.
Karmøy kommunes målkart
Karmøy kommune har et overordnet målkart (se bildet under) hvor ambisjon er «valg for
framtida!» Et av målene er å være inkluderende og mangfoldig kommune, med rom for alle og
muligheter for den enkelte. Et annet mål er riktig prioritering og å utvikle og gi fremtidsrettede
tjenester.

Målkartet danner grunnlag for rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen har overlapping og
tilgrensing til andre kommunale planer. Denne planen har helt klart et fokus på rus, men må sees
i sammenheng med:
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2023 og hva den dekker i forhold til generell
forebygging og folkehelse (ny samfunnsdel kommer i 2021).
2. Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024 som omhandler organisering og
innhold i tjenestetilbudet for psykisk helse og rus, brukernes behov og tjenestenes
utfordringer for brukere over 18 år.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer omhandler skjenkepolitikken i Karmøy kommune.
Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av
de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Retningslinjene skal
vedtas senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.
4. Andre relevante planer:
- Bolig sosial handlingsplan 2014 – 2017 med fokus på at vanskeligstilte skal etablere seg
og bli boende i egen bolig.
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-

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016 (nytt dokument skal vedtas i
2020).
Handlingsplan for folkehelsearbeid.
Plan for frivillighet 2018.
Plan for legetjenestene.

4. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN
Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død.
Grupper med lavere utdanning og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre.
I denne delen vil vi se på rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt. Men først forklares
totalforbruket i en befolkning. Det legges vekt på å gi en kortfattet oversikt. Mye av informasjonen
i dette kapitelet er hentet fra folkehelseinstituttet sider og ungdata; ønskes mer informasjon
anbefales disse.

4.1 Totalforbruket i befolkningen
Alkoholbruk er skjevfordelt i befolkningen, noe som innebærer at en liten del av befolkningen står
for en stor andel av samlet alkoholkonsum. Som en tommelfingerregel kan en si at den
tiendedelen av befolkningen som drikker mest, konsumerer omlag halvparten av all alkohol.
Totalforbruket er derfor en god indikator på antall med svært høyt alkoholinntak. Disse har bl.a.
økt risiko for helsemessige og sosiale skader.
Modellen påpeker at med et lavt alkoholnivå i befolkningen, vil bare de med sterkest disposisjon
forbli storforbrukere. Øker rusmiddelbruket vil flere også med svakere disposisjon, bli
storbrukere. Sagt på en annen måte, når vannet stiger (dvs. alkoholmengden øker) blir flere våte.
Selv om stordrikkere er mest utsatt, oppstår det langt flere skader, voldstilfeller, ulykker og
problemer blant det store flertallet som drikker moderat. Derfor er alkoholpolitiske innsatser og
andre tiltak rettet mot befolkningsnivået svært viktig, og innsatsen må skje der folk bor – i
kommunene.
Figuren under en forenklet modell over sammenhengen mellom tilgjengelighet, forbruk,
helsemessige og sosiale konsekvenser av alkoholbruk. Modellen kalles totalforbruksmodellen og
ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken.

Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på helse og livskvalitet. Risikoen
for ulykkes- og voldsskader øker i forbindelse med beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid
øker risikoen for enkelte kreftformer, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, leverskader,
selvmord og selvmordsforsøk.
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De viktigste forebyggende virkemidlene kommunene har til rådighet for å redusere
alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og
Skjenketidene. Dette illustreres i figuren under. Forbruket vil da gå ned og skadeomfanget
reduseres.
Kommunens viktigste
virkemidler
for å redusere
alkoholforbruket

Begrense
antall salgs- og
skjenkesteder

Innskrenke
salgs- og
skjenketider

4.2 Alkoholkonsum
Alkohol er det mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent av de voksne oppgir å ha drukket
alkohol i løpet av siste året. Det registrerte forbruket økte kraftig fra 1990 og frem mot 2008.
Denne økningen kan langt på vei tilskrives økning i vinsalget. Deretter har økningen flatet noe ut.
Alkoholomsetningen (fra alle kilder) var 6,77 liter i 2018 for hver innbygger i aldersgruppa 15 år
og oppover. Uregistrert omsetning i 2018 var 0,77 liter ren alkohol hvorav taxfree salget ved
lufthavner utgjør ca. halvparten. Legges samme uregistrert omsetning til grunn for 2019 er
alkoholomsetningen (fra alle kilder) 6,80 liter ren alkohol. Snaut 3 liter kjøpes på vinmonopolet,
snaut 3 liter kjøpes i dagligvarehandel og uteliv og ca. ¾ liter er såkalt uregistrert omsetning som
er kjøpt i tax-freebutikker, i Sverige eller andre land. For å sette dette litt i perspektiv. 6,80 liter ren
alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, læreren, direktøren og bestemoren drikker ca.
450 flasker ren pils i løpet av året. Omregnet til vin blir det ca. 74 flasker i året.
Når en ser på de ulike gruppene i befolkningen, er det en del trekk som går igjen i alkoholbruket:
- Det er flere kvinner, og flere eldre, som drikker alkohol nå sammenlignet med tidligere.
- Menn drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner.
- Eldre drikker oftere, men mindre, enn yngre.
- Øl utgjør mer enn halvparten av menns forbruk, mens vin utgjør vel 60 prosent av kvinners
alkoholforbruk.
- En av ti oppgir at de har vært beruset siste 12 måneder. Å drikke seg beruset er vanligst i
de yngre aldersgruppene, og menn oppgir om lag dobbelt så mange beruselsestilfeller som
kvinner.
Anslag fra folkehelseinstitutt viser at 90.000 barn har en mor eller far som har slitt med alkohol
det siste året. Det tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år. Det er midlertidig endel
usikkerhetsmomenter ved anslaget.
Det finnes ikke sikre tall for hvor mye innbyggerne i Karmøy drikker når en tar utgangspunkt
kun i salgstallene. Dette er grunnet handelslekkasjer mellom kommuner og såkalt uregistrert
omsetning (tax-free handel m.m.).
Det registrerte forbruket i Karmøy er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan ha ulike
forklaringer. En del av forbruket skjer nok på skjenkestedene i Haugesund kommune og
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innbyggerne på hele Haugalandet handler på vinmonopol i andre kommuner. Karmøy kommune
følger også nasjonale trender, men har tradisjonen tro ligget noe under. I tillegg har utvidelse av
vinmonopolet med nyåpning på Oasen i 2015 medført økt tilgjengelighet. Antall bevillinger i
dagligvarebutikker har også økt fra 29 i 2012 til 33 i 2018. Økt tilgjengelighet medfører økt forbruk
av alkohol.
Alkoholkonsum – ungdom
Ungdataundersøkelsene, som er en kvalitetssikret og standardisert spørreskjemaundersøkelse,
gjennomføres hvert tredje år. Alle elevene ved ungdomsskolene og de to første årene ved
videregående opplæring blir stilt en rekke spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljøet,
helse, trivsel og rus. I følge sist undersøkelse, som ble gjennomført i 2019, har ungdommene i
Norge og Karmøy det i all hovedsak bra.
De unges bruk av alkohol har flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Når det
gjelder elevene på ungdomskolen som har vært beruset på alkohol det siste året, er det 13 prosent
på landsbasis og 9 prosent i Karmøy kommune som oppgir å ha vært beruset (ungdata).
Bruken av alkohol øker i landet og i Karmøy kommune, i løpet av ungdomstiden. Andre året på
videregående opplæring har ca. halvparten av elevene vært tydelig beruset på alkohol. Generelt
er det små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter. Snittalderen1 for å debutere med
alkohol er 15 år.
Det ble også gjennomført fokusgruppeintervju med enkelte ungdommer i kommunen for å få
deres perspektiver. Perspektivene til ungdommene stemmer stort sett med funnene i
ungdataundersøkelsen, samtidig som de gir viktig tilleggsopplysninger. Ungdommene påpekte at
rus er attraktivt og lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene både på
ungdomsskolene og i videregående opplæring. De fleste starter med alkohol og går over på røyk
før de eventuelt eksperimenterer med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer, eksempelvis
venner og søsken, som kjøper alkohol til yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i ulike soner. Noen steder er det mer vanlig
med alkohol på fester, særlig siste året på ungdomsskolen. Andre steder er det, i følge
ungdommene, mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Problematikken
tenderer å flytte på seg.
Når en setter sammen flere ulike variabler, er det en prosentandel ungdommer (8 %) i Karmøy
kommune som skårer slik at det vekker bekymring og behov for oppmerksomhet. Blant disse
ungdommene finner en noe mer utagerende og grenseoverskridende atferd enn ellers.
Vi vet at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader. Ungdom som begynner å drikke tidlig,
har i endel tilfeller et atferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler
inngår. Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer trøblete forhold til skolen og foreldrene enn
andre. De begår mer kriminalitet, har dårligere psykisk helse og får oftere problemer senere i
livet. Sagt på en annen måte, det er en opphopning av flere faktorer som kan forsterke
problemutvikling.

1

Gjennomsnitt av de som har drukket noen gang innenfor aldersgruppene en har spurt.
11

Alkoholkonsum – eldre
Blant eldre har den registrerte alkoholomsetningen økt kraftig siden 90-tallet. Flere eldre drikker
alkohol, de drikker oftere og mer enn før. Samtidig er det fortsatt få eldre som kartlegges for
rusmiddelbruk og det har vært en økning i alkoholrelatert sykelighet og innleggelser på sykehus.
Mye tyder derfor på at alkoholrelaterte problemer blant dagens og morgendagens eldre, vil
representere en samfunnsmessig utfordring som kan føre til mer press på fremtidens helse og
omsorgstjenester.
Alkoholkonsum – personer med utviklingshemming
Det foreligger lite dokumentasjon om rusmiddelbruk og forekomst av rusproblemer hos personer
med utviklingshemming i Norge.

4.3 Narkotikakonsum
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig. Hvert år blir et utvalg personer i alderen 16-64 år i Norge
kontaktet med spørsmål om å delta i en spørreundersøkelse om bruk av bla. narkotika. Fra 2016
ble Folkehelseinstituttet ansvarlig for undersøkelsen. Svarene som kommer inn vektes deretter og
benyttes for å si noe om utbredelsen av cannabis i den norske befolkningen. Hovedfunnene er:
-

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge.
Andelen som oppga cannabisbruk var relativt stabil i perioden 2012-2019.
Majoriteten av dem som oppga cannabisbruk rapporterte bruk 1-5 ganger i løpet av livet.
Flere menn enn kvinner oppga å ha brukt cannabis.
Cannabisbruk de siste 12 månedene og siste 4 uker er mest utbredt i de yngste
aldersgruppene.
Bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – har vært
stabil i perioden 2013-19. Disse stoffene er også mest utbredt blant menn og i de yngste
aldersgruppene.

Andelen som i følge folkehelseinstituttet oppga å ha brukt sentralstimulerende stoffer noen gang
(2017-2019) var på rundt 4-5 %, mens rundt 1 % rapporterte bruk av sentralstimulerende stoff de
siste 12 måneder. Mens bruken av kokain siste 12 måneder har ligget rundt 2-3 % blant unge
voksne, har bruken av ecstasy/MDMA har ligget rundt 1-2 %. Ca. 0,5 % rapporterte om bruk av
amfetaminer
Rus og/eller psykiske utfordringer i Karmøy kommune.
I Karmøy kommune benyttes brukerplan som verktøy for kartlegging, kvalitetssikring og
videreutvikling for brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har rus
og/eller psykiske helseutfordringer. Dette gir kommunen verdifull kunnskap om gruppene.
Rusproblematikken i Karmøy kommune er stabil, og det er forholdsvis god oversikt over behovet
til kjente brukere. Antall brukere med rusutfordringer og/eller psykiske utfordringer har vært
relativt stabil de siste ti årene og ligger på ca. 230. Snittalderen for gruppen har økt med 7 år.
Utskiftning av brukere med registrert rusproblematikk i kontakt med kommunale tjenester ligger
på ca. 40 personer årlig. Det betyr at ca. 40 av 230 registrerte personer går ut fordi de ikke lenger
trenger hjelp av kommunale tjenester. Årlig registreres ca. 40 nye brukere. De nye brukerne som
registreres, er i hovedsak personer som trenger tjenester igjen. Det er få unge voksne under 25
som ber om tjenester. De som mottar dette, er som regel unge voksne med behov og/eller
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rettigheter som utløser tjenester fra helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern eller
barneverntjenesten.
Ca. 50 % av de kartlagte brukere har betydelige utfordringer med rusmidler. Men de har fått det
bedre på andre områder. For personer med rus og rus/psykisk helse må det helsemessig legges til
20 år på alderen i forhold til personer uten lidelsene. Kommunen har derfor en økende gruppe
eldre (personer over 50 år) som har dårlig helse og trenger en del tjenester.
Når det gjelder barn som pårørende til brukere med rus, rus og /eller psykiske lidelser er det
registret tilsammen 61 barn hvorav:
- ca. 11 % av de registrerte brukerne har omsorg for barn (gjelder i hovedsak personer uten
rusproblemer, men psykiske helseproblemer).
- ca. 68 % av brukerne har samvær med barn og
- ca. 21 % av brukerne ikke har kontakt med sine barn.
De foregår et systematisk arbeid rundt kartlegging av bl.a. levekårsindekser som benyttes for å
ivareta barn som pårørende. Det er gode samarbeidsrutiner mellom de kommunale
tjenesteområdene, NAV og barnevernstjenesten slik at barn som pårørende får den lovpålagte
bistand og/eller helsehjelpen/oppfølging som trengs.
Narkotika – ungdom
Alle undersøkelser viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte illegale stoffet.
Dette gjelder i følge politiets registre også i Karmøy kommune. Samme funn fremkom i
gjennomført fokusgruppeintervju med ungdom. Men også ecstasy forekommer. Stoffer som
kokain, amfetamin og heroin har bare marginal utbredelse i følge tall fra politiet. Fra politiet får vi
også opplyst at noen få ungdommer i tillegg kjøper ADHD medisiner på «svartebørsen» for
sentralstimulerende rus.
Unge som bruker illegale rusmidler, har krysset en ekstra grense. Etter en økning blant
tenåringene i bruken av hasj eller marihuana på 1990 tallet, var det en markert nedgang frem til
ca. 2011. Etter det har oppgitt bruk økt noe.
Ungdata-undersøkelsen viser at relativt få elever på ungdomsskoletrinnet har erfaring med hasj
eller marihuana. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt. Men det har midlertidig vært en liten
økning i omfanget av hasjrøyking siden forrige undersøkelse. På ungdomsskole oppgir 4 prosent
å ha brukt hasj eller marihuana en eller flere ganger. Dette gjelder både for nasjonen som helhet
og for Karmøy kommune. Bruken av hasj og marihuana øker gjennom tenårene. Undersøkelsen i
2019 viser at i overkant av 1 av 10 elever på videregående har erfaringer med hasj og/eller
marihuana. Bruken av hasj øker fra VG1 til VG3. For Karmøy kommune er tallene noe lavere enn
landsgjennomsnittet.
Blant elever i videregående opplæring, er det på landsbasis og i Karmøy kommune
kjønnsforskjeller i bruk av hasj og marihuana, hvor gutter bruker mer enn jenter. Vi ser også en
tendens mot mulig økt status i bruk av hasj. Dette kan indikere økt toleranse. Denne utviklingen
gjelder både ungdomsskole og videregående opplæring, men det er en noe tydeligere
statusendring for hasj i ungdomsskole enn videregående opplæring.
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Undersøkelsen viser også at det er de ungdommene som har drukket seg beruset som benytter
cannabis. Dette temaet ble også belyst og bekreftet av ungdommene som bistod i
fokusgruppeintervjuet. Ungdata peker videre på en tydelig sammenheng mellom foreldrekontroll
og bruk av alkohol, tobakk og cannabis.
I 2019 er det i overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Ruskontrakt er et forebyggende tiltak, som iverksettes av politiet når
ungdom har brutt straffeloven. I tillegg er det i overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune
som er idømt ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. Enkelt forklart kan ruskontrakt sees på som «første steg» i
straffsaksgjennomføringen. Ved gjentatt/omfattende kriminalitet kan bl.a. gjennomrettende
prosess gjennom konfliktrådet benyttes. Å utvikle og bruke alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer er et av regjeringens fem hovedmål i opptrappingsplanen for rus
(2016-2020).

4.4 Spillproblematikk og misbruk av legemidler
Når det gjelder spillavhengighet er det flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre som
spiller. Å tilhøre kategoriene problemspillere/-avhengighet er ofte relatert til det mannlige kjønn,
lav alder, å ha tre eller flere barn og visse yrkesgrupper (deltidsansatte, student, arbeidsledig,
ufør, på attføring og avklaringspenger).
Hvis en regelmessig inntar store mengder medisiner som eksempelvis beroligende eller
smertestillende, kan man bli avhengig. Psykiske lidelser og belastende livskår kan også medvirke
til å utvikle misbruk. Noen mennesker kan utvikle misbruk fordi de tidligere har fått medisin som
ledd i behandling av en sykdom, hvor de fikk en behagelig ruseffekt. Det finnes ikke tall på
misbruk av legemidler, men det finnes tall for legemiddelbrukere av smertestillende, beroligende
og sovemidler. Karmøy kommune ligger noe høyere enn landet og fylket.

4.5 Samfunnsøkonomiske konsekvenser
Både når det gjelder alkohol og narkotika, vil risikofylt bruk øke faren for sosiale problemer og
helseutfordringer. Eksempler er tap av arbeid og inntekt, vold og hærverk, ødelagte relasjoner til
familie og venner og ekskludering fra sosiale arenaer. Risikofylt bruk kan også bidra til redusert
helse og livskvalitet hos brukernes ektefeller og barn, arbeidskolleger, venner og naboer.
Samfunnets kostnader knyttet til rusmiddelbruk er også store, slik som produksjonstap i
arbeidslivet og kostnader til helse- og sosialtjenester, politi og rettsvesen.
Det anslås at 30 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet i arbeidslivet i
Norge kan være alkoholrelatert. Et effektivt rusforebyggende arbeid gir derfor en stor
samfunnsmessig gevinst, både med hensyn til individet, pårørende, familie og venner, den
generelle folkehelsen og bruk av samfunnets ressurser.
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5. PLANENS MÅLSETNING OG FOKUSOMRÅDER
Medvirkningen fra openspace, cafedialogen og fokusgruppeintervjuet med ungdommene ble
benyttet til å utforme bl.a. mål og fokusområder for planen. Prosessene og hvem som deltok
omtales i kapittel 9. Overordnet målsetning for denne planen er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå overordnet målsetningen har planen tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv)
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for psykisk helse og rus, 2018-2024).

6. FOKUSOMRÅDE EN: UNIVERSELLE BEFOLKNINGSRETTEDE TILTAK
Å nå de som trenger det mest er et viktig mål. Men i et folkehelseperspektiv er det ikke
nødvendigvis målretting som er mest effektivt. Universelle tiltak kan ofte være den beste måten å
nå risikogrupper på. Dette handler om at selv om risikoen per person er lav, er totalantallet
personer så stor at effekten i sum også blir stor. Ved å rette arbeidet mot befolkningen vil en også
unngå stigmatisering og bidra til at hele gruppen løftes. Det vil si at alle får det litt bedre.
Under fokusområde en omhandles: alkoholpolitikk, rusforebyggende tiltak barn og unge og
rusforebyggende tiltak voksne.

6.1 Alkoholpolitikk
Nasjonale mål- Alkohollovens formål § 1-1.
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk
kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige
drikkevarer.
Den nasjonale politikken er gjennomført særlig via tre virkemidler:
- Begrenset tilgang (regulering og vinmonopol).
- Høy pris (avgiftspolitikk).
- Formidle informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I et folkehelseperspektiv er pris- og tilgjengelighetsreguleringer de mest effektive virkemidlene
for å begrense omfanget av alkoholrelaterte skader. Men flere virkemidler kan være effektive for å
begrense alkoholforbruket og forebygge helsemessige og sosiale skader i befolkningen:
- Innskrenking av skjenketidene.
- Opplæring av servitører kombinert med kontroller og sanksjoner.
- Lav promillegrense for bil- og båtførere kombinert med kontroller og sanksjoner når
forskriftene blir brutt.
Generelle befolkningsrettede informasjons- og holdningskampanjer har svært liten eller ingen
effekt når det gjelder å redusere forekomsten av alkoholrelaterte skader.
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6.2 Anbefalte alkoholpolitiske tiltak
Karmøy kommune har alkoholpolitiske retningslinjer i bevillingsperioden 2016 – 2020. Nye
alkoholpolitiske retningslinjer skal vedtas senest ett år etter valg av nytt kommunestyre.
Endringene foreslått i dette dokumentet bør benyttes som grunnlag for de nye alkoholpolitiske
retningslinjene. Her bør det særlig fokuseres på hensynet til barn og unge, skjenketider og
bevillinger, kontroll og samarbeid med utestedene og øvrig informasjons arbeid.
Hensynet til barn og unge
Karmøy kommune er en kommune med en forholdsvis ung befolkning. Folkehelseinstituttet
anslår at 8,3 prosent av alle barn under 18 år har minst en forelder som har misbrukt alkohol siste
året. Dette betyr ikke nødvendigvis at barna merker foreldrenes alkoholproblemer, men de kan
gjøre det. Samtidig finnes det mange barn som har opplevd det ubehagelig at foreldrene drikker
mye, selv uten at foreldrene rent objektivt oppfyller kriteriene for å ha et diagnostiserbart
alkoholforbruk. Barn og unge liker ikke å se at foreldrene er ruspåvirket, selv ikke en sjelden
gang. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. I alle større barne- eller
ungdomsgrupper finnes det noen som har sett alkoholens virkning på nært hold. Derfor er det å
ha alkoholfrie soner for å ivareta hensynet til barn og unge et viktig forebyggende tiltak.
Av hensyn til barn og unge i kommunen vil følgende forhold fremheves som særlig viktig:
- Opprettholde vedtak om at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder som er i forbindelse
med oppvekstmiljø/boligområde, idrettshaller/helsestudioer, gatekjøkken/storkiosk og
kommunale bygg som er fullt ut drevet og eiet av kommunen. Dette på grunnlag av
funksjon som oppvekstarena for barn og unge.
- At det tas hensyn til barn og unge ved enkeltstående arrangement.
- At det ikke gis skjenkebevillinger til kjøpestedene innenfor åpningstidene.
- At uteservering følger skjenketiden, er tydelig avgrenset og har en øvre grense for antall
sitteplasser.
- At det er 18 års aldersgrense på alle arrangement hvor det serveres alkohol også på dagtid.
Det anbefales å opprettholde hensynet til barn og unge (tiltak 1).
Skjenketider og bevillinger
Begrenset tilgjengelighet er et godt dokumentert forebyggingstiltak. Forskning påpeker at en
begrensning i skjenketider har en positiv effekt på voldsutøvelse og uro. Folkehelseinstituttet har
for første gang innlemmet anmeldte voldshendelser (alle typer voldshendelser medregnet, men
ikke overgrep) i sin statistikkbank. Karmøy kommune har 7,3 anmeldte episoder per tusen
innbyggere i 2017-2018. Haugesund kommune har til sammenligning 11,7 anmeldte episoder per
1000 innbyggere. Det er mange flere skjenkesteder i regionsentrumet Haugesund enn eksempelvis
i Karmøy kommune. Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden
nattestid i helgene med ca. 16 prosent.
I Karmøy kommune er skjenketiden (pr. nå) av drikker som inneholder mindre enn 22
volumprosent alkohol:
Søndag - torsdag:
kl. 12.00 – 01.00
Fredag og lørdag:
kl. 12.00 – 02.00
Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol:
Mandag t.o.m. søndag:
kl. 13.00 – 01.00
Det anbefales ikke å liberalisere skjenketidene eller tillate flere skjenkebevillinger (tiltak 2).
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Kontroll og samarbeid med utesteder og dagligvarebutikker
Alkoholloven, forskrifter og kommunale retningslinjer gir føringer og bestemmelser for salgs- og
skjenkebevilling. Det er satt et øvre tak på 17 skjenkebevillinger i Karmøy kommune.
Skjenkebevillinger begrenset til sluttet lag eller sesongbevillinger telles ikke med i taket. Videre er
det 33 salgssteder for alkohol i kommunen. Det er også krav til system for internkontroll for å
sikre at virksomheten drives i tråd med lovverket. Karmøy kommune har videre ansvar for at det
gjennomføres salgs-, skjenkekontroller og utføres sanksjoner i tråd med gjeldene lover.
Hovedhensikten med kontrollen er å forebygge overtredelser.
Skjenkekontrollene i Karmøy kommune blir utført av NoRoSun skjenke- og salgskontroll.
NoRoSun er et vertskommunesamarbeid mellom Haugesund, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio,
Tysvær, Sauda, Karmøy, Suldal og Hjelmeland kommune. Nye kommuner kan også komme til.
Sauda er vertskommune og har dermed ansvaret for skjenke- og salgskontrollene i
medlemskommunene. Alle salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres minst én gang i året. I hver
medlemskommune skal det gjennomføres kontroller tilsvarende 3 x antall salgs- og
skjenketillatelser. Dermed får større skjenkesteder flere kontroller enn minstekravet. Brudd på
alkoholforskriften resulterer i et bestemt antall prikker. NoRoSun fungerer bra og anbefales
videreført (tiltak 3).
I tillegg må styrer/stedfortreder for salgs- og/eller skjenkebevillingen ha gjennomført og bestått
kunnskapsprøven og alkoholloven, og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og bestått
etablererprøven i serveringsloven (tiltak 4).
Karmøy kommune tilbyr i samarbeid med omliggende kommuner kurs i «Ansvarlig vertskap».
Dette er opplærings- og samarbeidsprosjekt med hovedfokus på å forebygge utfordringer med
overskjenking, uro og skjenking til mindreårige. Styrer og stedfortreder skal gjennomføre kurset.
Helsedirektoratet har i tillegg utviklet et e-læringskurs i «Ansvarlig vertskap». At kommunen
aksepterer e-læringskurs som likeverdige opplæringstiltak vil styrke opplæringsmulighetene
(tiltak 5). Forskning påpeker at et godt samarbeid mellom kommune, politi, salgs- og
serveringsbransjen og skjenkekontrollen forebygger overskjenking. Det er et godt pågående
samarbeid mellom de ulike aktørene i Karmøy kommune. Dette bør videreføres (tiltak 6)
Informasjon om konsekvensene og informasjon av alkoholforbruk
Karmøy kommune er en «av-og-til kommune». Av og til jobber for godt alkovett i situasjoner der
alkohol kan utgjøre en risiko eller kan være til ulempe for andre. Alkovett handler om å tenke om
man skal drikke og når man skal stoppe. Av og til tilpasser kampanjer lokalt for hver kommune
rettet mot idrettslag, båtliv, promillekjøring, barn og ungdom, livskriser m.m. Arbeidet bør
fortsette og det skal særlig vektlegges kampanjer rettet mot barn og unge (tiltak 7).
Tiltak alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert
4. år. Særlig skal hensynet til barn og unges oppvekstarenaer
vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv effekt på
voldsutøvelse og uro. Det anbefales ikke liberalisering.

Ansvar
Kommunestyret

Kommunestyret
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Nr. Tiltak
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og
skjenkekontroller og sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk,
forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen
skal ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven om
alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og
bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre årlig «Ansvarlig vertskapskurs» i samarbeid med
omliggende kommuner. I tillegg aksepteres e-læringskurs ansees
som likeverdig alternativ. Alle styrere og stedfortredere må ha
kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og
fortsette det gode samarbeidet.
7
Karmøy kommune er en «av og til kommune» og vektlegger
særlig forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar
Saksbehandler skjenk og
rådmannen
Saksbehandler skjenk og
rådmannen

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung.
skolene og
helsesykepleiertjenesten.

6.3 Rusforebyggende tiltak barn og unge
For å utvikle tiltak og videreutvikle eksisterende arbeid er det viktig med kunnskap om
påvirkningsfaktorer. Etter folkehelseloven er kommunen pålagt å følge med på helsetilstanden og
utviklingen. En måte å fremskaffe denne kunnskapen på er å gjennomføre
selvrapporteringskartlegginger.
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreundersøkelser.
Undersøkelsen innebærer at elever ved ungdomsskole og videregående opplæring svarer på
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Dette gir kommunen nyttig kunnskap om
ungdomsgenerasjonen. Ungdom i Karmøy kommune oppgir at de trives og har stort sett gode
levekår. Sett i statistisk sammenheng er det en liten andel som bruker alkohol på ungdomsskolen
og noen få som bruker illegale rusmidler. Sist undersøkelse ble gjennomført i 2019 og det er viktig
at Karmøy kommune gjennomfører og benytter funnene i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet (tiltak 8).
Forebygging og SLT arbeidet
SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er en modell for
samordning av det tverretatlige kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot risikoutsatte barn,
unge og deres foresatte. Det som skal samordnes er tiltak for grupper av barn og unge i faresonen
og holdningsskapende arbeid rettet mot alle barn og unge. Det er viktig å sette fokus på gode,
målrettede og samkjørte systemer hvor barn og unge i faresonen fanges tidligst mulig opp.
Arbeidet skjer primært på systemnivå og det er utformet et eget mandat for arbeidet som er
politisk vedtatt (sak 45/15).
SLT arbeidet er bredt sammensatt fra ulike fagområder. Politirådet består av kommunens øverste
politiske og administrative ledelse, ledelsen hos politiet og SLT-koordinator. Politirådet leder
SLT-arbeidet. SLT-arbeidsgruppen består av virksomhetsledere på nivået under og de har ansvar
for å avdekke utfordringer og problemer og sette inn tiltak/ressurser. På denne måten kan de som
arbeider på utførende nivå gjennomføre arbeidet og tiltakene.
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Det var frem til 2019 avsatt en halv stilling til SLT arbeidet. Grunnet behov for mer ressurser ble
stillingen høsten 2019 utvidet til hundre prosent med økonomisk støtte fra kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging (tiltak 9). SLT-koordinator deltar også i interkommunal
samarbeidsgruppe med nærliggende kommuner.
Den allmenne eller universelle forebyggingen skjer på tre arenaer: i hjemmet, på skolen og fritiden
og i et samspill mellom disse.
Hjem
Ungdomsundersøkelser fra 2019 viser at to prosent av ungdommene i ungdomsskolen svarer at
de får lov til å drikke alkohol av foreldrene. Forskning viser at i familier hvor de har klare regler
om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Tenåringer med «kjipe foreldre» drikker
mindre.
I fokusgruppeintervjuene med ungdommene kom det fram at en del foreldre ser på sine unger
som «gullunger». Foreldrene tror ikke at deres håpefulle kan gjøre ting som ikke er greit.
Foreldrene tror heller ikke alltid på andre foresatte dersom de evt. ringer og forteller noe
ungdommen har gjort. Dette kan skape en del ubehagelige episoder og fører til at enkelte foreldre
frastår fra å ta kontakt. Ungdommene synes det er viktig at dette tas opp med foreldrene. En
arena å gjøre dette på er foreldremøter. Jo tidligere en kan veilede ungdommene, jo enklere er det
ofte å snu utviklingen (tiltak 10).
Noe annet som ble påpekt i fokusgruppeintervjuet var at foreldre bør snakke om alkohol og
illegale rusmidler med ungdommene sine. Materiell fra alkovett organisasjonen «av-og-til» kan
benyttes i kommunikasjon ut mot foresatte. Det gir nyttig informasjon om hvordan samtale med
tenåringen om alkohol og er fokus på foreldremøter på 8. trinn (tiltak 11).
Skole som forebyggingsarena
Skolen legger til rette for mestring og sosial inkludering gjennom blant annet sosialpedagogiske
strategier og programmer. Grunnleggende trivsel og trygghet er forebyggende for alle typer
problemutvikling inklusive rus. Ungdataundersøkelsen påpeker at et godt inkluderende
skolemiljø er en viktig forebyggende faktor.
I læreplanen er det kompetansemål som krever at skolen formidler kunnskap om rusmidler og
driver rusforebyggende arbeid gjennom skoleløpet. Selv om alle rusforebyggende programmer
som drives i dag har gode intensjoner, betyr det ikke at effekten på læring og atferd er like god
over tid. Det er viktig at skolene benytter forskningsbaserte programmer i sine valg om
forebyggende programmer i undervisningen.
I følge fokusgruppeintervjuene, bør rusforebyggingen legges til 8. trinn, senere kan det være for
seint. Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke
former kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får
være med å reflektere over tematikken og det bør gjenspeile virkeligheten. Respondentene ser på
det som en fordel om noen utenfra eksempelvis politi, kommer til skolen. Forskning på området
påpeker derimot at den beste forebyggingen skjer når de som er sammen, nemlig elevene og
læreren samarbeider om forebygging. Det er derfor viktig at innspillene fra respondentene sees i
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sammenheng med forskning for å få ønsket effekt av forebyggende rusarbeid i skolene. Videre er
det hensiktsmessig at ungdomskolene benytter samme undervisningsopplegg.
Enkelte lærerne i ungdomsskole og videregående opplæring har uttrykt behov for økt
kompetanse om rus og illegale rusmidler. Liknende funn fremkommer i opptrappingsplanen for
rus (2016 – 2020). Også i brukermedvirkningen open space ble det spilt inn at skolens personell
burde styrkes i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut relatert til forskning.
Rådgivere ved oppvekst og kultur, SLT-koordinator starter prosessarbeid for å videreutvikle og
inkludere bl.a. skolene i det rusforebyggende arbeidet. Det skal utarbeides en digital løsning som
baserer seg på unge og rus og tar opp innspillene (tiltak 12).
Drikkepress handler ifølge respondentene i fokusgruppeintervjuet mye om det som skjer i eget
hode. Respondentene påpeker at de ikke har kjent noe særlig på drikkepresset. Dersom en venn
trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi beskjed til en voksen. Det kan med fordel
lages klare retningslinjer og informeres om hvem ungdommene kan kontakte ved spørsmål om
rus eller dersom de er bekymret (tiltak 13).
Overgangen mellom barne- og ungdomsskole og fra ungdoms- til videregående skole er sårbare
faser i barn og unges liv. Innsats mot slike overganger er forebyggende for problemutvikling. I
Karmøy kommune er det satset på overgangsleiren «ett steg opp» fra barne- til ungdomsskole.
Elevene blir kjent med sine nye klassekamerater og lærere gjennom ulike teambuildingaktiviteter
hvor det tverretatlige apparatet deltar. Frivillige lag og foreninger er også viktig bidragsytere.
Leiren evalueres årlig. Leirene bør videreføres og utvikles (tiltak 14). I overgangen til
videregående opplæring er det utarbeidet egne rutiner for å trygge overgangene og for overføring
av elevinformasjon på alle nivåer. Videregående opplæring har egne «bli- kjent-opplegg» for
elevene for å gjøre overgangen mest mulig smidig.
Det er psykososiale team både ved ungdomsskolene og videregående opplæring. Teamene er
todelte, første del benyttes til generelle drøftinger som eksempelvis lokale rusutfordringer og
andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Andre del omfatter individuell oppfølging. Det er
kommet signaler på at navnet på teamet bør endres fra psykososiale- til forebyggende team da
navnet er misvisende. Retningslinjene for teamene ble utarbeidet i 2014/2015. Teamene har ikke
vært evaluert med tanke på videreutvikling. Derfor bør det foretas en evaluering for å
videreutvikle teamene og herunder se på egnet navn (tiltak 15).
I brukermedvirkningen «open space» ble det påpekt behov for økte ressurser til å arbeide
forebyggende i skolen. Særlig ble styrking av sosiallærerfunksjonen ved ungdomsskolene
fremhevet for å styrke elevkontakten og drive mer forebyggende arbeid. Det er avsatt ca. en halv
stilling til sosiallærerfunksjonen ved de ulike kommunale ungdomsskolene.
Opptrappingsplan for rus (2016-2020) påpeker at helsesykepleiertjenesten burde styrkes. Dette er
bl.a. fordi barn og unge rapporterer at skolehelsetjenesten er lite tilgjengelig når de trenger den.
Elever gir uttrykk for at de ønsker at helsesøster skal være på skolen hver dag. Ansatte i
skolehelsetjenesten forteller at de må prioritere mellom helseundersøkelser, samtaler,
helseopplysninger i grupper/klasser og tverrfaglige møter.
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En måte å styrke den forebyggende individrettede innsatsen ved ungdomsskolen er å styrke
ressursene til helsesykepleiere og/eller sosiallærere. Men dette må sees og vurderes i
sammenheng med kommunens utfordrende økonomiske situasjon (tiltak 16).
Fritid
I det frivillige arbeidet er det en rekke ildsjeler og enkeltindivider som bruker mye av sin fritid på
sosial integrasjon. Dette er uunnværlig for å skape gode oppvekstsvilkår. Ungdomsundersøkelsen
viser at 65 prosent av ungdomsskoleelevene og 50 prosent av elevene i videregående opplæring i
Karmøy kommune er med i en fritidsorganisasjon. Kommunen kan arbeide aktivt for å skape
gode nærmiljøer, møteplasser og legge til rette for et inkluderende mangfold av kultur- og
fritidsaktiviteter gjennom god samfunnsplanlegging og økonomisk støtte. Idrettslagene og en
rekke frivillige lag og foreninger får økonomisk støtte. I tillegg gis det økonomisk støtte slik at
kulturhusene på Åkra og i Skudeneshavn er helgeåpne. Disse tiltakene bør fortsettes og
videreutvikles i tråd med innspill fra ungdommene (tiltak 17).
Det er igangsatt nye fritidstilbud for ungdom i kommunen. Fritidstilbud for ungdom har en viktig
forebyggende funksjon særlig for å bygge gode relasjoner til andre barn, unge og voksne og å ha
en meningsfull fritid. Skolemiljøet er i følge ungdataundersøkelsen, en viktig arena for
rekruttering til fritidsaktiviteter. Det viser seg imidlertid at det kan være en
rekrutteringsutfordring. De elevene som bl.a. ikke opplever tilhørighet deltar heller ikke like mye
i fritidsaktiviteter. Aktivitetstilbudet og rekrutteringen bør kontinuerlig vurderes og videreutvikle
i tråd med utfordringsbildet og behov. Aktivitetskortet, som bidrar til at alle barn og unge får
mulighet til å være aktive på fritiden uavhengig av forelderens økonomiske situasjon, er viktig å
opprettholde (tiltak 18).
Det er også viktig at frivillige lag og foreninger implementerer gode forebyggende alkovettretningslinjer i sin organisasjon. Karmøy kommune kan oppfordre frivillige lag og foreninger til å
gjennomføre dette (tiltak 19).
Planavdelingen i kommunen har fokus på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved
reguleringsplaner og utforming av nye områder. Gode, trivelige, lyse, åpne og oversiktlige
områder skaper økt trivsel og tiltrekker seg flere folk som reduserer sannsynligheten for uønsket
atferd (tiltak 20).
Fra tid til annen er det enkelte utfordringer i lokalsamfunn i Karmøy kommune. Utfordringer
tenderer å flytte på seg. Utfordringene kan eksempelvis bestå av eksperimentering og bruk/salg
av alkohol, stjeling, skulking, illegale rusmidler, voldsepisoder, mobbing m.m. Dette kan skape
bekymring og usikkerhet hos eksempelvis ungdommen selv, foreldre, næringsliv, på skolen og på
fritiden. Utfordringene tas opp og diskuteres i skolens psykososiale team og/eller SLTarbeidsgruppe og forsøkes løst med lokale aktører. Eksempel på tiltak kan være informasjon til
foreldre, foreldremøter, opprettelse av natteravn, tettere dialog med de ulike
fritidstilbudene/næringsliv m.m. Tilstedeværelse, samarbeid og tydelige grenser med lokale
aktører legger en demper på negativ atferd og gir økt trygghet (tiltak 21).
Bruk av anabole steroider ser ikke ut til å ha utviklet seg bekymringsfullt. I Karmøy kommune
arbeider politiet aksjonsbasert med særlig fokus på treningssentre i forhold til problematikken.
Politiet arbeider aksjonsbaserte på dette feltet (tiltak 22).
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Tiltak barn og unge
Nr. Tiltak
8
Ungdata undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år ved
ungdomsskolene og videregående opplæring.
Undersøkelsen benyttes i det forebyggende arbeidet.
9
SLT-koordinator stillingen er økt til 100 prosent. Arbeidet
videreutvikles.
10
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at
det er greit å kontakte andre foresatte dersom andres
ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.
Nr. Tiltak – skole
11
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid.
Fokuset skal særlig rettes mot ungdom, foresatte og
hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om
rusmidler. Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
12
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende
program. Det igangsettes en prosess hvor det skal
utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og
innkomne innspill.
13
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene
på ungdoms- og videregående opplæring hvem de kan
snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.
14
For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen
enklere arrangeres overgangsleiren «ett steg opp».
Leiren videreføres og utvikles.

15

16

Nr.
17
18

19

Ansvar
NOVA, KoRus vest, SLTkoordinator i samarbeid med
skolene og SLT-arbeidsgruppe.
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe
og SLT-koordinator.
Skolene og skolesjefen.

Ansvar
SLT-koordinator,
virksomhetsleder
barnevernstjenesten og
forebyggende gruppe politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur
og SLT-koordinator.

Skolesjef og skolene.

Oppvekst og kultur, helse- og
omsorg, SLT-arbeidsgruppe,
videregående opplæring,
folkehelse-, frivillighets- og
SLT-koordinator
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik Skolene, SLT-arbeidsgruppe
at psykososiale team kan videreutvikles. Det bør også
og politirådet.
vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og
elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i
Kommunalsjef oppvekst og
ungdomsskolene dvs. skolehelsetjenesten og/eller
kultur og kommunalsjef helse
sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
og omsorg.
mulighetsrom.
Tiltak – fritid
Ansvar
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i
Oppvekst og kultur.
Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at
Virksomhetsleder kultur,
alle kan ha en meningsfull fritid. Aktivitetskort er en
Folkehelse-, Frivillighets- og
viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
SLT-koordinator.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige
Rådgiver idrett og SLTlag og foreninger.
koordinator.
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Nr.
20

21

22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende
samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av områdereguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor
ungdomsmiljøene sammen med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte
arbeid for å forebygge bruk av anabole steroider særlig i
treningsstudioer.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling
for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLTarbeidsgruppe, frivillighetsog SLT-koordinator.
Politiet.

6.4 Rusforebyggende tiltak voksne
Som nevnt tidligere under alkoholpolitikk (se 6.1) er tre nasjonale virkemidler omtalt:
1. prisregulering
2. tilgjengelighetsreguleringer og
3. informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I dette kapitelet omtales rusforebyggende tiltak utover dette.
Det finnes mange ulike måter å utvikle alkoholmisbruk på. En utvikler ikke alkoholmisbruk på en
dag eller uke. Men drikker en gradvis over tid, kan hjernen og kroppen venne seg til alkohol,
toleransen blir større og en trenger mer alkohol for å oppleve samme rus som tidligere. Behovet
kan øke og på sikt kan det føre til avhengighet. Det er mye å vinne på å forhindre at milde og
moderate problemer forverres. Og det finnes hjelp. Første steg er å snakke med noen en stoler på
som eksempelvis fastlegen, ringe rustelefonen, kirkens SOS eller mental helse sin hjelpetelefon. Et
av innspillene i open space var bedre informasjon om hvor en kunne henvende seg for å få hjelp.
Innspillet kom midlertidig før kommunen fikk nye nettsider. Opplevd tilgjengelig informasjon og
informasjonsmateriell på nettsidene bør gjennomgås for å se om den treffer målgruppen (tiltak
23).
Erfaringsmessig er det vanskelig å snakke om alkohol og spillproblematikk. Temaet blir ofte lite
adressert. Fastlegen har en viktig rolle i arbeid ved å bringe temaet på banen i møte med sine
pasienter. Ved mer kompleks problematikk er det spesialisthelsetjenesten som må på banen. En
annen utfordring er misbruk av legale smertestillende legemidler hos voksne. Fastlegene har her
en viktig rolle. De nevnte problemstillingene bør drøftes med fastlegene (tiltak 24).
Kompetanse om alkohol og rus er viktig å inneha i alle tjenestene for å møte utfordringer som
arbeidstaker og arbeidsgiver. Særlig kan dette behovet knyttes til den kommende eldre
befolkningen som på sikt kan gi økt utfordring i tjenestene på sikt (tiltak 25).
Arbeidslivet som rusmiddelfri sone står fortsatt sterkt i Norge. Men i gråsonen mellom arbeidsliv
og fritid har alkohol utviklet seg til å spille en viktig rolle. Eksempel på dette kan være
lønningspils, seminarer m.m. I Karmøy kommune er Akan- arbeidet forankret og målet er rus og
spillefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som har eller er i ferd med å utvikle rus- og spilleproblemer
får bistand til å mestre det. Det er ledelsen som har hovedansvaret for at rus- og spillpolitikken
gjennomføres. Dette er et viktig ledd for å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidsmiljø og det bør videreføres (tiltak 26).
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Karmøy kommune har videre et befolkningsrettet tilbud i regi av friskliv og mestring. Friskliv og
mestring tilbyr bl.a. kurs i tobakks- og snusslutt (tiltak 27). Som en del av frisklivstilbudet i
Karmøy kommune gir rus og psykisk helsetjeneste tilbud om Rask psykisk helsehjelp, RPH.
Tilbudet gis ved lette til moderate psykisk vansker, der rusvansker kan være en del av
problemstillingen (tiltak 28).
Tiltak voksne
Nr. Tiltak
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om
hvor/hvordan en kan få hjelp
24
Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og
kunnskap omkring rusutfordringer, misbruk av
legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha
grunnkompetanse om rusmidler. Helse- og omsorg
vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø
videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og
snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved
lette til moderate psykiske vansker. Rusvansker kan være
en del av problemstillingen.

Ansvar
Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i
samarbeid med fastlegene
Avdelingsleder omsorg i
samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og
omsorg
Rus og psykisk helse, helse og
omsorg.

7. FOKUSOMRÅDE TO: TIDLIG INTERVENSJON BARN OG UNGE I
RISIKO
Tidlig intervensjon handler om å bistå så tidlig som mulig i forhold til alder og problemutvikling.
Opptrappingsplanen for rus (2016-2020) understreker viktigheten av tidlig innsats. Dette er ikke
noen ny satsning. Regjeringen påpeker at det i dagens samfunn er behov for å utvikle gode og
effektive tjenester tidlig i forløpet og derigjennom redusere behovet for og bruken av mer
spesialiserte tjenester. Målet er at en skal identifisere og håndtere et problem på et så tidlig
tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det er sterke føringer
fra regjeringens side og faglig sett at tidlig intervensjon bør styrkes.
For å lykkes med tidlig intervensjon må tjenestene ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å
oppdage og strategier for å handle ved bekymring. Arbeidet forutsetter tverrfaglig- og tverretatlig
samarbeid, tilgjengelighet og tjenester hvor de ansatte har kjennskap til ansvarsområder,
handlingsrom og rettslige rammer. Det er viktig at systemene oppfattes tilgjengelig og at
brukerne har tillit til systemene. På den måten kan brukerne finne systemene og systemene finne
brukerne.
Planen fokuserer på tre områder i forhold til tidlig intervensjon;
1. Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler.
2. Barn og unge i familier med rusproblemer.
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3. Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte
skader.

7.1 Ufødte barn, som er i fare for eller blir eksponert for alkohol og/eller andre
rusmidler.
Rusmiddelbruk under graviditet fører til økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner og
alvorlige abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet, misdannelser og psykomotoriske
forstyrrelser. Selv små mengder alkohol kan gjøre skader på fosteret. Norske myndigheter tilrår
derfor totalavhold under graviditeten for å forebygge rusrelaterte skader hos barn.
Illegale rusmidler i svangerskapet er skadelig for fosteret; blant annet med økt risiko for abort og
tidlig fødsel, misdannelser i organer, påvirkning av hjernens utvikling og fare for abstinenser etter
fødsel. Skadene avhenger av type rusmidler og påvirkes også av mengde og frekvens. I tillegg gir
bruk av narkotiske stoffer generelt nedsatt helse for mor. De sosiale rammene rundt
svangerskapet er heller ikke tilfredsstillende for en god og sunn utvikling under svangerskapet og
etter fødselen. Derfor er det avgjørende at mor får hjelp for å avslutte sin rusmiddelbruk tidlig i
svangerskapet.
Universell rusforebyggende svangerskapsoppfølging
Erfaring og forskning viser at det kan være vanskelig for helsepersonell å ta opp bruk av alkohol
med pasientene. Alkohol er et akseptert rusmiddel i vår kultur. Alle gravide kartlegges for rus- og
alkoholvaner når de går til lege eller jordmor for svangerskapsoppfølging. Gravide følges i
Karmøy kommune opp av fastleger og jordmødre.
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på første
konsultasjon. Jordmødrene kartlegger bruk av rusmidler gjennom samtale. Jordmortjenesten
opplever at denne fremgangsmåten gir gode samtaler omkring rusmidler (tiltak 29).
Oppfølging av gravide som bruker rusmidler
Dersom kvinnen selv, familie, helsepersonell eller andre er bekymret for at et ufødt barn er i fare
for å bli eksponert for alkohol eller andre rusmidler, er det viktig med lett tilgjengelig kunnskap
om hvordan handle. Ansvaret for gravide rusmiddelmisbrukere ligger i kommunen, men
tiltakene gjøres ofte i spesialisthelsetjenesten. Gravide misbrukere kan «tilbakeholdes» i en
institusjon uten eget samtykke i hele eller deler av svangerskapet, dersom misbruket er av en slik
art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Familier som trenger det,
følges videre opp fra fødsel gjennom spesialisthelsetjenesten. Her lokalt samarbeides det særlig
med Helse fonna og Blå Kors Haugaland A-senter sitt tiltak ovenfor gravide og småbarnsforeldre
med rusproblemer.
Kommunen følger den faglig nasjonale retningslinjen for behandling og oppfølging av gravide
LAR-pasienter i svangerskapet for å identifisere, handle og samhandle når gravide bruker
rusmidler. Retningslinjen inkluderer også oppfølging av barnet og familien frem til skolealder.
Den forplikter bl.a. helsestasjonstjenesten, rus og psykisk helse og barnevernstjenesten og de skal
sikre rask innsats med avklarte ansvarsforhold (tiltak 30).
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Tiltak ufødte barn, som er i fare for å bli eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler
Nr. Tiltak - fritid
Ansvar
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide Virksomhetsleder skolehelsefor bruk av rusmidler på første konsultasjon. Tjenesten
og helsestasjonstjenesten
har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som Virksomhetsleder rus og
bruker rusmidler videreføres.
psykisk helse og barnevern.

7.2 Barn og unge i familier med rusproblematikk
Det er usikkert hvor mange barn som vokser opp i rusfamilier. Men det anslås at ca. 8,3 % av barn
i Norge har en eller to foreldre som misbruker alkohol. Ca. 6,5 % av barn og unge har foreldre
med alkoholmisbruk som går utover daglig fungering og omsorgsevne. En kan anta at Karmøy
kommune ligger ca. på landsgjennomsnittet men det er vanskelig å fastslå eksakt fordi mange av
disse foreldrene har mindre synlig eller kjent rusproblematikk. Når det gjelder antall registrerte
brukere som mottar tjenester for rus og/eller rus og psykiske helsetjenester, benyttes som tidligere
nevnt brukerplan. Det er registrert 61 barn som pårørende. De fleste av disse foreldrene har ikke
omsorg for sine barn, men de har samvær/kontakt med dem.
Flere studier viser at barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk har forhøyet risiko
for en rekke problemer og symptomer. Dette kan vise seg allerede når barna er små. På skolen kan
barna slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Vanskene kan følge barna inn i
ungdomsårene. Sammenliknet med andre unge voksne har barn som har vokst opp i en
misbrukerfamilie økt risiko for å utvikle emosjonelle, kognitive, sosiale og psykiske problemer
enn normalbefolkningen. De har også i større grad enn andre risiko for å utvikle egne
rusproblemer. Mange voksne med omfattende hjelpebehov, blant annet på grunn av
rusavhengighet, forteller at de ble oversett og forsømt i barne- og ungdomsårene. Det er derfor
avgjørende at barn som vokser opp med rusbelastede foreldre identifiseres tidlig.
Bruk av rusmidler kan i enkelte tilfeller føre til familievold. Karmøy kommune har deltatt i et
interkommunalt arbeid hvor en har utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Videre
er det igangsatt en omfattende tverretatlig og tverrfaglig kompetanseheving fra RVTS (regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Kompetansehevingen skal
bidra til tidligere oppdagelse og bevisstgjøring av vold i nære relasjoner for ansatte i tjenestene i
Karmøy kommune. Arbeidet videreføres (tiltak 31).
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Å se at noen har et problem er ikke så vanskelig. Å gripe fatt i det, avklare og følge opp, viser seg
derimot vanskeligere. I noen tilfeller vil tegn på mistilpasning eller atferdsavvik være forløperen
til rusproblemer. Helsedirektoratet har utarbeidet ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig
oppdagelse av utsatte barn og unge». Målet er å komme med kunnskapsbasert anbefalinger til
kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos ledere og ansatte i kommunen.
På den måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og få tilpasset hjelp og oppfølging.
Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men normgivende.
Ved å bygge opp kompetanse, oppmerksomhet og kapasitet i barnehage, skole og blant ledere og
ansatte i aktuelle tjenester og sektorer vil ”oppdagelsesrisikoen” øke og tidlig identifisering finne
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sted. Aktuelle sektorer er skole, barnehage, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politi, ansatte i
helse og omsorgstjenester som har regelmessig oppfølging av barn og unge og helse og
omsorgstjenester som har ansvar for voksne som har barn som pårørende.
Alle barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Karmøy kommune har
prosedyrer for å fange opp barn som bekymrer. Disse retningslinjene bør sees i sammenheng med
ny nasjonal faglig veileder og settes i system utfra eksisterende arbeid (tiltak 32).
Barnehage
Barnehagene er bevisst sin rolle i å jobbe forebyggende for at barn ikke skal falle utenom som
ungdommer og voksne. Dette fokuset ligger i barnehagens samfunnsmandat og er med i
foreldresamarbeidet både når barna starter i barnehagen og videre. Barnehagene har også fokus
på at Karmøy kommune er en "av og til" kommune og har dette med i veiledning og samarbeid
med foreldre.
Barnehagene er en viktig arena for å se barns situasjon og samspill med foresatte. Barnehagene
har ansvar for å finne, bistå og legge til rette for barn med særskilte vansker og kontakte
barnevernstjenesten når barnet har behov for bistand derfra. Et tiltak som er startet er "tid til". Det
er et tverretatlig forebyggende konsultasjons team. Her samarbeider helsestasjon, PP-tjenesten
(pedagogisk-psykologisk tjenesten), barnevern og oppvekst- og kultur (tiltak 33).
Barnehagene har satt foreldreveiledning i system for barn med særskilte vansker. Det foregår en
utvidet satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og tilgjengelighet.
Satsningen videreføres (tiltak 34).
Skolene
Skolen er en unik arena til å observere hvert enkelt barn og lærerne har kompetanse til å se barns
utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra
kompetanse innen dette feltet. Arbeidet videreføres (tiltak 35).
Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten er i en unik posisjon til å oppdage og intervenere i forhold til barn som
lever i familier med rusproblematikk fordi de fleste familier benytter tilbudet. Helsestasjonen
tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud som del av
helsestasjonstilbudet. I tillegg er det ansatt en psykolog som skal benytte deler av stillingen til
familieveiledning. Arbeidet videreføres (tiltak 36).
Barnevernstjenesten
Barnevernet kan med hjemmel i lov bistå foresatte og gripe inn ved vurdering av svikt i
omsorgssituasjonen eller hvis det er grunnlag for at barnets helse- og utvikling skades på sikt. I
familier der rusbruk preger oppvekstsvilkårene skal barns interesser og behov gå foran
omsorgspersonens ønsker og behov. Barnevernet kan fremme sak om omsorgsovertakelse hvor
rettsapparatet avgjør utfallet. Barnevernet kan også med samtykke fra foresatte eller dom
iverksette hjelpetiltak i familien.
For barnevernstjenesten i Karmøy kommune viser utviklingen nå at det er færre barn under
omsorg opp til 18 år. Det har vært større fokus og innsats på forebygging enn tidligere i familiene
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slik at barn og unge kan bo hos sine biologiske foreldre. For ungdom mellom 18 og 23 år som får
ettervern er det en økning. Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør
videreføres (tiltak 37).
Barnevernstjenesten er avhengig av at skolene, skolehelsetjenesten, helsestasjon, barnehage,
foresatte, nav politi m.m. melder fra til barnevernet. Barnevernet vurderer meldingen og vurderer
om de skal handle på bakgrunn av bekymringen. Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer i
enhetene for vurdering av bekymring og rutiner for melding til barnevernet. Barnevernstjenesten
har opprettet kontaktpersoner for å styrke samhandlingen med skolene og barnehagene (tiltak
38).
Kommunale enheter som yter tjenester til voksne
Kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med rus og /eller rus og psykiske lidelser
må ha sterkt fokus på foreldrerollen. Hvordan påvirker rusmiddelbruken familiemønsteret og
hvordan har barnet det? Gjennom den systematiske kartlegging brukerplan kartlegges brukerens
familiesituasjon og nødvendige tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater (tiltak 39).
Frivillige organisasjoner og spesialisthelsetjenesten
Flere frivillige og ideelle organisasjoner har gode tilbud til barn, ungdom og voksne som
pårørende her lokalt. Det gjelder blant annet veiledningssenteret for pårørende som har tilbud om
grupper og individuelle samtaler. Rus og psykisk helsetjeneste i kommunen har hatt godt
samarbeid med veiledningssenteret i flere år. Veiledningssenteret er et godt supplement til det
offentlige og har en fri rolle som gjør at de kan nå pårørende. Blåkors Haugaland A-senter og
Helse Fonna gir også tilbud til barn som pårørende. Det må sikres at kommunen har tilstrekkelig
kjennskap til aktuelle aktører og utvikler samarbeid med disse (tiltak 40).
Tiltak barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende
kompetanseheving for å avdekke vold i nære relasjoner
videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere
ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig oppdagelse av
utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med
voksne hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid
til» skal forebygge psykososiale vansker blant
barnehagebarn.
34
Foregår utvidet satsning på foreldreveiledningen i form
av kompetanseheving og tilgjengelighet. Arbeidet
videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se
barns utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har
sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.

Ansvar
Kommunalsjef helse og
omsorg og oppvekst og kultur
sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole,
barnehage, skolehelse- og
helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder skole og
skolene.
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Nr.
36

37

38

39

40

Tiltak
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og
det planlegges gruppetilbud i samarbeid med
kommunepsykolog.
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale
retningslinjer og bør videreføres.
Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for
skolene og barnehagene for å styrke samhandlingen og
senke terskelen for å ta kontakt.
Kartleggingsverktøyet brukerplan benyttes for å
kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. nødvendig
tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater.

Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir
tilbud til barn, ungdom og voksne som pårørende og
invitere til samarbeid.

Ansvar
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skole,
barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV, SLT-koordinator.

7.3 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker.
Som tidligere nevnt, viser ungdataundersøkelsen at ungdom som begynner å drikke tidlig, kan ha
adferdsmønster som kjennetegnes av andre typer antisosial atferd og etter hvert bruk av tyngre
rusmidler. Ungdom i utenforskap er et begrep som er brukt om unge mellom ca. 11 og 24 år som
er marginaliserte i forhold til samfunnet. Dette betyr at de kan ha vokst opp i lite støttende
familier, har mye skolefravær, sliter med psykiske vansker, utvikler atferd med normbrudd og
kriminalitet og eksperimenterer og bruker illegale rusmidler.
Når unge med rusproblemer først blir oppdaget, har mange allerede et omfattende rusproblem.
At kommunene ikke klarer å fange opp unge med rusproblemer tyder i følge opptrappingsplanen
for rus 2016-2020 at tjenestene har gjort seg for lite tilgjengelige. Det blir ofte påpekt et behov for
mer oversikt over relevante hjelpetiltak og etablere gode samarbeids- og henvisningsrutiner i
kommunene. Selv om det foregår mye bra arbeid i Karmøy kommune på feltet, er det
forbedringsmuligheter i det tverretatlige og tverrfaglige tilbudet ovenfor unge, ungdom og
voksne. Kommunikasjon, samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å bryte
ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen. Slike diskusjoner
og påfølgende tiltak er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer. Arbeidet bør fortsette (tiltak
41).
Barnevernstjenesten
Terskelen inn i barnevernet kan oppleves høy i forhold til barnevernets prioriterte oppgaver når
det er snakk om tidlig fase i problemutviklingen. For å avdekke tidlig problemutviklingen skal
helsesykepleier og/eller sosiallærer ved skolene benyttes i Karmøy kommune.
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Men barneverntjenesten ønsker å bidra med tiltak for å hjelpe familier med barn og ungdom
tidligst mulig. Av aktuelle tiltak for tidlig innsats, tilbyr barneverntjenesten bl.a. hasteveiledning,
bred innsats ved bekymring for rusmisbrukene foreldre og muligheter for å benytte
prosjektveileder med spesielt fokus og ansvar for ungdom og rus. Hasteveiledning vurderes i
saker der situasjonen vurderes akutt, og behov for umiddelbar veiledning er stort med tanke på å
forebygge utilsiktede flyttinger.
Barnevernstjenesten har utvidet virksomheten med LOS-stilling. Stillingens er et lavterskeltilbud
og hovedoppgavene er knyttet til barn og unge som er i risikosonen for å falle utenfor skolen.
Målet er å følge opp ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige tilbud og tettere
oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Stillingen er en 4- årlig prosjektstilling som
mottar tilskuddsmidler. Stillingen bør vurderes å fases inn i ordinær drift (tiltak 42).
Barnevernstjenesten har videre en ansatt som arbeider spesifikt med ungdom og rus i forhold til
barnevernloven. Stillingen har også ansvar for tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå. Dette
kan være i forhold til skolene, foreldrenettverk, veiledning av foreldre på bakgrunn av innmeldte
saker og annet forebyggende arbeid. Satsningen for å møte ungdommer som har rusutfordringer
med spesiell kompetanse bør videreføres (tiltak 43). Barnevernstjenesten kan også koble på andre
tiltak som eksempelvis MST (multisystemisk terapi) i saker med store rus- og atferdsvansker. I
tillegg kan barneverntjenesten flytte ungdom til institusjon etter vedtak fra Fylkesnemnda, samt
henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten og sosiallærerne har, som tidligere nevnt, ansvar for å håndtere tidlig
problemutvikling. Dette skal skje i samarbeid med skolene, PP-tjenesten, hjemmet og/eller
barnevernstjenesten.
I tillegg er det lavterskeltilbud i form av helsestasjon for ungdom (HFU) mellom 13 og 20 år. På
HFU møter en to helsesykepleiere, en psykolog og en lege. Tilbudet er lokalisert på Norheim og
Åkra. Det er ikke først og fremst rusrelaterte spørsmål som tas opp, men problemstillinger knyttet
til seksualitet og psykisk helse (tiltak 43).
Hvilke kommunikasjonsformer som bør benyttes for å nå ungdommen har vært drøftet i SLTarbeidsgruppe. Ungdommen benytter mye digitale medier i sin kommunikasjon. Kommunen bør
vurdere om et er mulig innenfor dagens tjenestetilbud å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform med ungdommene (tiltak 44).
MO – senteret
MO-senteret (Mottaks og oppfølgingssenteret) har et omfattende tilbud til de som sliter med
rusutfordringer. Tilbudet er gratis og gjelder fra fylte 18 år. MO-senteret er organisert i avdeling
for rus og psykisk helse som omtales i plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024. Planen kan
leses her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf
Spesialisthelsetjenesten
MO-senteret og fastlegene kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten tilbyr
rusbehandling. Spesialisthelsetjenesten har bl.a. ansvar for oppfølging før og etter eventuell
institusjonsbehandling, re-innleggelser, poliklinisk behandling og brukerstyrte senger. Ansvaret
30

og tilbudet omtales i plan for psykisk helse og rus 2018-2024 (side 11). Planen kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf
Videregående opplæring
Det er opprettet egne tverretatlige psykososiale team ved videregående skoler i Karmøy
kommune. Disse arbeider med å forebygge problematferd og sette inn tiltak mot individer i
risikosone. Politiet bidrar også med «bry deg» kampanjer mot russen. Rogaland fylkeskommune
foreslår å starte et systematisk tverrfaglig arbeid med rammeverk for russefeiring. Arbeidet er i
samarbeid med politiet og det er basert på en del utfordringer som russen opplever. SLTfunksjonen er også foreslått inn i arbeidet. SLT-koordinator i Karmøy kommune skal representere
SLT-nettverket i nord (tiltak 45).
Videregående skolene har også egne ressurser i form av sosiallærere og skolehelsetjeneste.
Stiftelsen Karmsund ABR har opprettet Hauge videregående skole, en alternativ skole for de
elevene som trenger tilrettelegging og et mindre miljø.
OT (oppfølgingstjenesten) er en del av videregående opplæring. De arbeider med tilrettelegging
av skolegang eller alternative opplæringsløp. For enkelte av elevene i denne målgruppen kan
bruk av rusmidler være en medvirkende faktor for at de faller utenfor skolen. Det å være utenfor
skole/arbeidsliv er igjen en faktor for å utvikle problematisk rusatferd. Karmøy kommune har et
godt samarbeid med videregående opplæring og OT (tiltak 45).
NAV Karmøy
NAV Karmøy-Bokn prioriterer unge under 30 år. Denne gruppen følges tett opp, får individuell
oppfølging og prioriteres men tanke på aktiviteter og andre arbeidsrettede tiltak via NAV.
Kompetanse om rus og gode samarbeidslinjer til andre deler av hjelpeapparatet er viktig for å
sikre en helhetlig og målrettet innsats (tiltak 46).
Forebyggende gruppe Karmøy lensmannskontor / SLT-arbeidet
Politiet benytter bekymringssamtalen som metode ved bekymring. Målet med samtalen er å finne
de bakenforliggende årsaker og bringe dette videre til andre i hjelpeapparatet.
Det er flere lovbrudd relatert til illegale rusmidler og da særlig hasj. Om lovbruddet ikke er så
alvorlig kan ungdommene idømmes påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt. I 2019 er det i
overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Det er fra ulike arenaer meldt inn behov for mer systematisk oppfølging av
disse ungdommene i risikosonen og et behov for å koordinere arbeidet.
Sør-Vest politidistrikt utarbeidet et notat til de lokale politienhetene og kommunene. Her
beskrives SLT-arbeidet i et forsøk på å få det mest mulig likt i tilhørende kommuner. Det som
beskrives i notatet er stort sett satt i system. Men Sør-Vest politidistrikt foreslår i tillegg å opprette
en operativ SLT-gruppe. Til denne gruppen er det foreslått at registrerte straffesaker legges til
grunn for agendaen i møtet. Det bør i et evt. slikt arbeid tilstrebes å benytte allerede eksisterende
systemer som eksempelvis psykososiale team. Politiet vil her kunne arbeide utfra
straffesaksgjennomføringen og ta sin del av ansvaret for oppfølgingen. Kommunen kan ta sin del
av oppfølgingen. Det er imidlertid behov for å se på arbeidet ytterligere utfra gjeldende lovverk,
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og se på grensesnitt mot psykososiale team før iverksettelse. Et slikt arbeid må forankres og
drøftes i SLT-arbeidsgruppen og politirådet (tiltak 47).
Det pågår også et arbeid i SLT-nettverket i nordfylket for å arbeide mer systematisk for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering. Prosjektet
som en har valgt å kalle «Radex», vil få en egen lokal gruppe som igjen vil knyttes opp mot
interkommunalt samarbeid. Hovedfokus er å få ut kunnskap blant de som arbeider med unge for
å kunne avdekke tidligere (tiltak 48).
Ungdomsoppfølging
Konfliktrådsbehandlingene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er ment som målrettede
reaksjoner som har til hensikt å forebygge fremtidig kriminalitet. Ungdomsoppfølging er en
strafferettslig reaksjon for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet,
men ikke så alvorlig at det er grunnlag for å bli idømt ungdomsstraff.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. De kan benyttes i saker uten personlig offer, som eksempelvis
narkotikakriminalitet. Ungdomsstraff er strengere enn ungdomsoppfølging. Det er oppnådd gode
resultater på området og regjerningen prioriterer alternative straffegjennomføringer. Det er i
overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune som er idømt ungdomsoppfølging eller
ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging. Gjenopprettende prosess er krevende,
gjerningspersonen må kunne lytte, vise forståelse, ta ansvar og reflektere høyt rundt sine
handlinger. Det er Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet,
barnevernstjenesten, SLT-koordinator og andre aktuelle aktører (tiltak 49).
Møteplassen
Møteplassen er et tiltak i regi av IOGT som drives i Karmøy kommune for ungdom som synes
livet er utfordrende. Enkelte av ungdommene på møteplassen har rusutfordringer. Møteplassen
drives som et lavterskeltilbud som gir individuell oppfølging. Møteplassen driver også
gruppetiltaket «UngZone» for ungdom i utenforskap fra lavinntektsfamilier. Totalt var det 96
ungdommer i tiltakene møteplassen og/eller UngZone i 2019. Tiltaket tilbys i samarbeid med
ungdomsskole og/eller videregående skole. Møteplassen har i tillegg inngått et samarbeid med
Helse fonna hvor de får veiledning av psykologspesialist ved Karmøy DPS. Møteplassen får årlig
driftstilskudd fra Karmøy kommune. Det anbefales at driftstilskuddet videreføres (tiltak 50).
Tiltak ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til
Rådmannen, Kommunalsjef
hverandre er viktige brikker for å bryte ned barrierer for
helse og omsorg og oppvekst
samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLTog kultur, politirådet og SLTarbeidsgruppen. Slike diskusjoner er viktige for
arbeidsgruppe.
kontinuerlig å gjøre forbedringer.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp
Virksomhetsleder
ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige barnevernstjenesten og helse
tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i
ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.
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Nr.
43

44
45

46

47

48

49

50

51

Tiltak
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer
med rusutfordringer (i forhold til barnevernsloven) og
tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør videreføres.
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det
er mest fokus på seksualitet og psykisk helse.
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens
tjenestetilbud til å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform for å nå flere
Karmøy kommune har et godt samarbeid med
videregående opplæring og OT. Samarbeidet bør
videreutvikles.

NAV Karmøy prioriterer unge opp til 30 år slik at de skal
komme i aktivitet gjennom kvalifisering og arbeide og/
eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot
allerede etablerte samarbeidsorganer om det skal
opprettes en operativ SLT gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle
ytringer og radikalisering.
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom
konfliktrådet, barnevernstjenesten, SLT-koordinator og
andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket møteplassen
anbefales videreført og tar i forbindelse med årlige
budsjettbehandlinger.

Ansvar
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
SLT- arbeidsgruppe

Virksomhetsleder skole,
barnevernstjenesten,
skolehelse og
helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
NAV

SLT-arbeidsgruppe, politirådet
og politiet.

SLT-koordinator, politikontakt
og interkommunal SLTnettverk.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten, skole og
SLT-koordinator.
Rådmannen

8. FOKUSOMRÅDE TRE: TJENESTER TIL RUSAVHENGIGE
Årsaken til rusmiddelavhengighet kan forstås fra ulike forklaringsmodeller. Tradisjonelt sett har
rusavhengighet vært forklart med viljessvakhet hos misbruker. Avhengighet kan også forklares
utfra en læringsprosess. Fra et sosiologisk perspektiv ser en på hvilke samfunnsforhold som
påvirker rusbruken. Avhengighet kan ses på som et symptom på bakenforliggende sosiale og
psykologiske forhold som rusmiddelbruken er en måte å håndtere problemene på. Avhengighet
forklares også ved belønningsteori. Rusmidler gir velbehag og nye inntak demper ubehag. Ved
gjentatte rusinntak forstyrres mekanismer i hjernen slik at kontroll og impulskontroll svekkes.
De ulike forklaringsmodellene bør sees i sammenheng og gi grunnlag for tilnærming og
tiltaksinnretning. På generelt grunnlag kan en si at veien ut av rusproblemer preges av
ambivalens. Uforutsigbarhet og stress påvirker ofte endringsprosessen negativt mens opplevd
grad av trygghet og kontroll, langsiktighet i relasjoner og forutsigbarhet er positive faktorer.

33

I plan for psykisk helse og rusarbeid (2018-2024) beskrives innsats rettet mot mennesker som har
utviklet rusmiddelavhengighet, eller som har så omfattende problematikk at det er behov for
rusfaglige tjenester. Planen gjelder for de over 18 år og tar for seg:
- Organisering og innhold i tjenestene – rus og psykisk helse.
- Brukernes behov og tjenestenes utfordringer.
- Hovedmål og tiltak frem mot 2024.
Det overordnede målet med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og
rusmiddelavhengighet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. I
tillegg er målet at alle skal leve et mest mulig normalt liv og være innlemmet i lokalsamfunnet de
er en del av. Brukernes behov skal være utgangspunkt for tjenestene. Brukerperspektiv og
brukermedvirkning framheves som viktig. Planen har 5 hovedmål som det skal arbeides videre
med. Disse er som følger:
-

Hovedmål 1 Avklaring sammen med brukerne hvilken hjelp som trengs til enhver tid for å
kunne mestre egen livssituasjon
Hovedmål 2 Tilgjengelige og fremtidsrettede tjenester
Hovedmål 3 Arbeid og aktivitetstilbud som gir meningsfulle og tilrettelagte oppgaver i
hverdagen
Hovedmål 4 Organisere tjenestene på en måte som fremmer virkningsfulle, effektive og
samordnede tiltak for brukeren
Hovedmål 5 Psykisk helse- og rustjenester skal være integrert i utviklingen av kommunens
framtidige tjenester

Fullstendig plandokument kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf

9: DELTAKERE I PLANARBEIDET
Det er gjennomført tre separate brukermedvirkninger: open space, cafedialog og
fokusgruppeintervju med ungdommer. For å systematisere innspillene linkes de opp mot de tre
forebyggende strategiene. Den første er universelle befolkningsrettede tiltak
(primærforebyggende). Strategi to er rettet mot personer som står i fare for å utvikle et
rusproblem (sekundærforebygging) og strategi tre retter seg mot individer som har varig
definerte plager (tertiærforebygging).
Open space
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemene i Karmøy?» ble
gjennomført 3. oktober 2017. Her var det 24 deltakere til stede. De representerte Skudenes
ungdomsskole, Natteravnene i Skudenes og på Åkra, Rogaland videregående skole, Helsebanken,
HEART Karmøy, brukerrepresentantene, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå kors Åkra,
Kulturhuset i Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen IOGT, representanter fra mottaks- og
oppfølgingssenteret, kultur og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune samt engasjerte
Karmøybuer. Innspillene fra open space ble sammenfattet i en rapport som ble politisk behandlet
(sak 143/17). Hovedformålet med open space var å identifisere viktige fokusområder for planen.
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Forebyggende strategier
Primærforebyggende:
brede befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt vi gjør»

Innspill fra open space
Faresignaler i barneskolen
Er det mulig å redusere tilgjengelighet av rusmidler i Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle forskjeller i Karmøy?
Hvordan skape en sunn ruskultur?
Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å avstå fra rusdebuten?
Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Er de eldres økende vinforbruk noe som er problematisk i
Karmøy?

Sekundærforebyggende:
rettet mot individer som lever
med økt risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot individer som har
definert varige plager

Tidlig intervensjon i utsatte familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko) til en meningsfull hverdag?
Ettervern pårørende/avhengig
Få ut info/ hvor henvende seg?
(Gjelder område 2 og 3)
Info til foreldre/unge, med riktig info/FAKTA! (Kan gjelde alle
tre områdene)
Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy
kommune.

Cafe dialog
Innspillene som kom inn under open space berørte mange områder og kommunale planer. Derfor
ble det arrangert cafe-dialog den 21. mars 2018 for planarbeid i grunnskole, rus og
psykiatritjenesten og forebyggende rusarbeid. På cafedialogen møtte 24 representanter fra
følgende områder: politiker, engasjerte Karmøybuer, BIO, LPP, Heart Karmøy, Stiftelsen
Karmsund ABR, Karmøy DPS og Karmøy kommune (sentraladministrasjonen, helse og omsorg,
oppvekst og kultur og teknisk). Sammenhengen mellom open space og temaene i cafedialogen
sees i tabellen under. Tabellen viser også hvilke temaer og områder som er relevant for hvilken
plan.
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Forebyggende
strategier
Primærforebyggende:
brede
befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt
vi gjør»

Sekundærforebyggende:
rettet mot
individer som
lever med økt
risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot
individer som har
definert varige
plager

Innspill open space
Faresignaler i barneskolen
Hvordan forhindre at ungdom
begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å
avstå fra rusdebuten?
Hvordan engasjere foreldre
gjennom hele ungdomsskolen?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Hvordan skape en sunn
ruskultur?
Er de eldres økende vinforbruk
noe som er problematisk i
Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle
forskjeller i Karmøy?
Tidlig intervensjon i utsatte
familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko)
til en meningsfull hverdag?
Få ut info/ hvor henvende seg?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Få ut info/ hvor henvende seg?
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Ettervern pårørende/avhengig
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Resulterte i følgende tema
i cafe dialogen
Rusforebyggende arbeid
og engasjerte foreldre
gjennom hele
grunnskolen.

Tilgjengelighet av
rusmidler.

Relevant for

Relevant for
rusmiddelpolitisk
handlingsplan
og planarbeid i
skolen.

Tidlig intervensjon, barn
og unge i risiko.

Oppfølging i forhold til
arbeid / aktivitet for
personer med rusproblem
Oppfølging i forhold til
bolig.
Oppfølging i forhold til
rusproblem, psykiske
lidelser og kombinasjonen
rus/psykiske lidelser.
Pårørende sine behov.

Relevant for
plan for rus
og psykisk
helse.

Fokusgruppeintervju
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju med 6 ungdommer fra ulike ungdomsskoler og
videregående opplæring 15. februar 2019. Hovedmålet med fokusgruppeintervjuet var å få
ungdommenes perspektiver på russituasjonen, forebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle.
I fokusgruppeintervjuet ble ungdommene intervjuet om rusutfordringer, tilgjengelighet, ruspress,
utbredelse av cannabis, rusforebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle. Basert på innspillene
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ble det utformet et kortfattet sammendrag som benyttes sammen med øvrig informasjon i planen.
Et kortfattet sammendrag kan leses under:
Rus er for attraktivt og det er lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene i
Karmøy kommune både på ungdomsskolene og videregående skoler. Bruk av alkohol tenderer å
øke utover ungdomstiden. De fleste starter med alkohol, går over på røyk før de eksperimenterer
med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer eksempelvis venner og søsken som kjøper alkohol
til de yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i de ulike sonene. Noen steder er det mer
vanlig med alkohol på fester siste året på ungdomsskole. Andre steder er det i følge ungdommene
mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Snapchat og sosiale medier benyttes
ofte for å distribuere og legge ut informasjon på «my story».
Cannabis er det mest tilgjengelige illegale rusmidlet og det synes å være ulike utbredelse.
Ungdommene mener det er klart lettere å skaffe røyk enn cannabis. Ecstasy er også kjent.
Drikkepress handler mye om det som skjer i eget hode. Elevene påpeker at de ikke har kjent noe
særlig på drikkepresset. Dersom en venn trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi
beskjed til en voksen. Det kan med fordel lages klare retningslinjer og informeres om hvem
ungdommene kan kontakte.
En del foreldre ser på sine unger som «gullunger» og tror ikke på de andre foreldre som eventuelt
ringer. Dette kan skape en del oppstyr og føre til at enkelte foreldre ikke gir beskjed.
Ungdommene fortalte at de synes det er viktig at foreldrene snakker om alkohol og illegale
rusmidler med ungdommen sin.
Rusforebyggingen bør legges til 8. trinn, på videregående opplæring er det for seint.
Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke former
kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får være med å
reflektere over tematikken. Rusforebyggende arbeid bør gjenspeile virkeligheten, eksempelvis
benytte tidligere narkomane og politi. Elvene ser på det som en fordel om noen utenfra kommer
til skolen.

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy kommune.
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SLT-arbeidsgruppe og referansegruppe
SLT- arbeidsgruppe og en egen referansegruppe er benyttet i planarbeidet. SLT-arbeidsgruppen
(skolesjef, politikontakt, barnehagesjef, kultursjef, samferdsel og utemiljøsjef, virksomhetsleder
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnevernleder, leder PPT) har fungert som plangruppe og
arbeidet har pågått siden rullering av forrige plan. SLT-arbeidsgruppen har bidratt til gode
tverretatlige diskusjoner rundt tiltak, samordning og innspill til planen.
Referansegruppen har bestått av politikere, kommuneoverlege, frivillighetskoordinator og
rådgiver skole og helsesjef, helsesjef, Karmøy lensmannskontor, saksbehandler skjenkesaker og
virksomhetsleder/ avdelingsleder psykisk helse og rus. Denne gruppen har kommet med innspill
til utforming og innhold av planen. Gruppene har fått planen til gjennomlesning før den ble lagt
ut på offentlig høring.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.

10.TILTAKSOVERSIKT

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan, Bilde: Karmøy kommune.
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10.TILTAKSOVERSIKT
Fokusområde 1 - Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.2 - Alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert 4. år. Særlig skal
hensynet til barn og unges oppvekstarenaer vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv forebyggende effekt. Det
anbefales ikke liberalisering.
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og skjenkekontroller og
sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk, forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen må ha gjennomført og
bestått kunnskapsprøven og alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha
gjennomført og bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre ansvarlig vertskapskurs i samarbeid med omliggende kommuner.
«Vanlige kurs» og e-læringskurs ansees som likeverdige alternativer. Styrer og
stedfortreder skal ta kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og fortsette det gode
samarbeidet.
7
Karmøy kommune fortsetter å være en «av og til» kommune. Kommunen skal særlig
vektlegge forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar – tid
Kommunestyret
Kommunestyret
Rådmannen og saksbehandler
Rådmannen og saksbehandler skjenk

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung. skolene og
helsesykepleiertjenesten.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

8

9
10

«Ungdata-undersøkelsen» gjennomføres hvert tredje år i Karmøy kommune etter
anbefalinger fra Helsedirektoratet. Den gjennomføres ved ungdomsskolene og
videregående opplæring. Undersøkelsen er viktig for å få kvantitativ informasjon om
oppvekstsvilkår og skal benyttes i det forebyggende arbeidet.
SLT-koordinator stillingen er økt, arbeidet videreutvikles.
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at det er greit å kontakte andre
foresatte dersom andres ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.

NOVA, KoRus vest, SLT-koordinator i
samarbeid med skolene og SLTarbeidsgruppe
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe og SLT-koord
Skolene og skolesjefen.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
11

12
13

14

15

16

17
18
19

Tiltak
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid. Fokuset skal særlig rettes mot
ungdom, foresatte og hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om rusmidler.
Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende program. Det igangsettes en prosess
hvor det skal utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og innkomne innspill.
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene på ungdoms- og videregående
opplæring hvem de kan snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.

Ansvar
SLT-koordinator, virksomhetsleder
barnevernstjenesten og forebyggende gruppe
politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur og SLTkoordinator.
Skolesjef og skolene.

For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen enklere arrangeres
overgangsleiren «ett steg opp». Det er også overgangsrutiner for barne- til
ungdomsskolene og fra ungdoms- til videregående skole.
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik at psykososiale team kan
videreutvikles. Det bør også vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i ungdomsskolene dvs.
skolehelsetjenesten og/eller sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
mulighetsrom.
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at alle kan ha en meningsfull
fritid. Aktivitetskort er en viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige lag og foreninger.

Oppvekst og kultur, helse- og omsorg, SLTarbeidsgruppe, videregående opplæring,
frivillighets- og SLT-koordinator
Skolene, SLT-arbeidsgruppe og politirådet.

Kommunalsjef oppvekst og kultur og
kommunalsjef helse og omsorg.
Oppvekst og kultur.
Virksomhetsleder kultur, Folkehelse-,
Frivillighets- og SLT-koordinator.
Rådgiver idrett og SLT-koordinator.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
20
21
22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av
område- reguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor ungdomsmiljøene sammen
med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte arbeid for å forebygge bruk av
anabole steroider særlig i treningsstudioer.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak for voksne
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om hvor/hvordan en kan få hjelp
24

Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og kunnskap omkring
rusutfordringer, misbruk av legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha grunnkompetanse om
rusmidler. Helse- og omsorg vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved lette til moderate psykiske
vansker. Rusvansker kan være en del av problemstillingen.
Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.1 - Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rusmidler
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på
første konsultasjon. Tjenesten har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som bruker rusmidler
videreføres.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLT-arbeidsgruppe,
frivillighets- og SLT-koordinator.
Politiet.

Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i samarbeid med
fastlegene
Avdelingsleder omsorg i samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og omsorg
Rus og psykisk helse, helse og omsorg.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsestasjonstjenesten
Virksomhetsleder rus og psykisk helse og
barnevern.
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Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.2 - Barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende kompetanseheving for å avdekke vold i
nære relasjoner videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere ny nasjonal faglig retningslinje
for «tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med voksne
hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid til» skal forebygge
psykososiale vansker blant barnehagebarn.
34
Utvide satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og
tilgjengelighet. Arbeidet videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se barns utvikling og
påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.
36
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud
et samarbeid med kommunepsykolog.
37
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør videreføres.
38
39

40

Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for skolene og barnehagene for å styrke
samhandlingen og senke terskelen for å ta kontakt.
Fortsette å benytte brukerplan for å kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. sette
inn nødvendige tiltak i samarbeid med relevante etater.
Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir tilbud til barn som pårørende
og invitere til samarbeid.

Ansvar
Kommunalsjef helse og omsorg og oppvekst
og kultur sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole, barnehage,
skolehelse- og helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder skole og skolene.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
helse og omsorg.
Virksomhetsleder skole, barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV, SLTkoordinator.
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Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.3 - Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å
Rådmannen, Kommunalsjef helse og omsorg
bryte ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen.
og oppvekst og kultur, politirådet og SLTSlike diskusjoner er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer.
arbeidsgruppe.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp ungdom og legge til rette for mer
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
samordnede, helhetlige tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
helse og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i ordinær drift etter at det 4-årige
prosjektet er avsluttet.
43
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer med rusutfordringer (i
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
forhold til barnevernsloven) og tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør
helse og omsorg.
videreføres.
44
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det er mest fokus på seksualitet
Virksomhetsleder skolehelse- og
og psykisk helse.
helsesykepleiertjenesten.
45
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens tjenestetilbud til å benytte digitale
SLT- arbeidsgruppe
medier som kommunikasjonsform for å nå flere
46
Karmøy kommune har et godt samarbeid med videregående opplæring og OT.
Virksomhetsleder skole, barnevernstjenesten,
Samarbeidet bør videreutvikles.
skolehelse og helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
47
NAV Karmøy prioriterer unge under 25 år slik at de skal komme i aktivitet gjennom
NAV
kvalifisering og arbeide og/ eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
48
Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
SLT-arbeidsgruppe, politirådet og politiet.
samarbeidsorganer, om det skal opprettes en operativ SLT-gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
49
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å forebygge hatkriminalitet, negativ
SLT-koordinator, politikontakt og
sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering.
interkommunal SLT-nettverk.
50
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet, barnevernstjenesten,
Virksomhetsleder barnevernstjenesten, skole
SLT-koordinator og andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
og SLT-koordinator.
51
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket «Møteplassen» anbefales videreført og tar i
Rådmannen
forbindelse med årlige budsjettbehandlinger.
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For tiltak innen fokusområde 3 – tjenester til rusavhengige se egen plan https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Planfor-psykisk-helse-og-rusarbeid-2018-2024.pdf

11. KILDER
Lovverk
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester mm
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Lov om barnevernstjenester
Lov om spesialisthelsetjenesten
Forskrifter, retningslinjer og veiledere
Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelbasert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familier frem til barnet når skolealder
Prop. 15 - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet, 2019
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, Helsedirektoratet, 2006
Rusreformen – fra straff til handling (NOU 2019: 26)
Planverk
Alkoholpolitiske retningslinjer Karmøy kommune, 2016-2020
Boligsosial handlingsplan, 2018- 2023
Kommuneplanen, 2014 – 2023, Karmøy kommune.
Plan for rus og psykisk helse, 2018-2024
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Karmøy kommune, 2016 - 2020
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes
Litteratur
Fekjær, H.O. (2009) Rus, Gyldendal akademiske.
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Aktuelle linker
Felleskatalogen.no
Folkehelseprofilen Karmøy kommune 2018 og 2019, Folkehelseinstituttet
Forebygging.no
Kunnskapsbasert praksis, helsebiblioteket.no
Kommunehelsa statistikk bank, fhi.no, benyttet ulike temasider med statistikk, fakta, artikler og nyheter om alkohol.
Statistisk sentralbank, ssb.no
Ungdata.no
Presentasjon om hovedfunn i Karmøy kommune (Ungdata 2019), KoRus vest 2019

Overgangsleiren «ett steg opp» for å trygge
overgangen mellom barne- og
ungdomsskole. Bilde: Karmøy kommune.
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1

Følgende personer deltok på brukermedvirkningen Open Space:
Kjell Inge Bråtveit, Kristin Apeland, Charlotte Nielsen, Grete Larsen, Bjørn Erik Nordås,
Einar Vårvik, Veronika Brekke Jacobsen, Anne-Therese Buer, Thomas Aanerud,
Ine Nygaard Østhus, Janne Lyngstad, Siri Nærum Lundberg, Helene Johansen,
Odd Kjell Ingvaldsen, Karl Johan Kristoffersen,
Jan Olav Halvorsen, Jan Arnstein Liknes, Johan G. Fjell, Glenn Roger Mardal, Eva Iris
Eyjolfsdottir, Inger H. Jahren, Eivind Jahren, John Arve Hveding og Siri Merete Alfheim.

De representerte:
Skudenes ungdomsskole, Natteravner i Skudeneshavn, Natteravner på Åkra, Rogaland
videregående skole, Helsebanken, Mottak- og oppfølgingssenteret, HEART Karmøy,
brukerrepresentanter, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå Kors Ung Åkra, Kulturhuset i
Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen, IOGT og engasjerte Karmøybuer.

Fokusområder:
Under følger fokusområder deltakerne mener var viktige for det videre arbeidet med å
redusere rusproblemene i Karmøy kommune. Disse fokusområdene vil det arbeides
ytterligere med, og de vil igjen benyttes som innspill i rusmiddelpolitikk handlingsplan.

Tidlig intervensjon i utsatte familier
Handling fra 0-3 år
o Barnevern, jordmor, helsesøstre ect.
o Familieoppfølging
Lavt utdannede familier, barnefattigdom
o Fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle
o Verdikort
o Mer opplysning i skolene om tabuet fattigdom/dårlig råd
o Mer opplysning om rus og psykisk helse
Holdningsarbeid hos familiene
o Frivillige organisasjoner i familiearbeid (komme hjem på besøk, en kopp kaffe
el.)
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Faresignaler i barneskolen
Det ble fremhevet to områder en burde ha fokus på:
Familierelatert:
o Ved fravær, samtale med foresatte
o Somatisk (legemlig; soma og psyke, legeme og sjel)
o Velge vekk fag, eks. gym.
o «Lært hjelpeløshet» i enkelte familier
Elevrelatert:
o Eleven trekker seg ut
o Endring i personlighet/atferd
o Motløse, nedstemte
o Prestasjonspress
o «Action-søkende»

Er det mulig å redusere tilgjengelighet på rusmidler i Karmøy?
Kan man redusere tilgjengelighet?
o Nei
Hva må til? Nytenkning?
Mindre etterspørsel.
Forebygge debutalder blant ungdommene
Holdningskampanjer

Er det geografiske/kulturelle forskjeller i Karmøy?
Natteravntiltak iverksettes i grupper og på steder når det er behov (ungdommene er
mindre ute, de samles hos hverandre, eller treffes på nettet).
Sentrum – ungdom søker ungdom – dette kan føre til «opphopning av problem»
enkelte steder
Flere tilbud i samarbeid med frivillige – dialog/samsnakking mellom kommune og
frivillighet er viktig for å få ungdommene ut
Ukedager aktiviteter, helg lite variert tilbud enkelte steder?
Stengningstider, tidlig stengning kan medføre «forflytning» til andre bydeler
Kanskje ikke store geografiske og kulturelle forskjeller, ungdomsmiljøene «flytter på
seg».
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Ettervern pårørende/avhengig
Frivillige som tilbyr sosialt samvær
Ha en plass etter fullført behandling og jobb/fritid
Info om ulike instanser/tilbud
Skape forståelse for situasjonen for eksempel. hull i cv
Rusfritt miljø å komme til etterpå

Hvordan hjelpe ungdom (i risiko) til å få en meningsfull hverdag?
Ungdommene er over 18 år og flyttet ut av barneverninstitusjon
og/eller fosterhjem til kommunal bolig m tilsyn av rusteam 1 eller 2
ganger pr. uken, og de sitter alene store deler av døgnet.
Fadderfamilie/støttekontakt
Finne informasjonskanaler om at dette tilbudet finnes.
Lønnet stilling i HEART Karmøy, slik at det ved behov får hjelp av folk med
kompetanse
Et hus med for eksempel 3 lønnede stillinger som kan møte ungdommene som sliter
med ensomhet, uten nettverk/familie, møtes til felles måltider, aktiviteter, turer,
samtaler m.m.
Ungdom som er isolert og alene fristes lett til rusaktivitet
Mange opplever tap av mestring, dårlig selvbilde/selvtillit, ensomhet og kan utvikle
psykisk sykdom.
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Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Gode rusfrie alternativer
Foreldre som bryr seg
Forebygge tidligere – holdningsskapende arbeid
Utsette alkoholdebuten
forhindrer narkotika bruk.
Sann informasjon, ikke skremselspropaganda.
Bry seg om de som sliter psykisk.
Konsekvens førerkort/mopedførerbevis, på rulleblad
Bekymringssamtale (politiet) – varsle barnevernet.
Ansvarliggjøre foreldre med informasjon og /eller seminar.
Mestringsarenaer
selvfølelse, selvtillit.
«Generasjon prestasjon» – skaper skolen tapere?
Flere «sosiallærere»?

Er de elders økende vinforbruk noe som er problematisk i Karmøy?
Øker det totale alkoholforbruket også blant de eldre har de mindre kapasitet til å
være barnevakt. Foresatte blir engstelige for å overlate ansvaret for ungene til
besteforeldrene.
Kombinasjon medikamenter og alkohol
Utvikling av alkoholproblemer
«Kvinner og vin» erstatter kaffe med vin.
Kontinentale vaner medfører «hverdagsliggjøring» av alkohol
Alkoholavhengighet hos eldre er en utfordring for helsevesenet.
Pensjonsalder gir, god økonomi, god tid og anledning til å drikke.

Info til foreldre/unge, med riktig info, FAKTA!
Få pårørende/brukere/ i tilfriskning/behandling/friske ut på banen. La de få bruke sin
kompetanse på feltet, i eksempelvis skolene, foreldremøter m.m.
Egne møter i kommune i samarbeid med politi, barnevern o.l.
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Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Utfordring:
Naive foreldre
Tillater litt alkohol
Kunnskap – hvordan gi den?
Hva kan vi gjøre ?
1. Informasjonsmøter på alle trinn
o Med forebyggende
o Info om nettmobbing
o Utsette debutalder
2. Skolens ansvar for program, for eksempel nettmobbing.
3. Alle elevene skal ha samtaler med sosial rådgiver om hvor «skoen trykker» og gi
informasjon til foresatte.
4. Skolering av skolens personal i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut
relatert til forskning.
5. Sosiallærer rollen bør styrkes i forhold til elevkontakt og skolering av personell.
6. Foreldreholdning
o Samarbeid med politi, helse, skole.
o Politisk; det bør ikke være en kultur for å la ungdom under 18 år få for stort
ansvar.
LØSNING: engasjer alle skolene i et program som heter «den gode foreldrerollen – trygge
voksne, alle skoler skal delta i arbeidet med utformingen. Det skal utarbeides en felles plan
for Karmøy kommune.
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Hvordan skape en sunn ruskultur?
Politiet arbeider forebyggende, (eksempelvis med ruskontrakt, og alternative
straffereaksjoner/oppfølging i konfliktrådet).
Opplysning om tema, hvordan skape gode holdninger?
Nytenkende, ikke straff men hjelp
Fokus må først og fremst være på alkohol
Hvordan slås det ring «om de utsatte?»
Skolen bør spille en større rolle
o Foreldremøter hvor dette tas opp som tema
o Plan for dette arbeidet på skolen
Positivt med natteravntjeneste, samarbeid med 7. klasse og oppover, skaper positiv
omtale.
Flukt?
Hva med ritualer? Ellers opplevelser. Rus i trygge rammer på en positiv måte.
Hvordan oppstår behovet for rus?

Få ut informasjon / hvor henvende seg?
Bedre markedsføring av tilbud i kommunen
Bruk internett, legekontorer, helsestasjoner o.l.
Gjør det mer synlig og lett tilgjengelig.

Hvordan engasjere ungdommene fra å avstå fra rusdebuten?
Redusere fare for misbruk av andre rusgifter.
Hvordan få ungdommene til å engasjere seg? Fakta i info. – ikke skremsel, benytt
ungdommens eget språk og sette vilkår.
Natteravnene har ført til at ungdommene er borte fra gatene og i kjellerstuer
Alkohol er inngangsbilletten til rus.

Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Stort press fra media
Redsel for å skille seg ut
Lett tilgang på doping på nettet
Tradisjon fra småbarnsalder at alt er så «storarta og flott».
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Hva kan vi gjøre for å øke kunnskap om rus og psykisk helse i skolen?
Psykologisk førstehjelp inn i skolen.
Enkelte barnehager har fokus på dette.
Sosiallærer større stillingsprosent, alle skolene må ha 100 % stilling.
o Skape nettverk
o Oppdatere forståelsen ved bruk av forskningsresultater
Andre yrkesgrupper inn i skolen, viktig å forstå eleven i læringsprosessen.
Styrke helsesøster
Hvordan styrker en elevene SOSIALT?
Når tid snakker en om tema med elevene?
Forebyggende
o Foreldre – foreldremøter
o Elev – enkelte samtaler
o Info om konsekvenser / fakta.
Fakta formidling
o Ikke skremsel
Prosjektarbeid i klassene om tema
Gjennomgående plan i Karmøy skolene, likt/ like prosjekt for eksempel alle skolene
benytter psykologisk førstehjelp.
Karmøy skolen har felles plan for psykisk helse
o Systematisk for hele kommunen.
o Skaper også gode holdninger hos foreldrene
Mer aktive foreldremøter i Karmøy kommune
o Har vi foresatte som vil?
o Status og stolthet må bygges hos foreldre.
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Følgende personer deltok på Cafe- dialogen:
Pål Andre Døsen, Siri Nærum Lundberg, Stein Bernhard Tangen, Karin Husebø,
Veronika Brekke Jakobsen, Ellen Medhaug, Audhild Huesbø, Glenn Tony Pedersen,
Maragareth Køhler, Kristin Apeland, Bjørn Orhammer, Halvor Hansen, Aslaug Irene Skjold,
Roberth Berg, Renate Saga, Håvar Breistein, Bjørn Nøttum, Eva Iris Eyjolfsdottir, John
Gunnar Liknes, May Doris Fagerland, Synnøve Vea Fredly, Hege Larsen, Paul Andreas
Johansen og Siri Merete Alfheim

De representerte:
Politikere, BIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse- LPP, HEART Karmøy,
Brukerens interesseorganisasjon – BIO, Stiftelsen Karmsund ABR, Karmøy DPS, Mottaks og
oppfølgingssenteret, representanter fra administrasjonen i oppvekst og kultur, helse og
omsorg og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune og engasjerte Karmøybuer.

Forarbeid:
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemer i Karmøy» ble
arrangert 3. oktober 2017. Takk til de som stilte opp og kom med gode innspill.
Disse innspillene berører mange områder og kommunale planer. Vi arrangerer derfor en
felles kafedialog for planarbeid i grunnskole, plan for psykisk helse og rusarbeid og
rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Fokusområder:
Kafedialogen omhandlet følgende tema:
1. Oppfølging i forhold til arbeid / aktivitet for personer med rusproblem.
2. Oppfølging i forhold til bolig.
3. Oppfølging i forhold til rusproblem, psykiske lidelser og kombinasjonen rus/psykiske
lidelser.
4. Pårørende sine behov.
5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom hele grunnskolen.
6. Tilgjengelighet av rusmidler.
7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.

1. Oppfølging med tanke på arbeid/aktivitet for personer med
rusproblem







Rusfritt tilbud/aktivitet/arbeid
Bedre samarbeid mellom lokale aktører og kommune
Behov for å få flere ut i arbeidspraksis på individuelle premisser
Opprettholde og videreutvikle aktivitet/arbeid for dem som er i aktiv rus
Ikke undervurder aktivitet som behandling og sammen med behandling
Lov å ha drømmer/håp

2. Oppfølging med tanke på bolig









Ønskelig med flere bemannede boliger
Bra med boliger som holder enkel standard, lettere å vedlikeholde
Rimelige boliger (lavere husleie)
Ikke blande rus/psykiatri med f. eks. eldre eller P.U.
Bra med startliv til å kjøpe bolig
Viktig med bistand til å lære boenne
Negativt med oppsamling av folk med rop-lidelser i samme nabolag
Flere enkeltstående boliger er nødvendig

3. Oppfølging av mennesker med rusproblem og psykiske lidelser og
kombinasjonen rus og psykiske lidelser

















Kunnskap
Opplysninger (hvor henvender befolkningen seg?)
Kontinuitet
Fleksibel (Fleksibilitet, bedring – ‘Oslo undersøkelse’)
Differensierte aktivitetstilbud
o alder o.l.
Tiltak mot selvmord
Tiltak inn før 18 år, f. eks. Depresjonsmestring for ungdom
Stafettlogg
Hva er nyttig?
Refleksjon i teamet (verdi, holdning)  «klare å si nei»
Økt brukermedvirkning på den daglige tjenesteytingen
Mer autonomi til den som utøver tjenesten (jfr. detaljerte vedtak. Hva er
behovet nå?)
Fleksible tjenester som møter bruker på det han/hun har behov for her og nå.
STK – Sårbart m 1:1
Mer info om de ulike nivåene 1. og 2. linje.
o Hvem har ansvar for hva?
Hva med de som mener ulike trenger hjelp? Ny lov krever samtykke,
utfordring, konsekvens? (Hva m/ pårørende / samfunnsaksept)

4. Pårørendes behov
 Viktig med samtykke for å gi informasjon til pårørende. Kan være informasjon
som å bare få vite at de lever:
o Fagpersoner bør ha mer fokus på å få samtykke til å snakke med
pårørende.
o Fellesmøter med bruker og deres pårørende Kan gi et bedre bilde av
hvem brukeren er.
 Mer avlastning for pårørende barn (f.eks. turer, kjekke opplevelser)
o Egen kontakt person
 Mer kontakt mellom dem som hjelper pårørende og de som hjelper
bruker/pasient.
 En person som hjelper med å holde kontakten med pårørende og
bruker/pasient
 En ROP-pilot i livet:
o å ha en privat rus- og psykiatrikonsulent som kan informeres/hjelpe
med ting/praktisk/NAV-spørsmål.
o En med tilgang inn i livet.
 Utenlandske pårørende & øvrig befolkning
o Opplysning om det norske hjelpeapparatet; hvilken hjelpetiltak som
finnes.
o Skoleungdom (kan lærere informeres via politi, barnevern,
helsestasjon?)
 Når er jeg blitt en pårørende?

5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom
hele grunnskolen
















Se på arbeid som har lykkes andre steder – både i Norge og andre land.
Foreldre må få mer kunnskap
Drive det samme programmet i hele kommunen
Besøk av personer med erfaring med rus
Fast tema på foreldre-møter. Forankret i ledelsen.
MOT-kommune
o Mer undervisning til elevene
o Kunnskap om at det er mulig å arbeide seg ut av rus
Forventninger til forelde – på skole og kommunenivå
Begynne de to siste årene i b.skolen.
Tydeligere og bedre samspill elevråd – FAU – SU.
Del av plan for psykososialt arbeid
Hva er årsaken til at unge ruser seg? Skolen må få mer kunnskap
o Se signalene tidlig og ta raskt tak i dem
Jevnlig informasjonsarbeid (jf. Bø/Åkra vinteren 2018)
Mestring
Foreldre bevisste forbilder – når tar man frem alkohol

6. Tilgjengelighet av rusmidler
















Bedre behandling og rehabilitering for å minimalisere etterspørsel
Illegale rusmidler + foreldreinfo
Ikke selg på idrettsarenaer / der barn og unge befinner seg
«Av-og-til» kampanjer
Økt fokus på alkohol  forebyggende
Begrense bruk av alkohol i fritidsaktiviteter til barn og unge
Pengene foller pasienter
Pengene på rett plass
o Øremerke midler til rus til kommunene
Oppvekst
Rusavhengig straffes med behandling i stedet for fengsel
Nettverk
o Foreldreansvar
o Tidlig
o Fritidsaktivitet
o Samarbeid skole/hjem
Syntetiske stoff
Ungdommer:
o Snakket skikkelig belastet
o Følgene av rus
o «Vært oppegående»
o Info står midt oppi det
 Skremsel fra de som står midt» oppi det

7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko

 Stafettlog: medføre kontinuitet oppfølging
 Bør være et eget opplegg/mer samarbeid rundt den enkelte familie:
o Helsestasjon
o Barnehage
 «eget opplegg» DUÅ
 Foreldreregler
o Skole
 «Sosionom» inn i skolene i tillegg til pedagoger (ikke kalles
barnevern, frykt)
 Mye bra tverretatlig samarbeid som for eksempel,
o Politi
o Mottaks og oppfølgingssenteret
 Psykososiale team skolene ( Ppt, barnevern, skoleledelse, politi, helsesøster,
SLT)
 SLT
 Alternativ straffegjennomføring;
o Konfliktrådene
o Trik, SLT, møteplassen
o Psy. Team skolene
 DPS
o Saksbeh. Tid/utredn – for tregt
o Fra bekymring  Tiltak  Raskt – endrer seg
o Alltid «noen vist noe»
o DPS fra 16 +
o «mye unge inn»
o Psy. helse er det mye endringer rundt
o BUP – «vridning kriterier», vanskeligere få plass
 Bedre kjennskap til hverandres arbeidsfelt, rutiner samarbeid.
 Barnefattigdom - Fritidsaktivitet viktig - lav inntekt – diverse tiltak i
kommunen.
 Hva om kommunen hadde en egen barneansvarlig som tilbyr oppfølging ved
problemer.

ADRSSELISTER,
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN,
-

Ekspedert 7.5, innspillfrist 20.5.
Der kun navn står betyr det at mail er benyttet som forsendelsesmetode.

Blondefabrikken Gjestgiveri
Postboks 157

Blonden Gjestgiveri

BP'en

Brukernes
interesseorganisasjon - BIO

Bø ungdomsskole
Postboks 54

4297 SKUDENESHAVN

Bp'en AS
Strandgata 2
4250 KOPERVIK

Cafe MM Kopervik

4299 AVALDSNES

Cafe Nelly

Cafe Nelly Ingebjørg
Ullensvang Haavik
Torgersneset 15
5538 HAUGESUND

Coop Sørvest SA

Danielsen Ungdomsskole Karmøy
AS
Bleikmyrvegen 12

Eurosupply AS
Postboks 74
Nyborg
5879 BERGEN

4276 VEAVÅGEN

Feøy Dagligvare Jorunn M
Thorsen

Fiskeridagene

Fiskeridagene v/Bjarne Lund

Gutenberg AS

Haugalandet Ølutsalg AS
Austbøvegen 16

5548 FEØY

Gutenberg AS
Austigard 10
4270 ÅKREHAMN

Hauge videregående skole

5542 KARMSUND

Haugesund Airport AS
Skåregata 135

Haugesund Airport AS

5527 HAUGESUND

Haugesund City AS
Skåregata 135
5527 HAUGESUND

Hearth Karmøy

Helgø Meny Rogaland AS
Postboks 330 Skøyen
0213 OSLO

Helsebanken

Hinderaker og Visnes Vel

Holmen Brygge Co
Holmen 9
4280 SKUDENESHAVN

Holmen Brygge CO

Høyrevarde Fyrhotel

Ine Nygaard

Inventum Servering AS

Inventum Servering AS
Smedasundet 92

IOGT

5527 HAUGESUND

IOGT

Kaffibaren AS

Karmsundet Båt, Mat & Vin AS
Håtongvegen 33

Jan Lilleland AS
Postboks 1903 Norheim

Kaffebaren AS
Avaldsnesvegen 10

5508 KARMSUND

4250 KOPERVIK

Kari Midteide AS
Kong Augvalds veg 1

Karmsund Abr Eiendom AS
Postboks 213

4262 AVALDSNES

4299 AVALDSNES

Karmøy DPS

Karmøy kulturhus

Karmøy Selskasutleie AS

Karmøy Ungdomsråd v/Lene
Yvonne Kvilhaug

Kopervik kulturhus

Kopervik videregående skole

4250 KOPERVIK

Karmøy Kystkultur AS
Mannesvegen 210
4275 SÆVELANDSVIK

Kjøpmannshuset AS
Postboks 134
5575 AKSDAL

Kormt Brygghus AS
Torget 7

Kormt Brygghus AS

Lanternen Restaurant

Sør-Vest Karmøy
Lensmannsdistrikt
Postboks 10
Kopparen
4291 KOPERVIK

Litle Kvartnesholmen

Lothes Bar AS
Postboks 196

LPP Rogaland

MA-Haugaland

Mai Britt Mannes
Rådmann - Stab
Sveinsvolljordet 11
4250 KOPERVIK

Matvareexpressen Stavanger AS
24/7 bygget
Spannavegen 152
5535 HAUGESUND

Møteplassen IOGT

Natteravn Åkrehamn

Natteravnene Skudeneshavn

Ng Kiwi Rogaland AS
Postboks 551
3412 LIERSTRANDA

Ng Spar Rogaland AS
c/o NorgesGruppen Regnskap
Vige havnevei 4
4633 KRISTIANSAND S

NoRoSun Skjenke- og
salskontroll

Norsk Butikkdrift AS
Postboks 21 Haugenstua

4280 SKUDENESHAVN

Norheim kulturhus

5501 HAUGESUND

0915 OSLO

Odd Helge Fjellheim AS
Tungarden 1

Olav Hauge Kolonial AS
Åkravegen 216

4270 ÅKREHAMN

4270 ÅKREHAMN

Opplev Avaldsnes AS
Postboks 234

Pål Andre Døsen

4299 AVALDSNES

Opplev Avaldsnes AS

Rune Myge

Råseglarlaget

Select Service Partner AS
Postboks 71

SILK

2061 GARDERMOEN

Siri Lundberg

Skip O'hoooiii AS
Postboks 113

Skudefestivalen v/Martin
Langåker

4297 SKUDENESHAVN

Skudenes Bryggeri AS
Postboks 104

Skudenes Bryggeri AS

Skudenes Sjømannsforening

Skudenes Ungdomsskole
Postboks 284

Smiå Bistro

4280 SKUDENESHAVN

Skudenes Sjømannsforening

4297 SKUDENESHAVN

Stangeland Matsenter AS
Austre Karmøyveg 189

Stangeland Ungdomsskole
Postboks 173

4250 KOPERVIK

4291 KOPERVIK

Sør-Vest Politidistrikt
Postboks 240

T Snørteland AS
Kirkevegen 16

4001 STAVANGER

4280 SKUDENESHAVN

Tidens Mindre Bar
Postboks 157

Tina Eek

4297 SKUDENESHAVN

Tor Ole Vikse AS
Bygnes Senter
Fotvegen 1A
4250 KOPERVIK

Syre Velforening

Tidens Minde Bar

Tmp Restaurantdrift AS
Årvollvegen 38
4270 ÅKREHAMN

Torkellsen AS
Husøyvegen 245
4262 AVALDSNES

Torvastad kulturhus

Veronika Brekke

Vågen læringssenter

Åkra blå kors

Vestre Mat AS
Syrevegen 2

Vormedal Ungdomsskole
Steinhaugvegen 51

4280 SKUDENESHAVN

5545 VORMEDAL

Gunnar Wilhelm Wold
Frisnesvegen 20

Wong House DA
Postboks 17

4250 KOPERVIK

4296 ÅKREHAMN

Åkra Idrettslag

Åkra ungdomsskole
Postboks 54
4296 ÅKREHAMN

Åkrehamn vidaregåande skole
Postboks 43

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

4296 ÅKREHAMN

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 22/20
Behandling:
Behandlet som første sak.
Rygh (Krf) fremmet følgende endringsforslag (endringen i fet skrift):
1 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 20202024 med følgende endring: «Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede
etablerte samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i SLT samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med rusutfordringer.» jfr tiltak
nr. 48, s. 43.
2 Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse med
budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3 Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i forkant av
rulleringen.
Lindtner (Sp) endringsforslag
s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir implementert i ordinær
drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.

Innstillingen med endringsforslag fremmet av Rygh og Lindtner enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, med følgende
endringer:


Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i SLT samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med
rusutfordringer.» jfr tiltak nr. 48, s. 43.



s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir
implementert i ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.

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

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.
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PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.
2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomplan.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSFRAMSTILLING
I 2017 ble det opprettet en ekstern arbeidsgruppe og formannskapet bevilget kr 50 000 til en
arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2018. Rapport
Kulturhus i Karmøy er vedlagt saken.
Kommunen har i dag en desentralisert struktur med ett kulturhus i hver sone. Disse er organisert
som egne virksomheter innen sektor kultur. Kulturhusene blir benyttet som både møte- og
øvelseslokaler for frivillige organisasjoner og kulturskolen, i tillegg til ungdomstilbud og
arrangement i regi av kulturhusene selv. Alle kulturhusene har en kulturhusleder i 100% stilling
og mellom et halvt og ett årsverk som miljøarbeider. Kulturhusene har de siste årene økt antall
arrangement i egen regi, som har gitt økning i antall besøkende.
Kommunedelplan kultur 2016 - 25
Kommunestyret har vedtatt Kommunedelplan for kultur 2016 - 25. Hovedformålet med
kulturplanen er å gi forutsigbare rammevilkår for kulturlivet og kulturpolitiske mål for
kommunen. Planen har følgende syv satsingsområder: 1) Kultur for alle, 2) Ung kultur, 3)
Kulturelt aktive eldre, 4) Frivillige Karmøy, 5) Karmøykunstnerer og kunstformidling, 6)
Formidling av kulturminner, kulturbasert reiseliv og kreative næringer og 7) Arena for kultur.
Under satsingsområdet Arena for kultur er det tre mål som danner grunnlag for tiltak.
 Arenaer som er bygd for et aktivt og profesjonelt kulturliv på kulturlivet sine premisser
 Tilrettelagte lokale for ulike kulturuttrykk
 Ferdig utredning av kulturhus
Tiltakene som er knyttet til disse målene tar utgangpunkt i lokaler som er tilrettelagt for den
funksjonen de skal brukes til. Kommunen har i dag få lokaler som er bygd til det kulturuttrykket
som utøves i lokalet. Det gjelder da både for utøving og formidling innen ulike kunstuttrykk.
Det vil også være behov for en maksimal utnyttelse av arenaer for kulturproduksjon, men
forutsetter at disse er tilrettelagt for det enkelte kulturuttrykk. Det er en utvikling om at det settes
stadig økende krav til lokalene som benyttes til kulturformidling, slik at man må sentralisere
kulturformidling innen ulike kulturuttrykk. Kulturplanen har også som tiltak å foreta en
utredning av et nytt kulturhus.
Dagens kulturhus/struktur
Kulturhusene er av ulik størrelse og blir benyttet av frivillige organisasjoner, kulturskolen, møter
og arrangement/tilbud i regi av det kulturhusene/sektor kultur. Det er kun Torvastad skole- og
kultursenter som er bygget med hensyn til den kulturelle aktiviteten som skal være i kultursenter
delen. De andre kulturhusene er ikke bygget til kulturformål, men har hatt andre funksjoner
tidligere. Disse byggene setter klare begrensinger på hvilken aktivitet som kan være på bygget
både når det gjelder kulturproduksjon og kulturformidling.
Skudeneshavn kulturhus:

En sal i hovedetasjen med plass til ca 100 personer. Salen benyttes til mindre forestillinger,
konserter, foredrag og ungdomsaktiviteter i regi av kulturhuset og arrangement i regi av
frivillige organisasjoner. Kulturskolen disponerer et møterom i andre etasje til undervisning
innen ulike kulturuttrykk. 2. etg har ikke heis og ikke universelt utformet. Det er eget tilrettelagt
øvelsesrom for band. Kulturhuset ble bygd som et folkebad og senere brannstasjon.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn:
Kulturhuset inneholder tre ulike funksjoner: kulturhus, kulturskole med administrasjon og
undervisningslokaler og bibliotekfilial. Ved å samle tre ulike funksjoner under samme tak har
gitt en økt bruk for den enkelte funksjon. Kulturskolen har egne rom som de kun disponerer,
men har i tillegg samdrift av lokaler (hovedsal, kjellersal og ulike møterom) med kulturhuset.
Hovedsalen har et teleskopamfi med 160 plasser i tillegg til et lite publikumsgalleri. Scenen har
ikke side eller bakscene og garderobene ligger i kjelleren under hovedsalen. Det er foretatt en
liten oppgradering på lyd og lysutstyr. Hovedsalen benyttes til både øvelseslokaler for
kulturskolen, frivillige organisasjoner og til arrangement i regi av kulturhuset. Sambruken av
hovedsalen setter begrensinger for arrangement og undervisning for kulturskole. Enkelte
konserter og forestillinger krever noe rigging som da vil gå utover undervisningen til
kulturskolen. I underetasjen er det også lokaler som benyttes til ungdomsklubb og tilrettelagt
øvelseslokale for band. Kaféen er nå nettopp pusset opp og kan benyttes til intimkonserter og
mindre for arrangement. Kulturhus er bygget som rådhus.
Kopervik kulturhus:
Kulturhuset består av fem separate bygg som tidligere ble benyttet til skole. Hvert enkelt bygg
har sine definerte aktiviteter. Tidligere gymsal er blitt omgjort til en blackbox som i hovedsak blir
benyttet av kulturskolen til undervisning innen teater og nysirkus. Salen blir også benyttet av
ulike frivillige organisasjoner og mindre arrangement i regi av kulturhuset. Salen er lite egnet til
forestillinger da det ikke er noe amfi og toalett og garderobeforholdene er lite tilfredsstillende.
Hovedbygget blir benyttet til galleri for visuell kunst, undervisning for kulturskolen og lokaler
for kunstnere. Bygget er ikke universelt utformet. Lokalene som benyttes av kulturskolen er i
liten grad tilrettelagt for det kulturuttrykket som det undervises i. Noe av utfordringen er
akustikk. Gamlebygget blir benyttet til ungdomsaktiviteter og mindre arrangement og fungerer
godt som en møteplass for både unge og eldre. Nybygget blir benyttet til administrasjon og
møtelokaler, mens det gamle Røde Kors huset inneholder flere øvelseslokaler for band.
Torvastad skole- og kultursenter:
Hauge skole, Håland skole og Torvastad kulturhus var tidligere tre virksomheter som ble
samlokalisert på Torvastad skole- og kultursenter. Det var et mål å få mest mulig samdrift av
lokaler, samtidig som rommene var tilrettelagt for kulturaktiviteter. Kultursenteret har et godt
lydstudio med tilhørende øvelseslokaler, en musikksal som også er tilrettelagt for dans og en
åpen sal med fast amfi med plass opptil 200 personer. Salen brukes til skolesamlinger på dagtid
og kulturtilbud på ettermiddag-/kveldstid og i helgene. God lyd- og lysrigg er fastmontert i taket
og salen kan gjøres intim med moltongardiner i deler av salen. Det er i tillegg flere møtelokaler
som benyttes av frivillige organisasjoner og kulturskolen på ettermiddags og kveldstid, mens
skolen benytter rommene på dagtid.
Norheim kulturhus:

Karmøy kommune leier deler av SK-Nord sitt klubbhus til kulturformål. Kulturhuset har en
større sal i hovedetasjen som har en fast lysrigg og lydanlegg. Lokalet benyttes til
ungdomsaktiviteter, konserter og andre arrangement i regi av kulturhuset og frivillige
organisasjoner. I underetasjen er det en mindre sal som hovedsakelig benyttes til
ungdomsaktiviteter og frivillige organisasjoner. Kulturskolen disponerer et eget lokale (tidligere
et kontor) til sin undervisning, men dette ligger i 2. etg og er lite tilrettelagt for kulturskolens
aktivitet. Kulturhuset har i tillegg et relativt stort øvelsesrom for band, som har egen inngang.
Andre kommunale kulturarenaer
Karmøy kommunale kino:
Kinoen ligger sentralt i Kopervik og var en moderne kinosal da den ble bygget for nærmere 50 år
siden. Kinoen består av en storsal (392 seter) og to mindre saler med ca 50 seter i hver sal. Alle
salene er nå tilrettelagt for bevegelseshemmede. Hovedsalen blir også benyttet til større
kulturarrangement, men har ikke noe fast lyd eller lysanlegg utenom til kinodrift. Det er ikke noe
side- eller bakscene i tilknytning til salen og den er ikke godkjent for riksteaterforestillinger.
Kinoen er i samme bygg som hovedbiblioteket, men de ikke noen felles inngang, arealer eller
funksjoner.
Karmøy folkebibliotek:
Karmøy folkebibliotek består av et hovedbibliotek sentralt i Kopervik og tre filialer
(Skudeneshavn, Åkrehamn og Norheim). I den nye biblioteksloven skal nå bibliotekene være mer
enn et sted for utlån av bøker. Folkebiblioteket driver nå flere arrangement og skal legge til rette
for ulike møteplasser, noe som i dag krever rigging og til hvert enkelt arrangement.
Hovedbiblioteket sitt publikumsareal har inngang fra festplassen og delt inn i ulike avdelinger
som barn, unge og voksenavdeling. Lokalene ble opprinnelig bygget som dagligvare butikk og
kontorlokaler og er ikke optimale i forhold til drift av et moderne bibliotek. Hovedbiblioteket har
meråpent og er en sentral møteplass på tvers av aldersgrupper.
Idrettshaller:
Idrettshaller blir også benyttet til ulike arrangement utenom idrett. En idrettshall kan fungere
godt for enkelte arrangement, men har klare begrensinger i forhold til flere typer konserter,
litteraturformidling og teaterforestillinger.
Kirker:
Kirken er en av de eldste stedene for formidling av både litteratur og musikk. Både eldre og
moderne kirker har god akustikk og mange kirker i kommunen blir benyttet til konserter.
Uteområder:
Parker, friluftsområder og festplasser/torg i byrom blir benyttet til konserter og festivalområder i
vår kommune. Kommunen har et mangfold av festivaler og de flest setter opp festivaltelt som
benyttes til konserter.
Norsk kulturindeks
Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner utviklet en indeks
som har til formål å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor

kommunen som geografisk område. Det utarbeides årlig en Kulturindeks som er basert på
registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.
Kulturindeksen er delt opp i 11 hovedområder med flere underliggende indikatorer. Samlet har
Karmøy de siste årene vært 2016: 241, 2017: 240 og 2018: 238. Tallene for 2019 foreligger ikke
enda. Under hovedkategorien scenekunst, skårer Karmøy kommune veldig lavt (267) og noe av
årsaken til dette er at kommunen ikke har gode nok lokaler til formidling innen teater og dans.
Under kategorien konserter, som tar utgangspunkt i konserttall fra de største billettselskapene i
Norge kommer man litt bedre ut med en 177 plass. Billettselskap-tallene fanger opp den mest
profesjonaliserte delen av konsertvirksomheten i Norge, og fanger opp tallene fra kommersielle-,
frivillige- og kommunale aktører. Arrangement i regi av Karmøy kommune benytter nasjonalt
billettselskap ved sal av billetter og blir dermed registrert.
Erfaringer fra andre steder
Det er foretatt to studieturer for å se og få erfaringer med ulike kulturhus. Det første besøk ble
foretatt av den eksterne arbeidsgruppen i forbindelse med deres rapport. De besøkte da Kimen
kulturhus i Stjørdal, Krona Kulturhus i Kongsberg og Lillestrøm kultursenter. I tillegg har
kommunale representanter sammen med ekstern arbeidsgruppe besøkt Spira kulturhus i
Flekkefjord, Buen i Mandal og Kilden i Kristiansand.
Disse kulturhusene har ulik driftsform og størrelse. Kilden i Kristiansand skiller seg ut da det er
et teater og konserthus, mens de andre er kulturhus med flere funksjoner. Tilbakemeldingene var
at å samle flere funksjoner i samme kulturhus, har gitt en positiv effekt for både brukerne og økt
bruk. En hovedsal med teleskopamfi og elektronisk regulerbar akustikk gir en fleksibilitet på
typer arrangement og større potensiale før økte inntekter. Lokaliseringen av kulturhusene var
beviste valg ved at de ligger sentralt i sentrum. Kimen kulturhus ligger i sentrum av sentrum,
Krona kulturhus har bidratt til revitalisering av bydelen på vestsiden av elven, Lillestrøm
kulturhus ligger i sentrum, Spira kulturhus bygget nytt på gammel tomt i sentrum, Buen
kulturhus er bygd som en ny bydel og byutviklingsområde på andre siden av elven i forhold til
sentrum og Kilden er lokalisert sentralt nede ved havnen i tråd med byutviklingsplanen for den
nye bydelen på Odderøya.
Behov
Den eksterne arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten – Kulturhus i Karmøy, har foretatt en
grundig kartlegging av behovet for et tidsriktig kulturhus i kommunen. På lik linje som
idrettsorganisasjoner kartlegger og definerer sine behov for idrettsanlegg, har de kartlagt behovet
fra 40 personer innen kulturfeltet. Disse er aktører fra ulike kulturhus i regionen, kulturutøvere
og kulturprodusenter, kulturbrukere, byutviklingsgruppene og næringsforeninger. Det henvises
til rapporten som er vedlagt saken ang innspillene til de ulike aktørene. Det som kommer klart
frem er behovet for et tidsriktig kulturhus med flere kulturfunksjoner under samme tak og hvor
det kan være aktivitet fra morgen til kveld.
Dagen kulturhus setter klare begrensinger på hvilke arrangement som kan holdes og er ikke
tilrettelagt for ulike kulturuttrykk. Kommunen har i dag ikke en scene som er godkjent for
forestillinger fra Riksteateret. Selv mindre arrangement krever mye tid til rigging da lokalene
ikke er funksjonelle. Ett av målene i kommunedelplanen for kultur, er å kunne ha arenaer som er
bygd for et aktivt og profesjonelt kulturliv på kulturlivet sine premisser. Dette er vanskelig å

kunne oppnå innenfor de bygg kommunen har i dag. Kommunen har også som mål å kunne tilby
lokaler som er universelt utformet. Lokaler som blir benyttet til undervisning for kulturskolen,
frivillige organisasjoner og utstillingslokaler tilfredsstiller ikke disse kravene.
De ulike funksjonene
Hovedsal
Kommunen har i dag ikke en tilfredsstillende formidlingssal og det er behov for en moderne
hovedsal med tilhørende bak og side scene. Det anbefales, som den eksterne arbeidsgruppen
skisserer, en sal med et teleskopamfi med ca 600 sitteplasser som kan gjøres om til en sal med
1200 stående publikum. Med en regulerbar elektronisk akustikk vil salen skille seg ut i vår
region. Den vi kunne benyttes til konserter innen ulike genrer (fra klassisk til hardrock),
danseforestillinger, teaterforestillinger eller større foredrag. Med et teleskopamfi vil man også
kunne dekke med bord inne i salen og kunne bli en attraktiv arena innen kurs og konferanser.
For å kunne ha flest mulig arrangementer inne i salen må det legges til rette for best mulig
forhold til rigging. Det anbefales at salen er på bakkeplan for at evt. vogntog med utstyr nesten
kan kjøre inn i salen.
Bibliotek
Bibliotekloven ble endret i 2013 hvor blant annet oppgavene til folkebibliotekenes ble utvidet.
Folkebibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet,
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Videre skal
det være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek
skal i sine tilbud til både barn, unge og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Utviklingen de senere år har vært økt fokus på arrangement og skape gode møteplasser i tillegg
til det ordinære utlånet av medier. I Nasjonale bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og
dannelse, har regjeringen satt tre hovedstrategier: 1) Formidling 2) Samarbeid og utvikling og 3)
Infrastruktur. Bibliotekene skal gi brukerne tilgang til kultur, informasjon, kunnskap og et godt
læringsmiljø. Et moderne bibliotek skal være en relevant institusjon i lokalsamfunnet, på skoler
og andre læringsarenaer. Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og
lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger økes.
Karmøy folkebibliotek har innført meråpent, dvs. biblioteket er tilgjengelig utenom de
bemannede åpningstidene. De som har registrert at de ønsker å benytte seg av tilbudet kan da
med sitt lånekort bruke biblioteket fra kl. 07.00 til kl. 23.00, 365 dager i året. Denne ordningen har
ført til både økt besøk og økt utlån, både på hovedbiblioteket og filialene.
En ser også en økende trend at flere fjernstudenter benytter biblioteket i kommunen og ser
økende behov for tilrettelagte studieceller for både enkeltpersoner og mindre grupper.
Endringene de senere år krever at biblioteklokalene blir tilrettelagt for dette. Det vil være behov
for flere studieceller, rom som kan benyttes til arrangement og steder for å skape de gode
møteplassene.
Kino
En moderne kino vil være en sentral del av et kulturhus med flere funksjoner. Med digitalisering
av kinoene i 2010/11 ble en trend med nedlegginger av kinoer snudd til ny vekst. På nasjonalt
plan var det først nye småkinoer som åpnet, men i de siste årene også større kinoer.
Digitaliseringen har gjort det enklere og rimeligere å importere og distribuere filmer. Kinoene

har generelt fått flere saler og en økning i antall forestillinger, og dermed økt kapasitet til å vise
flere filmer.
Det bør være saler av ulike størrelse og hvor en eller flere saler også kan benyttes til andre
kulturarrangement. Det kan være mindre konserter eller foredrag. Filmbransjen er veldig
avhengig av nye filmer, noe som da også vil påvirke antall besøkende og økonomi. I følge Film &
Kino vokser kinomarkedet med nye kinoer. I Oslo ble det i 2019 solgt 2,3 millioner kinobilletter,
det høyeste tallet siden 2009. I Ålesund ble besøket som er første gang, i alle fall i «nyere tid», at
det har passert tohundretusen. Besøkstallene for Karmøy kino har variert de siste årene. I 2016
var det over 63 000, mens det i 2019 var 48 800 besøkende. Ved å samle flere kulturfunksjoner
under samme tak viser erfaringer fra andre steder til økt besøk for alle funksjonene.
Kulturskolen
Karmøy kulturskole har et bredt tilbud innen mange kulturuttrykk. Administrasjonen er i dag
lokalisert på Karmøy kulturhus, Åkrehamn. Kulturskolen har et desentralisert tilbud og benytter
lokaler som hovedsakelig ikke er bygd for det kulturuttrykket som utøves. Dans er et eksempel
som i dag benytter lokaler hvor gulvet ikke er tilrettelagt med den svikt og friksjon som kreves
innen dans. Øvelseslokalene for musikk har dårlig akustikk.
For å kunne møte både dagens og fremtidens ønsker og behov bør det bygges spesialrom for
ulike kulturuttrykk. Kulturskolen har definert sitt rombehov for både undervisning, formidling
og administrasjon.
Restauratør/kiosk etc
Flere kulturhus har muligheter til servering av mat. Dette kan gjøres med en ekstern restauratør
eller i regi av kulturhuset. Et spisested vil da også fungere som et møtested og gjøre kulturhuset
mer attraktivt i forhold til konferanser o.l.
Andre kommunale tjenester
Det er også eksempler på at kulturhus inneholder ulike tjenester som servicetorg, turistkontor og
andre offentlige tjenester for innbyggerne. Disse tjenestene blir da ikke nødvendigvis drevet av
kulturhuset men lokalisert i samme bygg.
Byutvikling
Eksempler fra andre steder viser at bygging av et kulturhus har vært et strategisk valg i forhold
til byutvikling. Kulturhus med et mangfold av aktiviteter som blir plassert i ”sentrum av
sentrum” kan bidra til at handelsnæringen blir styrket og det blir mer attraktivt å bosette seg i
sentrum. Årlig deler staten ut en pris for bærekraftig by- og stedsutvikling og i begrunnelse for
vinnerne og finalistene kommer det frem blant annet satsingen på flere kulturhus og kultur. Her
er deler av begrunnelsen til vinnerne Kristiansand og Bodø:
Kristiansand (vinner) 2018
Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom
store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer
uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makers Space og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere
kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno
2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.

Bodø (vinner) 2016
Realiseringen av kulturkvartaltet Stormen med bibliotek, teater, konserthus og litteraturhus har endret
sentrums rolle. Det har gjort byens kjerne mer interessant og dynamisk, det har hatt positive utslag på
besøket, kulturlivet og kulturbruken, og det har også medført at sentrumshandelen har styrket seg markant.
Et kulturhus kan være et av de viktigste redskapene for å styrke et bysentrum.
Kriterier for lokalisering
Rapporten Kulturhus i Karmøy har beskrevet godt flere kriterier som bør legges til grunn for
hvor et nytt kulturhus bør ligger. Generelt må kulturhuset ligge så sentralt som mulig i forhold
til kommunens innbyggere og ses i sammenheng med byutviklingsprosjekter. Lokaliseringen vil
også kunne påvirke driftsøkonomien, ved å legge et kulturhus utenfor et sentrum vil det kunne
være negativt for driftsøkonomien.
Kriterier som er nevnt i rapporten er:
 Sentral plassering - i sentrum av sentrum
 Virke samlende og naturlig valg for det store flertall av kommunens innbyggere
 Urbanitet
 Ha bystruktur og naturlig tilknytning til eksisterende bysentrum
 Tilstrekkelige store arealer til kulturhuset, parkeringsmuligheter og utearena utvidelsesmulighet
 God infrastruktur og veinett
 Adkomst for kollektivtransport og privattransport landeveis og sjøveis
 Frittliggende med fri utsikt
 Samlokalisering med andre kommunale virksomheter som kino, bibliotek og kulturskole.
Driftsmodeller og eierstrukturer
I Norge er det flere driftsmodeller for kulturhus. Noen kommuner har valgt å legge det som en
ordinær kommunal virksomhet men andre har opprettet et kommunalt foretak. Det kan også
bygges som et OPS (Offentlig privat samarbeid). Deler av driften ved et kulturhus kan nok drives
av eksterne, men ikke alle funksjonene kan driftes av andre enn kommunen. I bibliotekloven §4
sier blant annet at folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis
driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon.
Opplæringsloven § 13-6. omhandler kulturskoletilbud hvor alle kommuner alene eller i
samarbeid med andre kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge,
organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.
Ved valg av driftsmodell bør en velge en modell som gir gode rammevilkår for et mangfold av
kulturuttrykk og som samtidig skaper en god driftsøkonomi for kulturhuset.
Karmøy kommune har vedtatt måltall for den økonomiske utviklingen i kommunen. Rammene
for kommunens investeringsplan bygger på disse finansielle måltallene, herunder måltall for
kommunens justerte lånegjeldsgrad. Både bygging i egen regi eller bygging i privat regi med
langsiktig forpliktende leieavtale som omfattes av kommunens justerte lånegjeldsgrad. Det
vesentlige der er kommunens økonomiske forpliktelser, ikke finansieringsform. I vedtatt
økonomiplan er det allerede lagt opp til en økende lånegjeldsgrad, og det er forventet at
kommunen vil nå taket for vedtall måltall for gjeldsgraden i 2023. Det er i tillegg signalisert

strammere økonomiske handlingsrom i offentlig sektor i årene fremover. Kommunen har derfor
stramme budsjetter hvor det vil være behov for tydelige prioriteringer i årene fremover. Dette
gjelder både avveininger mellom økte kostnader som følge av nye investeringer og behov i drift,
og i prioritering mellom ulike investeringsprosjekter.
Bygging av nytt kulturhus ligger i dag ikke inne i vedtatt økonomiplan. Prioritering av nytt
kulturhus må innarbeides i kommunens langsiktige investeringsplan. Hvis nye tiltak skal komme
inn må i utgangspunktet andre tiltak tas ut, plasseres senest i perioden eller finansieres med
eksterne midler. Dette vil en måtte komme tilbake til i fremtidige rulleringer av
investeringsplanen. I første omgang, ved neste rullering av investeringsplanen, er forslaget at det
blir lagt inn midler til prosjektering.
Dagens driftsbudsjett
I tillegg til økte kapital- eller leiekostnader vil det måtte gjøres vurderinger av hvordan
kommunen kan finansiere driften av et kulturhus.
I de kommunale budsjettene er det allerede i dag budsjett til drift av biblioteket, kino og
kulturskolen. Ved bygging av et moderne kulturhus vil disse funksjonene ikke nødvendigvis
medføre noen ekstra driftskostnader. Ved å samle flere funksjoner under samme tak vil det
kunne føre til økt besøk og bruk for alle funksjoner. Det vil være behov for bemanning til drift av
fellesfunksjoner, hovedsalen og administrasjon og booking. Ved en omstrukturering av sektor
kultur vil man kunne omdisponere noe til disse funksjonene.
Publikumsinntekter vil også være en viktig faktor for driften av kulturhuset. Et mangfold av
arrangementer og fokus på publikumsutvikling vil da være sentralt. Dagens kulturhus har de
senere år hatt fokus på å øke antall åpne arrangement, noe som har gitt en god utvikling i antall
besøkende og økte inntekter.
I arbeidet videre legges det til grunn at et nytt kulturhus i utgangspunktet må finansieres
gjennom omdisponeringer på kulturbudsjettet og realistiske forventninger til økte inntekter.
Ekstern finansiering og mva-refusjon
Spillemidler
Bygging av kulturhus gir mulighet til å søke om spillemidler til investeringen. Det er avsatt
mindre beløp til og ikke like klart regelverk for bygging av kulturhus som ved bygging av
idrettsanlegg. Hvor stor et evt. tilskudd kan bli er avhengig av hvilke funksjoner kulturhuset skal
inneholde og når tegninger er klar. Normalt gis det ikke spillemidler til funksjoner som er å
betrakte som undervisningslokaler eller lokaler som er beregnet til kommersiell aktivitet (kino,
restaurant, o.l.)
Mva-refusjon
Det er vanskelig å si hvor stor momsrefusjonen kan bli ved bygging av et kulturhus. Dette er
avhengig av hvordan det blir organisert og hvor stor andel av bruken som kan betraktes som
kommersiell aktivitet.
Sponsorer

Det er eksempler fra flere kulturhus hvor man har tilbudt ulike sponsorpakker, solgt seter i ulike
saler eller sponse med navn på salen. Det kan være sponsorpakker til både investering og drift.
Rådmannens kommentar
Et moderne kulturhus med flere funksjoner kan bidra til å gi bedre rammevilkår for drift og
utvikling for kulturskolen, det profesjonelle og frivillige kulturlivet i kommunen. Dagens
kulturhus har klare begrensinger og tilfredsstiller ikke dagens behov. I kommunedel plan kultur
er det et mål at kommunen skal ha tilrettelagte lokaler for ulike kulturuttrykk, noe som
kommunen ikke har i dag. Et moderne kulturhus bør ses i sammenheng med byutvikling, som
kan bidra til å øke attraktiviteten til kommunen for både innbyggere og næringsliv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen ser at det er ønskelig med et moderne kulturhus, og mener det er riktig å gå videre
med prosjektet. Som det fremgår av saksutredningen vil et nytt kulturhus kunne gi muligheter
som i dag ikke finnes på Haugalandet.
Rådmannen finner det også nødvendig å peke på de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan og 10-årsplan er det ikke mye å
gå på de første årene. Uansett vil det blir nødvendig med tydelige prioriteringer, og nye store
prosjekter vil kreve at andre investeringer må ut.
Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må også vurderes grundig. Konsekvensene av
dagens desentraliserte kulturaktivitet i kommunen vil være ett element. Så kan det ligge en
oppside i å finne et samarbeid med private interessenter. Rådmannen er opptatt av at det er
realistiske forventninger som legges til grunn når eventuelt fremtidig kulturhus vurderes.

Rådmannen i Karmøy, 29.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

Kulturhus i Karmøy
Rapportog innstilling
Vurdering avbehov og muligheter for å etablere et
kulturhus/ei storstove i Karmøy kommune

Kopervik,18. juni 2018

Hvis kunsten ble tatt fra folk, ble det som å rane
dets øyne og dets ører, dets hud, dets nese og gane.
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke,
og blind vil den kave omkring som en robot i mørke.
For kunsten er mer enn et fag, den er mere enn kallet
for utvalgte få- den er formende kraft i oss alle.
Den er alt som erfruktbar uro, en fjær i vårt indre,
en drift som vil skape et større av det som er mindre.
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse,
er virksom i barnet som leker med sand i en kasse.
Utdrag fra diktet "Kunstneren" av André Bjerke
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1. Sammendrag
2. Bakgrunn for arbeidet
Ordføreren ønsket å få vurdert mulighetene for å etablere en kulturell storstue i Karmøy ved
at en arbeidsgruppe så på behovet og mulighetene for et tidsriktig kulturhus. Formannskapet
bevilget inntil kr 50 000 til arbeidsgruppen.
3. Mandat
Mandatet til gruppa er å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.
4. Arbeidsgruppen
Odd Henry Dahle leder, Aase Simonsen, Kirsten Jæger Steffensen, Steinar Andsnes,
Anders Rundhaug, Roald Tellnes, Lasse Pedersen og Anine Kongshavn, sekretær.
5. Beskrivelse av prosessen i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen startet arbeidet august 2017, og har hatt 35 møter. Gruppen har tatt
utgangspunkt i utredninger og planer for kultursektoren i Karmøy på Haugalandet. Gruppen
har vært i samtaler med rundt40 personer. 3 kulturhus har vært besøkt.
6. Karmøys måltall på kultursektoren
Karmøy kommune bruker betydelig mindre på kulturaktiviteter enn andre sammenlignbare
kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet, både i prosent av kommunens totale
driftsutgifter og per innbygger. Kommunens investeringsutgifter til kultursektoren er også
atskillig lavere enn for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Forskjellen
mellom Karmøy og andre kommuner er påtagelig. Karmøyhar en vesentlig svakere
plassering på norsk kulturindeks enn nabokommunene.
7. Eksisterende kulturarenaer i kommunen
Arbeidsgruppen har gjennomgått de kommunale kulturarenaene i kommunen. Konklusjonen
er at de både hver for seg og samlet på langt nær kan dekke det gjeldende behovet kulturen
har og vil få framover. Karmøy mangler mye på å ha et tidsriktig kulturhus.
8. Kartlegging - informasjon fra kulturhusaktører
Flere tusen innbyggere i Karmøy er engasjert i kultursektoren. Deltakelse i kulturelle
aktiviteter er viktig for det kan styrke folkehelsen og forebygge problemer som andre etater
må arbeide med.
Møtene med mange personer innenfor kultursektoren i Karmøy og regionen for øvrig viser et
samstemt behov for et moderne flerbrukskulturhus. De bygg som brukes til kulturformål i
Karmøy i dag, er bygd for helt andre formål, og det vanskeliggjør driften.
Kulturskolen og biblioteket er lovpålagte kommunale oppgaver. Begge vil fortsette å drive
desentralisert selv om de samler noen aktiviteter i nytt kulturhus. Kulturskolen alene gir tilbud
til 1 150 elever, og har likevel store ventelister. Den driver under svært dårlige forhold i
byggene som er stilt til rådighet.
Biblioteket har også vanskelige arbeids- og publikumsforhold, og kan ikke oppfylle de
kravene som er satt til moderne bibliotekdrift i framtida. Kinoen er 50 år gammel og er
umoderne etter dagens standard. Besøkstallet er halvparten av landsgjennomsnittet, og
driften forutsetter tilskudd fra kommunen og gratis husleie. En moderne kinodrift i et kulturhus
kan erfaringsmessig resultere i doblet besøkstall og god lønnsomhet. Både kino- og
bibliotekdriften vil kreve betydelige kostnader og tiltak framover dersom et nytt kulturhus ikke
blir realisert.
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Skudeneshavn Næringsforening, Åkrehamn Vekst, Byen vår Kopervik og Karmøy
Næringsråd sier alle at næringslivet har savnet formålstjenlige lokaler som bedriftene vil
benytte til aktuelle arrangementer. De sier at et nytt kulturhus med bredt kulturtilbud og et
styrket urbant tilbud vil være viktig for å få våre ungdommer tilbake til Karmøy etter endt
utdanning, og også være viktig for å tiltrekke kvalifisert arbeidskrav til kommunen. Begge
deler vil styrke næringslivets konkurransekraft.
Kulturadministrasjonene i nabokommunene ønsker samarbeid og støtter tanken om å
realisere et nytt og tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune.
9. Erfaringer fra kulturhus i sammenlignbare kommuner
Arbeidsgruppen har besøktKimen kulturhus i Stjørdal, KRONA i Kongsberg og Lillestrøm
kultursenter. Dette er kulturhus som er fleksible flerbrukshus, med bl.a. kulturscener, kino,
bibliotek, vitensenter, næringsdrift mm, og de har akseptable driftsresultater. Kulturhusene
har utstrakt samarbeid med næringslivet og har synergieffekter av dette.
Dersom et kulturhus skal ha god faglig og økonomisk drift, må bygget lokaliseres så sentralt
som mulig i et bysenter. Det må inneholde mange ulike kulturaktiviteter og være fleksibelt,
ifølge disse kulturhuslederne.
10. Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset
Arbeidsgruppen foreslår et kulturhus som skal brukes av amatører og profesjonelle aktører i
mange forskjellig kulturformer. Det skal inneholde kulturscener, øvingslokaler, arealer for
utstillinger, kino, kulturskole, hovedbibliotek, vitensenter, møteplasser mv. For å synliggjøre
og samordne det totale kulturtilbudet overfor publikum til det nye kulturhuset og de
eksisterende kulturhusene, anbefaler arbeidsgruppen at det opprettes et nyttselskap
«Karmøy kulturutvikling».
Arbeidsgruppa anbefaler at eksisterende kulturhus beholdes, men at dagens organisering og
drift av kulturhusene gjennomgås når kulturhuset åpnes. Det er mulig å få til en
effektivisering og kostnadsreduksjon i driften av det totale tilbudet.
Næringslivet vil være en naturlig samarbeidspartner i kulturhuset, som medeier og aktør i
forskjellig næringsaktivitet; eksempelvis hotellvirksomhet, næringsseksjoner for detaljhandel,
kafe-og restaurantdrift, boligseksjoner osv. Kommunen har også behov for et slikt bygg til
mange av sine arrangementer.
11. Romprogram
Det nye kulturhuset arbeidsgruppen foreslårskal inneholde romareal som dekker det
kartlagte behovet. Det vil utgjøre et totalareal på minimum 5 500 kvm eksklusiv
næringsarealer. Utendørsarealet er antydet til ca. 6 000 kvm som dekker parkeringsbehov og
utendørsarrangementer for et stort antall publikum.
12. Eierskapsalternativer og finansieringsløsninger
Med utgangspunkt i ovennevnte romprogram og aktiviteter, og med erfaringsdata fra
tilsvarende kulturhus, anslår gruppen atprosjektkostnadene for nytt kulturhuskan bli i
størrelsesorden kr 225 mill. eks merverdiavgift og tomt. Dersom kulturhuset skal inneholde
næringsarealer, vil byggesummen for disse øke totalprosjektkostnaden.
Kulturhuset kan finansieres med offentlige tilskudd, spillemidler, salg av frigjorte bygg /areal,
sponsoravtaler/gaver samt lånekapital og egenkapital. Antatt lånefinansiering og
egenkapitalfinansiering anslås til å kunne være i størrelsesorden kr 135mill.
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Eierskapsalternativer kan være ren kommunal avdeling eller et aksjeselskap (kommunalt AS,
privat AS eller OPS-løsning). Bygget kan også eies av et eiendomsselskap (kommunalt
og/eller privat) som kan tilby kommunen og/eller private aktører å lease bygget.
Finansiering vil være avhenge av eierskapsalternativ. Dersom næringslivsinteresser blir med
på eiersiden vil prosjektfinansieringen bli endret.
13. Driftsmodeller og driftsøkonomi
Driftsmodell og driftsøkonomi vil avhenge av hvilket eierskapsalternativ som velges.
Kulturhus som er bygget de siste årene har grunnet sin fleksibilitet og attraktivitet akseptabel
driftsøkonomi som ikke krever betydelige kommunale driftstilskudd. Dersom kommunen eier
hele bygget som en kommunal avdeling vil driftskostnadene dekkes av kommunen.
Lovpålagte kommunale kulturorganisasjoner benytter lokalene de har behov for, og
driftskostnadene for hele bygget dekkes av kommunen. Inntektene i kulturhuset vil være
utleieinntekter fra næringsvirksomhet som restaurantdrift og eventuelle annet
næringsvirksomhet, samt inntekter fra kommersielle arrangører som vil bruke fasilitetene i
bygget. Nytt selskap Karmøy Kulturutvikling kan administrere dette i tillegg til samordning av
kommunens kulturtilbud. Kostnadsreduksjoner i driften av eksisterende kulturbygg og
kulturtilbud som vil dekkes av det nye kulturhuset må også hensynstas.
Dersom kommunen inngår samarbeid med private næringsinteresser vil eierne drive bygget
kommersielt. Detkan inngås leieavtaler med aktuelle leietakere og bygget drives
forretningsmessig som et næringsbygg. Det finnes også flere varianter som er beskrevet
senere. Arbeidsgruppen mener at det med høy sannsynlighet kan oppnås akseptabel
driftsøkonomi i kulturhuset som ikke krever betydelig økte utgifter for kommunen kontra
dagens situasjon. Med dette vil innbyggerne og kulturorganisasjonene i kommunen fåen helt
annen situasjon i positiv forstand.
14. Interkommunalt samarbeid og regionale kulturbehov
Et tidsriktig og fleksibelt kulturbygg vil bli et tilbud for hele regionen. Slik arbeidsgruppen ser
det, skal det først og fremst dekke behovene for Karmøys innbyggere. Men det vil ogsågi
mulighet for å kunne legge opp til etsamarbeid med andre kommuner i regionen.
15. Kulturhus og byutvikling
Et sentralt kulturhus med stor og mangeartet aktivitet vil stimulere næringslivs- og
byutvikling. Det er viktig at lokaliseringen fører til så høy bruk av kulturhuset som mulig. Da
må det plasseres i «sentrum av sentrum». Det blir mer attraktivt å bosette seg i sentrum og
handelsnæringen vil bli styrket.
16. Lokaliseringskriterier og anbefaling til lokalisering
Arbeidsgruppen har lagt til grunn 10 kriterier for lokaliseringsvalg.
Etter en vurdering med grunnlag i disse kriteriene er arbeidsgruppen samstemt i at byen og
kommunesenteret Kopervik peker seg helt klart ut som det best egnede lokaliseringsstedet.
Arbeidsgruppen prioriterer mulige alternativ i Kopervik i denne rekkefølge:
1) «Nattrutekaien» 2) «Festplassen»
17. Konklusjon og veien videre for realisering av nytt kulturhus
Arbeidsgruppen har gjennom sin utredning kommet til at både behovet og mulighetene for å
realisere et kulturhus klart er til stede, og at kulturhuset plasseres i Kopervik. Arbeidsgruppa
har verken hatt rammer eller mandat til å lage et beslutningsdokument for kommunestyret,
og anbefaler derfor at det oppnevnes en prosjektgruppe som kan utrede saken og videreføre
arbeidet fram til et beslutningsgrunnlag.
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«Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk»-Tor Åge Bringsværd

2. Bakgrunn for arbeidet
Formannskapet vedtok, sak 8/2017, følgende:
Formannskapet bevilger inntil 50 000 kroner til en arbeidsgruppe for å utrede behovet og
mulighetene for en kulturell storstue i kommunen.
Ordfører viste til talen som han holdt under ordførerens nyttårsmottakelse i 2016. Et av
hovedpoengene i denne var at han ønsketå få vurdert mulighetene for å etablere en
kulturell storstue. Han ønsketat detble settnæ rmere på behovene og mulighetene for et
kulturhus som har gode fasiliteter for scene og publikum og som kan virke sammensveisede
på kommunens innbyggere.
Karmøy har i dag 5 kulturhus. Mange andre lokaler blir også brukt til kulturaktiviteter. Ingen
avstedene har gode nok forhold til scene, lyd, lys, artistkrav, garderobe og
publikumsfasiliteter.
Klipp fra talen:
«Karmøy kommune har fem kulturhus – ett i hver sone. Ingen av disse byggene er
opprinnelig bygget for å være kulturhus. Byggene hadde opprinnelig helt andre formål, men
brukes i dag som «arena for kultur». Fasilitetene er på ingen måte gode nok, eller store nok.
I dag har vi helt andre forventninger og krav til arealer for kulturformidling – rom for
utstillinger, lokaler til øvelse, arbeidsplasser for 28 lærere på kulturskolen, scenefasiliteter,
kvalitet på lyd- og lys, garderobe- og publikumsfasiliteter.
Satsing på kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen. God kulturformidling er
helt nødvendig for et samfunn som vektlegger trivsel, demokrati, fellesskap, integrering,
attraktivitet, økning i befolkningen og utvikling. Tilgang på gode kulturtilbud er livskvalitet og
glede for absolutt alle aldersgrupper som bor i kommunen og for dem som ønsker å besøke
kommunen vår.
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Jeg vil jobbe for å etablere et tidsriktig og moderne kulturhus i Karmøy kommune. Jeg ønsker
ei storstue som har de rette fasilitetene for artister/teater /revy/korps /kor, gode fasiliteter
for et stort publikum, storsal og minisaler med moderne rigg for god lyd-og lyskvalitet.
Karmøykulturen og innbyggerne våre fortjenerat vi endelig gjør noe med det. Et moderne
kulturhus vil bygge omdømme og virke samlende for hele kommunen.
Jeg vil foreslå at det– så snart som praktisk mulig -dannes ei arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa
bør bestå av personer som har bred og ulik kulturkompetanse, politikere, mennesker med
erfaring fra større byggeprosjekter og personer med god økonomisk kompetanse på
finansiering og drift».

3. Mandat
Mandatet til gruppen er å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.

4. Arbeidsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•

Odd Henry Dahle, leder– lang yrkeserfaring, ulike sentrale roller i offentlig sektor,
kjenner godt administrative og politiske prosesser
Aase Simonsen –folkevalgti kommunen og fylket, leder av Hovedutvalg oppvekst og
kultur i Karmøy, forhindret fra å møte i 2018
Kirsten Jæger Steffensen – rektor Karmøykulturskole
Steinar Andsnes – tidligere musikklærer, lang og bred erfaring fra amatør og
profesjonelle musikkmiljøet på Haugalandet
Anders Rundhaug – sentral rolle innen finans/bank, flere styreverv i næringslivetbl.a.
Karmøy Næringsråd, erfaring fra ulike etableringer og utviklingsprosjekter
Roald Tellnes –kunstmaler med en rekke utstillinger i inn-og utland
Lasse Pedersen – tidligere kinosjef i Karmøy, lang erfaring påscenen og tidligere
politiker i Karmøy
Anine Kongshavn – sekretær for gruppen, kulturkonsulent i Karmøy kommune

5. Beskrivelse av prosessen i arbeidsgruppen
•
•

•

•

Arbeidsgruppen startet med møter i august2017. Gruppen har hattca 35 møter,
ukentlig fra 2018.
Arbeidsgruppa har bruktRune Håndlykken «Utredning om Ny storstue for heile
kommunen» fra 2014, Karmøys kulturplan «Kommunedelplan kultur 2016-2025»,
«Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016», Kantar TNS, Norsk Gallup
og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning
Arbeidsgruppen har invitert og snakket med dem som driver med ulike
kulturaktiviteter for å finne ut hva de savner – bl.a. kulturadministrasjonen,
byutviklingsgruppene, næringslivsaktører, kulturarbeidere og andre ressurspersoner
som har kommet med innspill om kulturhus i Karmøy
Arbeidsgruppen var i februar på en studiereise til tre ulike kulturhus som gruppen ble
anbefalt å besøke.
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6. Karmøys måltall på kultursektoren
År

Karmøy

Sandnes

Haugesund Tysvær Gr.

Landet

13

u/Oslo

Nettodriftsutgifter kultursektoreni
prosentav kommunenstotale netto
driftsutgifter

2016
2017

3,1
3,0

4,5
5,1

4,1
4,5

3,9
4,2

4,0
4,0

3,9
3,9

Netto driftsutgifter for kultursektoren

2016

1575

2239

2117

2525

2076

2121

per innbyggeri kroner

2017

1602

2645

2415

2852

2167

2238

Brutto investeringsutgiftertil
kultursektorenper innbygger

2016
2017

92,1
152,8

105,5
98,9

193,8
544,1

505,0
820,6

604,1
768,1

814,2
857,7

Brutto investeringsutgiftertil kommunale

2016

12

4

12

232

121

185

kulturbyggper innbygger

2017

0

4

142

297

136,0

134,0

Karmøy kommune bruker betydelig mindre på kulturaktiviteter enn andre sammenlignbare
kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet, både i prosentav kommunens totale
driftsutgifter og per innbygger. Kommunens investeringsutgifter til kultursektoren er også
betydelig lavere enn for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Forskjellen
mellom Karmøy og andre kommuner er påtagelig.
Driftsøkonomisk ligger Karmøy forholdsvis jevnt med kommunegruppene på drift av bibliotek
og kulturskoler, men kommunen yter mer per innbygger til drift av kino enn
kommunegruppene vi sammenligner med.
Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforskning som rangerer kommunene i Norge
etter 10 ulike kulturbaserte kriterier. I Kulturindeks 2017 (data fra 2016) var Røros kommune
rangert som årets beste kulturkommune for fjerde år på rad.
•
•
•
•

Karmøy er på plass nr. 233 av 428 kommuner
Haugesund nr. 26
Tysvær nr. 112
Sandnes nr. 171

Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016 er en rapport utarbeidet avKantar
TNS, Norsk Gallup på oppdrag fra Karmøy-, Tysvær - og Haugesund kommuner. Her er det
gjennomført en kartlegging av befolkningens kulturinteresser, og av deres ønsker og behov
når det gjelder fremtidige kulturtilbud på Haugalandet.
Den viser blant mye annet at innbyggerne på Haugalandetdeler et bredt spekter av
interesser. Blant de bredeste interessene finner vi friluftsliv, film, pop og rock, idrett og revy,
og blant de smaleste finner vi kor og korps, ballett og dans, opera, folkemusikk, jazz og
klassisk musikk.
Aktivitetsomfanget på Haugalandeter om lag på nivå med landets øvrige befolkning.
Mosjonsaktiviteter og kafébesøk utøves noe hyppigere på Haugalandet. Å gå på
kunstutstilling eller danseforestilling utøves sjeldnere. Haugesund trekker aktivitetsnivået litt
opp innenfor Haugalandet, men de regionale variasjonene er små.
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Haugesund oppfattes som regionens «kulturhovedstad»og speiler dels institusjonenes
beliggenhet. De fleste større institusjonsbaserte aktiviteter benyttes hyppigere i Haugesund
enn i egen kommune. Haugesunds befolkning drar sjelden til de andre kommunene for
kulturelle opplevelser og innbyggerne i de øvrige kommunene drar oftere til Haugesund for å
oppleve teater, museum popkonsert, osv. Friluftsområder benyttes gjerne på tvers av
kommunegrensene. Badeanlegget i Tysvær er populært også utenfor kommunen.
Restauranter, friluftsområder, festivaler, konserter mv besøkes dels i andre kommuner, dels
utenfor regionen.
Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene
går også på tvers av kommunegrensene -friluftsområder benyttes hyppig på tvers.
Enkelte tilbud utmerker seg som fellesarenaer:
•
•
•

Karmøy:
Haugesund:
Tysvær:

Gamle Skudeneshavn, Nordvegen Historiesenter
Edda kino, Festiviteten, Stadion, Maritim Hall
Tysværtunet

Erfaring viser at kulturinteressen og innbyggernes bruk av kulturtilbud styrkes kraftig ved
etablering av nye kulturtilbud i lokalsamfunnet. Eksempler her er Karmøyutstillingen, Karmøy
kino, Riksteateret og musikkfestivaler.
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«Kultur er det som blir igjen når man har glemt alt det man har lært»-Selma Lagerlöf

7. Eksisterende kulturarenaer i kommunen
Karmøy kino
• 50 år og umoderne
• Storsal med 388 seter og 2 saler på ca 50 seter som er ombygget
• Problemer med lydlekkasje mellom salene
• Mangler fast lyd- og lysutstyr til andre arrangement
• Mangler side- og bakscene og tilfredstillende rigg
• Har dårlige garderobeforhold
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
• Sal med teleskopamfi md ca 160 seter
• Mangler side- og bakscene
• Dårlige garderobeforhold
• Noe oppgradert på lyd og lys
• Ikke tilrettelagt for dans
• Øvingsrom for kulturskolen med dårlig ventilasjon og akustikk
• Diverse møterom og bibliotekfilial
Torvastad skole og kultursenter
• Åpent amfi med plass til ca 200 på harde trapper
• Ingen garderobe eller knagger til yttertøy
• Kan ikke mørklegges eller blendes
• Noen øvingsrom tilrettelagt for dans og musikk
11

Kopervik kulturhus
• Blackbox med plass til 100, flatt golv med dårlig sikt og
• Dårlige toalettforhold
• Galleri for visuell kunst 2 rom hver på 50 kvm, utleie til kunstnere
• Rom med dårlig kvalitet for kulturskolen
• Ungdomslokaler
Norheim kulturhus
• En storsal, en kjellersal og en peisestue
• Dårlig tilrettelagt for kulturskolen
Skudenes kulturhus
• Sal for ca 100 stk
• Noen få ikke tilrettelagte rom for kulturskolen og kulturaktiviteter
8 kirker
• Noen av disse blir brukt til konsertprogram
Idrettshaller
• Vanskelig akustikk – mangler isolasjon
• Må dekke over reklameskilt etc
• Kostbart med beskyttelsesgulv og rigging av lys og lyd
Karmøy folkebibliotek
• Har bl.a. nye lovpålagte formidlingsoppgaver overfor innbyggerne
• Har ikke egnet lokaler, må rigger hver gang
Flere forsamlingshus,

bedehus, låver, sjøhus og telt
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«Kunst kommer fra ordet «å kunne». Hvis det kom fra «å ville», så hadde det hettvilst»-Bjarte

Hjelmeland

8. Kartlegging - informasjon fra kulturhusaktører
Arbeidsgruppen har hatt flere personer til samtale, og de fikk følgende utfordringer:
•
•
•

Hvilke kulturaktiviteter har vi mulighet til i Karmøy/regionen i dag?
Hva mangler vi mulighet til?
Hva vil vi forbedre i Karmøy?

Kulturhus
Kurt Johansen -Skudeneshavn kulturhus
Status
• Et hus med begrensninger-en sal til utleie (inntil 100 pers.) -mindre øvingsrom
• Må beholde de lokale kulturhusene
Muligheter
Et nytt kulturhus som vil sammensveise folk i kommunen
Etestetisk hus som alle, uansett bakgrunn, vil være i
Tenk stort–1000 seter, etuniverselt hus som vil dra folk til kommunen
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May-Brit Vaksdal - Kopervik kulturhus
Status
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blackbox, 180 kvm flatt gulv for ca. 140 stk./200 stående
Ungdomsklubb med diskotek
Arrangerer MiniMoro for de minste hver måned
Øvingsrom for kulturskolen og utleierom for 7 kunstnere
Faste konserter fra februar 2018
Ingen mulighet til å utvide
Har 5 hus med små rom - ikke tilrettelagte for kultur
Ca. 600 innom i uken
Har kunstutstilling i helgene
Ikke tilrettelagt for rullestolbrukere

Muligheter
Et nytt kulturhus tilrettelagt for ballett, musikaler m.m.
Rom for foredrag etc.
Tenk fram i tiden!
Roger Pedersen - Norheim kulturhus
Status
• Holder til på Nordhuset (som alle vet hvor er), men kalles Norheim kulturhus (som
ingen vet hvor er)
• Sprengt hus med mye aktivitet
• Huset tjener sonen - et område i vekst
• Mye ungdom og innvandrere
• Har en storsal, en kjellersal og en peisestue, få øvingsrom for kulturskolen
Muligheter
Kunne sette opp noe større (må nå dra til Tysværtunet)
Per Steinar Lie - Torvastad skole og kultursenter
Status
•
•
•
•
•

Kommunen er god på øvingsrom, men har ingen plasser for fremføring
Har fine og nye lokaler, bl.a. med amfi
Ingen blendingsmuligheter og ingen garderober
Kan ikke huse store arrangement
Brukbare øvingslokaler bl.a. for kulturskolen (musikk, dans, teater, kulturlek)

Muligheter
Karmøy mangler en scene
Få noe som er samlende for karmøyidentiteten!
Karl Johan Gundersen - Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Status
• Storsal til 200 stk. - men kan ofte bli for lite
• Deler huset med kulturskolen som bl.a. må ha undervisning i dans i storsalen hele
uka
• Mange øvingsrom og møterom, men ikke spesielt tilrettelagt for kulturaktiviteter
• Stor pågang - mange foreninger – et levende hus
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•
•

Ungdomsklubb
I dag er disse lokale kulturhusene i sonene viktige arenaer og møteplasser

Muligheter
Et nytt hus – hva mister nåværende kulturhus da? Ingen negativ effekt! Vil bare være
et pluss!
Nøkkelfrie lokale kulturhus
Øystein Simonsen - Tysvæ rtunet
Status
• God på kurs og konferanse men mangler overnatting
• God parkering er viktig
• Kommunen, lag og foreninger betaler ikke leie - ingen «eier»lokalene, men har
sambruk
• Årlig bruk i salen: 60 arrangementer med salg, 40 uten øvinger, 500 møter og
konferanser.
• Salen er bygget for akustisk musikk
• I Tysvær skal det bygges ut - bl.a. for kulturskolen
• Det vil også bli to nye kinosaler på 150 og 50 seter – har en liten sal fra før på 74
seter
• Behovet for kulturaktivitet er umettelig!
Muligheter
Et kulturhus på Karmøy må tenke på kommunen sine behov, et allaktivitetshus - et
bygg for alle!
Lag en strategi - bestem funksjoner først, så arkitektur
Moderne kinosaler vil kunne doble besøket
Riksteateret selger bra
Inviter sterke aktører
Få firmaer til å gi gaver til flygel, lydanlegg, selg seter etc.
Hovedsalen må ha en sidescene like stor som scenen i hovedsalen
Kulturhuset bør ligge i Kopervik
Huset må ha en driftsleder og eget personell
Det må ha privat drevet restaurant
Ledergruppen - KUF Haugesund
Status
• Haugesund har en kultursektor som både er organisert i kommunale enheter og
kommunalt foretak
• Eiendomsmassen er både i den kommunale organisasjonen og organisert som
aksjeselskap
• Kultursektoren i Haugesund står for mange store og mindre arrangement og festivaler
Muligheter
Karmøy får realisert et nytt kulturhus som de kan samarbeide med
Karmøy må tidlig bestemme seg for lokalisering
Viktig at en tenker målgrupper å arbeide mot – bl.a. for å sikre inntekter
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Aina Sævik Olsen - Karmøy kino
Status
• Kinoen er i dag Karmøys største «storstove»
• Har noen kulturforestillinger i året
• Har plass til 388 i storsalen og to småsaler med plass til ca. 50 publikummere - uten
universell utforming
• Vanskelig å rigge - må leie inn lys og lyd
• Dårlige garderober
• Har ingen sidescener eller bakscene
• Må oppgraderes hvis ny bruk
• Utdatert scenerigg
Muligheter
Savner veldig en «storstove»
Må se på samdrift
Må kunne kjøre film i nytt kulturhus
Ny teknikk tilgjengelig
Hanne Mulelid - Karmøy folkebibliotek
Status
•
•
•
•
•
•
•
•

3. største i Rogaland med 13 hjemler - 1 hovedbibliotek og 3 filialer
Har utarbeidet en bibliotekplan
Har begynt med meråpent og automatisering på Norheim 7 - 11
Har mange samarbeidspartnere
Vanskelig med parkering i dag
I dag er de underbemannet
Har mange pålagte oppgaver
Vil ikke spare penger på å flytte inn i et nytt bibliotek

Muligheter
Ambisjonen er at biblioteket skal være synlig for alle
Ny formålsparagraf sier at biblioteket skal være en møteplass for samtale og debatt
Ser muligheter i et nytt kulturhus
Bruke hele huset hele dagen er en stor fordel
Ønsker Newton-rom, fokus pårealfag i skolen – Karmøy er en realfagskommune
Filialene må fortsatt få service og formidling
Mange skoleklasser kommer
Kirsten Jæger Steffensen - Karmøy Kulturskole
Status
• Kulturskolen er et lovpålagt, kommunalt tjenestetilbud for kommunens innbyggere,
hovedsakelig i alderen 0 – 20 år
• Har ca. 930 elever på ca. 1 150 elevplasser i fag som kulturlek, musikk, dans, teater,
nysirkus, musikal og visuell kunst – 3. største kulturskole i Rogaland
• Har ca. 200 elever på ventelister
• 30 ansatte fordelt på 22,75 stillingshjemler – alle har kontorplass på Åkra
• Kulturskolen har administrasjonssenter på Karmøy Kulturhus, Åkrehamn
• Undervisningen finner sted på 30 steder i alle soner i Karmøy kommune- på
kulturhus, skoler, barnehager etc
• Vil nok alltid være desentralisert til en viss grad
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•
•

•
•
•
•

Har i dag ingen tilrettelagte lokaler for formålet – dårlig akustikk, lydlekkasjer og dårlig
ventilasjon
Har fast danse-, teater- og musikalundervisning i storsalen på Karmøy kulturhus,
Åkrehamn, og opplever å bli «kastet ut» (forståelig nok) ved andre arrangementer i
Karmøys storstue - golvet er i betong og egner seg egentlig ikke for
danseundervisning i det hele tatt
Betaler ingen leie i kommunale bygg
Har 60 – 70 kulturarrangementer i løpet av året for mer enn 10 000 publikummere –
største kulturaktør i kommunen
Samarbeid med skolesekken om skoleforestillinger på dagtid
Samarbeid med enkelte musikkorps om aspirantopplæring

Muligheter
Et hus på kulturens premisser
Karmøy kulturskole ønsker å få administrasjonssenter og tilfredsstillende
undervisningslokaler i et nytt kulturhus på Karmøy
Slik får vi mulighet for å få lokaler bygget for formålet etter gjeldende, nasjonale
standarder - ikke som i dag med undervisning i dårlig tilrettelagte lokaler på grensen
til det ulovlige
Hvis tilfredsstillende lokaler - kan noe undervisning sentraliseres pga. kvaliteten på
lokalene vi tilbyr
Tilgang til lokaler i kulturhus i sonene i tillegg er en forutsetning
Tilgang til storsal med god plass og teknisk utstyr slik at vi slipper å leie Festiviteten
ved større arrangementer
Hva skolen trenger, er litt avhengig av hvor det nye kulturhuset blir bygget og har
noen forutsetninger for hvordan de 5 nåværende kulturhusene blir organisert etterpå

Kulturutøvere/produsenter
Erling Dahl jr.
Status
•
•
•
•
•

Har bl.a. vært leder for MUNOR
Intendant påTroldhaugen
Har vært i ledelsen for Festspillene i Bergen
Lang erfaring med musikklivet på Haugalandet
Har erfaring og var prosjektleder for kulturhuset Kabuso i Øystese

Muligheter
Karmøy trenger et representativt sted for musikk
Må bygges for ulike formål – det det skal brukes til, ikke flerbrukssaler
Lyd/akustikk er viktig og avgjørende her
Må ikke fået hus med faste plasser og lite i bruk
Må ha liv i huset
Ikke bygg for de kommersielle (store problem hvis for stort - dyrt å leie)
En til to gode saler
Gjerne å kombinere med bibliotek o.a.
Karmøy fortjener et representativt bygg – få god arkitektur og et funksjonelt bygg
Et signalbygg i regionen som gir identitet
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Erik Schøyen - Haugesund teater
Status
• Et profesjonelt teater for hele regionen
• Har ikke øvingslokaler
• Må leie spillesteder
Muligheter
Teateret trenger produksjons- og spillesteder utenfor Haugesund - leier Festiviteten
Kan ha premierer utenfor byen
Må ha krav til kulturhus – følge bl.a. Riksteaterets standard (må kunne ta dem imot) de har eksakte spesifikasjoner
Sceneloft – bare i Festiviteten - må ha det på større forestillinger
Har vært i de fleste kulturhus i Norge - vanskeligheten til mange bygg er at det ikke
har samlet nok funksjoner i og rundt huset f.eks. kafé, bibliotek og kulturskole med
jevn aktivitet - bygget må bli et senter
Det er mange gode kompetansepersoner man må ha kontakt med
Arkitektene tror at de kan alt, men det er ikke riktig
Må søke rådgivningskompetanse
Må bli et godt produksjonssted – Det Norske Teateret et godt eks. på kulturbygg
Gjerne kunne dele hovedsalen i mindre deler
Bernhard Gismarvik - MUNOR
Status
•
•
•
•

Festiviteten mye opptatt, har 350 spilledager i året
Munor har spilt de fleste steder på Karmøy
Nord-Rogaland symfoniorkester spiller heller i en kirke
Ingen steder på Karmøy er bygd for musikk - mange kompromisser

Muligheter
Alltid ute etter den akustisk beste lyden
Mange måter å forbedre på
Mange nyvinninger innen det digitale
Jfr. Tysværtunet har mye aktivitet med basseng, bibliotek kafe etc. - kan opptre med
dans, korps, UKM, musikaler - har stort spenn
Må ha fleksibilitet i lokalet
Elisabeth Aarekol og Astrid H. Tranøy- Den kulturelle skolesekken, DKS
Status
• DKS ble innført i Karmøy i 2001 - «Aktive elever med kulturell bagasje»
• 16 barneskoler, 5 ungdomskoler, Vågen og Voksenopplæringen - til sammen 6 000
elever som skal ha kulturtilbud gjennom DKS
• Budsjett kr 1,8 mill. - 30 produksjoner i året
• 290 kulturarrangement- 12 822 publikummere
• Bruker i dag 5 kulturhus, Karmøy kino, gymsaler på skolene og Festiviteten
• Utfordringer – visuell kunst (takhøyde og tilgjengelighet), scenekunst (dans og store
sceniske produksjoner) og musikk (arena for symfonisk musikk)
Muligheter
Drømmer om – å kunne sette opp store produksjoner, samproduksjon med UKM,
kulturskolen og nabokommunene
Å samle alle elevene på et trinn
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Ønsker sitteplass for ca. 600 og ståplasser ca. 2 000
Og «plug and play» (lyd/lys etc.)
Ønsker at det er ingen bekymringer for takhøyde, areal og utstyr
Johnny Angelund - Inventum og Karmøygeddon
Status
•
•
•
•
•
•

Representerer konserter i distriktet
Vanskelig med Karmøy– i Tysvær skjer det mye
Karmøygeddon er krevende – må gjøre alt sjøl/krever masse ressurser
Flytten – mange fra Karmøy spiller der
Karmøygeddon får kr 120 000 fra Kulturrådet i støtte - arrangerer ca. 25 konserter
gjennom året - påFlytten i Haugesund ca. 60 - 70 konserter
Inventum er blitt store fordi de har fått mye erfaring

Muligheter
Et kulturhus må kunne ha mulighet til å huse ulike aktiviteter/prosjekter
Fasilitetene må være på høyden
Må kunne legge til rette for konserter
Må være utømmelig for aktivitet
Må ha regulerbare seter
En sal må minst ta 750 gjester, 1 000 enda bedre - tragisk i Haugesund – for lite
Trenger et hus der alt er mulig lydmessig
Må være enkelt å komme til kulturhuset på Karmøy fra Haugesund
Kopervik er best egnet sted med mange aktører
Må trene karmøybuen til å gå på konsert
Må tenke som idretten - trekke paralleller her
Et allbrukshus med aktiviteter fra morgen til kveld
Kan ikke unngå skjenking – gir inntekt
Alle er opptatt av kultur i en eller annen variant
Flere og flere går på arrangementer
Kan virke som et forebyggende tiltak
Samle mange aktiviteter på et sted
Petter Losnegård - YesMan
Status
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrunn bl.a. fra kor i 30 år, bl.a. Voice of Joy
Stått på mange scener
Siste 8 år på arrangørsiden (YesMan) med stort og smått – konserter og show
Er ikke opptatt av kommunegrenser
Det er nok av lokaler med plass til 350-600 inkl. kirker og kulturhus
Alle konkurrerer om de samme typene arrangementer
Mange utøvere reiser forbi regionen - bl.a. internasjonale artister

Muligheter
Tenke litt større - tenk helhet
Komplimentere det som finnes i regionen - seter til 700+ - kan da gjøre andre typer
ting
Det må være fleksible saler
Konferanse på dagen -konsert på kvelden
Knyttet til et hotell er et stort pluss
Må ligge sentralt
Kurs og konferansemarked ideelt - har kun Maritim hall
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Må kunne ta både Karmøygeddon og symfoniorkester

Kulturbrukere
Simon Næsse - Haugaland KunstVerk, HKV
Status
•
•
•
•
•

Trenger et hus med 4 vegger og et tak – visjonen for HKV
Har lokaler i Haugesund
30 kunstnere har verksted
Alle betaler husleie – dekker utgiftene til lokaler
God økonomi

Muligheter
Få inn et vidt spekter av kunstneriske uttrykk – fysisk samlokalisering
Få inn profesjonelle kunstnere som jobber på heltid og betaler for seg – kan drifte
huset
Å skape et miljø rundt scenen er viktig – en hybrid
Jfr. Tou scene – en driver av dimensjoner (film, billedkunst, scene etc. og 200 nye
bedrifter nært huset), USF – startet med keramikk – nå stort kulturhus, Bergen kjøtt
Karmøyvisjonen må bli «å etablere mange arbeidsplasser!»
Viss bare scene, så blir det dyr drift - må være en arbeidsplass og så putte en scene
inn - vil gi synergieffekt
Vibecke Nes Vigre –tidligere Stockpot kulturkafé
Status
• Fotballen har for lengst nådd sin målsetning om 5 ballbinger i hver kommune
• Totalt finnes det nå over 2 700 ballbinger i hele landet
• Til sammenlikning finnes det bare 163 musikkbinger nasjonalt selv om det er flere
som spiller et instrument enn som er medlem i et idrettslag
• I fotballen skal ting være godt - innen kunst og kultur er det godt nok som gjelder
• Grunnholdningen i kommunen har alltid vært at kunst og kultur ikke er annet enn
jåleri og staffasje - at kulturell kapital kan ikke omsettes fordi det har ingen reell
samfunnsnyttig verdi
• Dermed blir kultur redusert til en ren utgift og premisset for å diskutere behovet for et
kulturhus er lagt
• En nystudie viser at kultur har en påvirkning på hvem som flytter til et sted
• Det Karmøy mangler i dag er en arena med profesjonelle scener og rom som kan
huse de større produksjonene for artister, kunstnere, dansekompanier og
teatergrupper - der grasrotnivå møter elitenivå og der publikum får oppleve ulike
kunstuttrykk av høykvalitet
Muligheter
Skal vi sikre et rikt og mangfoldig kulturliv må det bli lagt til rette for aktivitet på
grasrotnivå og det krever ulike arenaer som øvingsrom, atelier, produksjonslokaler,
dansestudioer, små og store lokale scener, kulturskolelokaler, skoler, samfunnshus,
kirker og mye mer
Kommuner som satser på kultur tiltrekker seg innflyttere med høyere utdanning
Kommunens øvrige næringsliv nyter godt av å være i en kommune som satser på
kultur
I kommuner med mye kultur er utdanningsnivået hos arbeidstakerne høyt- noe som
igjen viser seg å være gunstig for innovasjon og konkurransekraft
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Vi trenger et flerbrukshus for musikk, scenekunst, litteratur og billedkunst som kan
fungere som et kulturelt kraftsentrum
Et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturarbeidere - både profesjonelle og
amatører
Tilby profesjonelle aktører og amatører tilpassede øvings- og produksjonslokaler på
tvers av sjangre og uttrykk
Være et opplevelses-, service- og kompetansesenter
Tilby lokaler for kulturformidling
Formidle scenekunst med høy kvalitet og stor bredde til befolkningen
Være en kulturell utviklingsarena for barn og ungdom i samspill med kulturskoler og
frivillig kulturliv
Være en kulturell møteplass og medvirke til å styrke livskraften i kommunen
Kulturen har en unik evne til å øke gjensidig forståelse, fremme dialog, toleranse og
respekt for andre mennesker
Kultur i samspill med andre sektorer bør alltid spille en sentral rolle i arbeidet med å
bygge en kommune videre
Unni A. Wathne og Nils Oddvar Reiersen - Eldrerådet
Status
• Mange aktive eldre og økende antall eldre
Muligheter
Ønsker at de skal ha gode vilkår og delta aktivt i kulturlivet
På tide å bli en kommune
Har stor tro på et godt kulturtilbud
Møteplass
Eva Iris Eyjolfsdottir - Frivillighetskoordinator
Status
•
•
•
•

Det er registret ca. 400 organisasjoner i kommunen
De vil være i sitt miljø til daglig, særlig de yngste
Ungdommene flytter lett på seg
Mangler møterom i dag

Muligheter
Gode møterom
Ønsker et møtested mellom flere generasjoner
Et sted friske eldre kan møtes
Et hus hvor ungdom kan fålovå«henge»
Må ikke måtte betale for å være der
Må ha gode bussforbindelser like i nærheten, men ikke nødvendigvis
parkeringsplasser nærmest døra

Byutviklingsgruppene/næ

ringslivsaktører

Leiv Malvin Knutsen –leder for politisk arbeidsutvalg for byutviklingsplaner
Status
•
•
•
•

Karmøy er en lavinntektskommune
Trenger nye skoler og helse krever sitt
Skeptisk til kulturhus pga. økonomien
Nyttig i prosessen – kartlegge tilbudet vi har og hva som er ønskelig
21

•
•
•
•
•

Dette vil ta mange år
Drift er vanskelig
Gruppen må gi råd om, og være konkret, hvor kulturhuset skal ligge og hvordan huset
skal være
Byutviklingsgruppene har god kompetanse på det nivået de vil være
Skal ikke gå så sofistikert inn

Muligheter
Kopervik og Åkra er aktuelle steder for kulturhus
Et kulturhus til flere 100 mill. - må ha en vid horisont
Må være med på å bygge opp øvrig virksomhet
Prosjektet skaper forventninger
Se regionen samlet - tilføre regionen noe
Inger Karin Damm - tidligere daglig leder Byen vår Kopervik
Viktig å synliggjøre kulturtilbudet i Karmøy
Få mest mulig under samme tak - tenk full pakke
Viktig å fremme talentutvikling – få et «Toppidrettssenter for kultur»
Synergieffekt
Sentral beliggenhet viktig - Kopervik er kommunesenteret i Karmøy – naturlig at et
kulturhus skal ligge her - byutvikling
Økonomisk hjelp – flere leietakere - restaurant, leiligheter, hotell etc.
Inger Karin Damm, Ivar Clausen, Kjell Ekornrud og Line Østhus - prosjekt Karmøy
kulturhus i Kopervik
Nytt kulturhus er viktig for kommunen
Kopervik er best egnet grunnet størst og tydeligst bystruktur og sentral beliggenhet best potensiale for byutvikling
Kaien hvor kommunen overtar 18 000 kvm er et ypperlig stedsvalg
Båttrafikken i Karmsundet og sjøveis adkomst - cruisetrafikk kan etableres
Forsterket samspill mellom øst og vest i byen
Gode adkomstforhold så vel via veinett som sjø
Enestående eksponering
Meget god plass til kulturhus med parkeringsareal
Stimulerer nye nærings- og boligetableringer osv.
Arealet nord for «Festplassen»er også et godt alternativ
Har vært i kontakt med næringslivsaktører som viser stor interesse for deltagelse i
kulturhuset
Per Inge Eriksen - Åkrehamn Vekst
Noen må bidra med investeringer - kan oppkalle saler etter dem
Næringslivet må få folk med høyere utdannelse og høy kompetanse til å flytte hjem
Få ungdommen hjem
Være stolt
Bedriftene kan bruke kulturhuset til arrangementer og foredrag
Se nytteverdien
Få noen banker med
Bygget må være i et sentrum - ikke plasseres et sted der det ikke bor folk
Gjør Karmøy attraktivt
Næringslivet må bruke huset
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Sigmund Sørensen - Åkrehamn utviklingsforum
Kommunen er flerkjernet
Viste til byutviklingsrapport for Åkrehamn
Kommunen har 10,5 dekar tomt der hvor Karmøy kulturhus ligger
Et nytt kulturhus på Åkra ved dagens kulturhus – vil bli et bygg som bindeledd mellom
sentrum og havneområdet
Sigmund Sørensen og Jan Birger Medhaug - prosjekt Karmøy kulturhus på Åkra
Startet første fase for nytt kulturhus på Åkra i 2002
Satt på hold i 2008 grunnet finanskrise
Tegninger foreligger
Sett påulike modeller for finansiering
Skal kartlegge brukernes behov nå
Har ikke tatt utgangspunkt i behovsanalyse
Samfunnsøkonomisk er kultur vanskelig å vurdere
Den økonomiske risikoen er knyttet til inntekt
Det gir økning av livskvalitet
Kommunen har 10 mål tomt -godt med areal
Åkra er i bra utvikling – mye som skjer
Stor omsetning i handel og næring
Mye i gangavstand fra kulturhuset
Ståle Landås - Skudeneshavn arena
Ser positivt på kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn
Ber om å regulere hele Steiningsholmen til blandet formål
Kombinere turisme og kultur
Kan få 1 mill. besøkende
Har plass til et kulturhus ved Skude verft - har 75 mål, men innser at dette ikke er
realistisk – Kopervik er best egnet
Stordalen har snust litt her vedrørende hotell
Finanssamarbeid med næringslivet
Ser på parkeringsmuligheter i en tunell
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«All kunst er lek. Når en kunstner slutter åleke, kan han ikke skape kunst»-Kolbein Falkeid

9. Erfaringer fra kulturhus i sammenlignbare kommuner
Arbeidsgruppen besøkte 1. og 2. februar 2018 tre nye kulturhus etter anbefaling fra
Kulturhusplan DA– Rune Håndlykken, som i 2014 utarbeidetUtredning om ”Ny storstue” for
Karmøy kommune. Disse kulturhusene er bygget i kommuner som er sammenlignbare med
Karmøy, om enn med noe lavere innbyggertall.

Kimen kulturhus i Stjørdal kommune - 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inneholder kultursaler, kinosaler, kirke, bibliotek, vitensenter, kulturskoler,
øvingslokaler musikk og dans, ungdomsklubb, utstillinger, møteplasser osv.
Kommunen har 24 000 innbyggere - 45 000 med tilstøtende kommuner
Kulturhuset har 600 000 besøkende i året-1 500 om dagen - åpent 7 dager i uken
Storsal med 496 seter i teleskopamfi – 1 000 stående, fleksibel sal og scene,
flerbrukssaler og utpreget fleksibilitet
Eget kulturutviklingsselskap Stjørdal kulturutvikling AS 50/50 næringsliv og kommune
Kostnadseffektiv drift
Næringslivet bidro med midlerog viste samfunnsansvar
Kommunal etat med 3 enheter-kulturproduksjon, bibliotek og administrasjon
Kulturbygget bidrar til å bevare, videreføre og fornye kommunen
Kulturhuset er en del av en sentrumsplan, det generte betydelig økt
næringsvirksomhet i sentrum
Aktiviteter i grendahus og forsamlingshus i nærheten har økt– samspill med det
lokale foreningsliv
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Krona kulturhus i Kongsberg - 2015
•
•
•
•
•
•

Fleksibelt bygg med bl.a. storsal med 640 sitteplasser i teleskopamfi eller 1 350
stående, lillesal med 200 sitteplasser i teleskopamfi, elektronisk regulerbar akustikk til
alle formål, kino osv.
Scene for lokale og profesjonelle kulturkrefter - lokale foreninger øver gratis
Kulturhuset er korps o.l. sitt kunstgras
Kommunen har 27 000 innbyggere
Næringslivet bruker bygget mye - styremøter, lunsjer, arrangementer
Kommunestyremøter
Kulturhuset revitaliserte bydelen på vestsiden av elven

Lillestrøm kultursenter i Lillestrøm - 2005
•
•
•
•
•
•
•
•

6 scener og 4 saler, hovedsal med 634 seter - egen sal med 700 stående tilrettelagt
for TV-produksjoner – multifleksibelt
Åpent 8 - 23 hver dag
Kommunen har 54 000 innbyggere
Næringslivet bruker huset 250 - 300 ganger i året
Klubbscene med egen inngang har fokus på jazzklubb og rockescene har stor
aktivitet med egen inngang
Driftsansvar stiftelse Lillestrøm kulturforum
Får kr 5 mill. i året i sponsormidler fra næringslivet – fikk kr 30 mill. til innredning
Meget god driftsøkonomi – huset er «sprengt»og planlegges utvidet
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«Kulturen har en unik evne til å øke gjensidig forståelse, fremme dialog, toleranse og respekt for andre
mennesker»-ukjent

10. Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset
Kulturhuset må ha stor aktivitet hele dagen/kvelden gjennom hele uken. Mange ulike
hverdagskulturelle aktiviteter for organisasjoner og andre grupperinger får plass her. Det er
også stedet for store kulturopplevelser. Stor aktivitet viser seg å være viktig for at en skal ha
god driftsøkonomi i huset. Et sted som blir drevet på denne måten, vil offensivt kunne
forebygge problemer før de blir en utfordring for andre kommunale etater. Kultur er en viktig
faktor for å bygge en god kommune der barn og unge får gode oppvekstmiljø, og der
befolkningen tilbys mental og fysisk aktivitet som kan styrke folkehelsen.
Arbeidsgruppen har hatt samtalermed rundt40 personer med ulik tilknytning til kulturteater, Munor, kulturskolerektor, biblioteksjef, kinosjef, kulturhuslederne, arrangører,
kulturutøvere, næringslivsorganisasjoner, byutviklingsgruppene, frivillighetskoordinator,
eldreråd, osv.
Gruppen harfåtttydelige og samstemte tilbakemeldinger fra disse på hvilke aktiviteter og
funksjoner som savnes og som må dekkes i et nytt kulturhus.
Fra næringslivet er det uttalt at et kulturhus vil gjøre det lettere å få arbeidskraft til å bosette
seg i Karmøy. Det er viktig å få ungdommene hjem igjen etter endt utdanning andre steder.
Telemarksforskning viser til data som bekrefter at kultur har en slik påvirkning.
For å få best mulig økonomisk drift i kulturhuset må det være fleksibilitet med store og små
saler, teleskopamfi og regulerbar elektronisk akustikk. Det innebærer at huset kan gi tilbud til
mange ulike aktiviteter og grupper i kommunen og regionen.
Det moderne kulturhuset skal være et hus som både brukes av amatører og profesjonelle
aktører. Det skal passe for scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk, mm.
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Der skal kinoen, kulturskolens administrasjonssenter med hoveddel av undervisningsrom og
hovedbiblioteket plasseres. Arbeidsgruppen ser store muligheter for kunnskapsutvikling og stimulering av barn og ungdom hvis det etableres et vitensenter i bygget.
Samhandlingen mellom det nye kulturhuset og de lokale kulturhusene/bibliotekfilialene
legges opp slik at de faglig og økonomisk styrker hverandre gjennom styrt oppgavedeling.
Kulturhuset skal også være et hus for arrangement for næringsliv, kommuner, m.m.
Det må inneholde privat drevet restaurant/kafe.
Erfaringer fra andre steder viser at et slikt kulturhus blir en naturlig møteplass for unge,
pensjonister og folk i alle aldre i en trygg og stimulerende ramme.
Med grunnlag i det registrerte behovet for et nytt kulturhus og ut av erfaring fra andre
vellykkede kulturhus, har arbeidsgruppen kommet fram til en skisse over et mulig
romprogram.

11. Romprogram
Arbeidsgruppen har med grunnlag i erfaringer fra de nevnte kulturhusene og i behovskartleggingen som vi har foretatt utarbeidet en oversikt eller romplan som anslår hvilket og
hvor mye areal de forskjellige aktivitetene kan ha behov for.
Arbeidsgruppen har vurdert om de lokale kulturhusene med renovering /utbygging kan
dekke dette behovet. Kulturhusene i Åkra og Kopervik er begge til dels gamle bygg som ikke
er beregnet til kulturformål. De er bare forsøkt tilpasset og er, som tidligere nevnt, ikke
tilfredsstillende til kulturformål og tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon, sanitærforhold,
universell utforming osv. Det er svært usikkert om de i det hele tatt kan teknisk sett
oppgraderes til å møte dagens tekniske krav. Byggene er slitte, umoderne og sterkt
vedlikeholdskrevende. Erfaringer viser at modernisering av slike bygg svært ofte blir svært
kostnadskrevende og byr på store negative overraskelser bygningsteknisk sett.
Arbeidsgruppa er, ut fra sin erfaring, sterkt tvilende til at renovering /videre utbygging av
disse vil være formålstjenlig bruksmessig og forsvarlig økonomisk når en skal dekke kravene
til et tidsriktig og moderne kulturhus.
Arbeidsgruppen mener ellers at kulturlivet på Karmøynå endelig fortjener å få et bygg som
er bygd til formålet og som dekker det registrerte behovet. I dette ligger også i vurderingen
av lokaliseringsalternativ.
Som nevnt er det i gruppens forslag lagt opp til utstrakt sambruk av lokaler mellom
eksempelvis kino, bibliotek, kulturaktiviteter for øvrig og kulturskole. Det vil også legge
grunnlaget for bedre driftsøkonomi.
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Funksjon

kvm

Hovedsal

700

Sidescener
Lillesal

50
200

Garderober/grøntrom
Rigg/lager
Teknisk
Vestibyle/fellesareal

100
200
50
550

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 sitteplasser i teleskopamfi – 1 200 stående
regulerbar elektronisk akustikk
sal og scene på samme gulvnivå
glassvegg som kan mørklegges i bakkant
takhøyde 13 m
totalt sceneareal 250 kvm 1:1 i forhold til hovedscene
120 sitteplasser i teleskopamfi – 250 stående
regulerbar elektronisk akustikk
sambruk kino, bibliotek og hovedscene
takhøyde 5 m
samme størrelse som hovedscenen (kun scenen, ikke
salen)
nær salene
sambruk kunstnerverksted mv.

Karmøy
Kulturutvikling AS
Restaurant/kafe
Totalareal

50

•

publikumsgarderober, resepsjon, kunstutstilling,
musikkframføring, møteplass
øvingslokaler for lag og organisasjoner
møtelokaler
sambruk kino/kulturskole/kultursaler
hovedsal 250 faste sitteplasser, sal 2 og 3 har 60 og 80
hver i teleskopamfier
laserprosjektorer og Dolby Atmos
sambruk med bibliotek/kulturskole/kultursaler
sambruk 700 kvm til totalt 2 000 kvm med
kino/kulturskole/kultursaler
naturgass og aluminium
dans og musikk
teater og musikal
visuell kunst/kulturlek/nysirkus
administrasjon/kontorarbeidsplasser lærere
sambruk 700 kvm til totalt 2 000 kvm med
bibliotek/kino/kultursaler
økt arealbehov dersom nåværende areal i Kopervik
kulturhus avvikles
administrasjon

200
5 500

•

privat drift

Parkeringsarealer

3 000

•

Utearealer

3 000

•

25 plasser for ansatte og gjester og 175 for
dagspublikum
utearrangementer– sambruk p-plasser (10 000
stående)
Næringsarealer i bygget kommer i tillegg

550

•
•
•
•

Bibliotek

1 300

•
•
•

Vitensenter
Kulturskole

250
1 300

Kino

•
•
•
•
•
•
•

Næringslokaler

•

28

12. Eierskapsalternativer

og finansieringsløsninger

Prosjektkostnader
Med utgangspunkt i antydet romprogram, aktivitetsomfang og funksjoner og med
erfaringsdata fra andre tilsvarende kulturhus anslår gruppen følgende prosjektkostnad for
nytt kulturhus:
Byggekostnad ekskl. tomt (forutsatt bygges på kommunal tomt)
Innredning inkl. teleskopamfi og elektronisk akustikk
Kinoinnredning inkl. bilde/lyd
Bibliotekinnredning
Utendørskostnader mv.
Sum prosjektkostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

175
33
7
5
5
225

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kr
kr
kr
kr
kr
kr

45 mill.
10 mill.
25 mill.
10 mill.
135 mill.
225 mill.

Finansiering
Refundert mva.
Off. tilskudd – spillemidler
Salg av frigjorte bygg /arealer for kino og bibliotek
Sponsoravtaler- gaver
Lånefinansiering /egenkapitalfinansiering
Sum finansiering

Tomtekostnad med grunnlagsinvesteringer er ikke medtatt. Kommunen er eier av eller har
kontroll med aktuelle tomtealternativer etter det arbeidsgruppen har forstått.
Byggekostnadene er anslått med grunnlag i kjente kvadratmeterpriser innhentet fra
entreprenører med erfaring fra tilsvarende byggeoppdrag.
Dersom prosjektet utvides til å omfatte private aktører med næringsseksjoner
(forretningsdrift, kontorer, hotell, boligseksjoner eller lignende) utvides byggekostnadene og
finansieringsløsningen endres tilsvarende.
Eierskapsalternativer
•
•

Kommunal avdeling
Aksjeselskap
o Kommunalt
o Privat
o Kommunalt og privat eid - OPS

Finansieringsalternativer
•

Finansiering avhenger av eierskapsalternativ
o Fordeling mellom egenkapitalfinansiering, lånefinansiering, mvarefusjon, tilskuddsordninger i fylke og stat, spillemidler,
gaver/sponsormidler
o Kommunal finansiering over kommunens investeringsbudsjett
o Lånefinansiering i kommunalbanken med kommunal garanti
o Lånefinansiering i private kredittinstitusjoner/banker
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o

Leasing dersom bygget eies avkommunalt og eller privat
eiendomsselskap

13. Driftsmodeller og driftsøkonomi
Driftsmodell avhenger av hvilket eierskapsalternativ som velges.
•

•
•

Med kommunen som eier benytter kommunale kulturorganisasjoner de lokalene de
har behov for og driftskostnadene for hele bygget dekkes av kommunen. Nytt selskap
Karmøykulturforum genererer også inntekter av kulturarrangementer og eksterne
faste leietakere betaler leie
Med en privat aktør som eier betaler kommunen leie for arealene de benytter til sine
kulturaktiviteter og private for sine
Med delt eierskap betaler kommunen og private leietakere aktører leieinntektene og
bygget drive som et ordinært eiendomsselskap

Arbeidsgruppen har sett at kulturhus som vi besøkte har betydelige inntekter fra
kulturarrangementer, samarbeidsavtaler/sponsoravtaler med næringslivet, utleieinntekter,
mv. som skaper god driftsøkonomi.

14. Interkommunalt samarbeid og regionale kulturbehov
Under arbeidsgruppens orientering til Formannskapet i Karmøyble det anmodet om at
gruppen burde gjøre en vurdering med tanke på et interkommunalt samarbeid. Dette i
forbindelse med det arbeid som skal gjøres ved å utrede behov og muligheter for etablering
av et nytt kulturhus. Dette ligger som kjent ikke i det mandatet arbeidsgruppen fikk som basis
for sitt arbeid. Arbeidsgruppen har likevel vurdert denne muligheten og kommet til følgende
konklusjon.
Et kulturhus, slik arbeidsgruppen ser det, bør planlegges og utformes med tanke på å dekke
allerede dokumenterte behov som er registrert i Karmøy kommune.
Med tanke på den store aktiviteten som drives, og med den store elevmassen som allerede
finnes, både ved Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, kor, korps, foreninger, lag og
enkeltutøvere, vil det etter arbeidsgruppens mening fullt utkunne forsvare en
kulturhusetablering i egen regi.
Et mangfold av ulike arrangementer vil uansett kunne være av stor regional interesse. En bør
også i stor grad kunne legge opp til et tett og godt samarbeid med andre nabokommuners
kulturhus, og dermed samlet kunne gjøre den kulturelle arenaen i hele regionen enda mer
attraktiv, både for egne og nabokommunenes innbyggere.
Nytt kulturhus, vil med fleksible saler og elektronisk styrt akustikk, bli et viktig regionalt bygg.
Satsing på vitensenter og kulturaktiviteter som regionen ellers ikke har satset på, vil styrke
husets regionale betydning.
Ved åoppføre et kulturhus i egen regi vil en bygge opp om kommunens egenart og identitet
som en sterk og aktiv kulturkommune, noe utvalget og ser på som svært viktig. Det vil også
styrke det regionale samarbeidet.
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«Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt»-ukjent

15. Kulturhus og byutvikling
Ved lokalisering av kulturhuset må en legge vekt på regional og kommunal planlegging. I
regionalplanen for Haugalandet er det et mål å styrke kommunenes sentra.
Karmøy har et byutviklingsprogram der det er nedsatt egne prosjektgrupper for å utvikle og
styrke Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik.
Erfaring viser at kulturhus som er plassert i «sentrum av sentrum»tjener påen slik
plassering. Et kulturhus som har stor og mangfoldig aktivitet, og er plassert i «sentrum av
sentrum», vil føre til positivutvikling. Det er viktig for økonomien at lokaliseringen fører til så
høyt bruk av kulturhuset som mulig.
Det er mange gode eksempler på at kultursatsing fører til styrketbyutvikling. Den aktiviteten
en ser etterat Stjørdal fikk nytt kulturhus er et godt eksempel. Karmøys vennskapskommune
Holstebro i Danmark er et annet. Sandnes og Hamar likeså. Derimot vurderer Lillehammer
å flytte sitt kulturhus til sentrum etter dårlig erfaring litt utenfor sentrum. Det blir mer attraktivt
åbosette seg i sentrum, og handelsnæringen der vil bli styrket.
Representanter for næringslivet i Karmøy uttaler at satsing på kulturhus er viktig for å få folk
til å flytte til kommunen. Dette er viktig for næringslivets konkurransekraft, og dermed også
for byutvikling. Telemarksforskning viser til data som bekrefter at kultur har påvirkning på
hvor en bosetter seg. Det kan se ut som om personer med høy utdanning flytter til steder
med godtkulturtilbud.
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16. Lokaliseringskriterier

med anbefaling

Det er helt avgjørende for plassering av det nye kulturhuset at objektive kriterier legges til
grunn for å sikre at etableringen av kulturhuset blir vellykket. Med det mener vi at
aktivitetsnivået i kulturhuset blir så høyt som mulig fra morgen til kveld, at det ligger så
sentralt som mulig i forhold til kommunens innbyggere, og at det som et resultat av dette får
en akseptabel driftsøkonomi. Arbeidsgruppen har registrert at ved de vellykkede
kulturhusetableringene vi har besøkti sammenlignbare kommuner finnes et tydelig sett av
avgjørende kriterier for et stedsvalg. Vi benyttet disse kriteriene for å vurdere hvor Karmøys
nye kulturhus må ligge. Følelser og lokalpatriotisme må ikke legges til grunn.
Kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentral plassering avgjørende for en funksjonell multiarena - i sentrum av sentrum
Virke samlende og naturlig valg for det store flertall av kommunens innbyggere
Urbanitet- gjøre den aktuelle byen og kommunen mer attraktiv for karmøyungdom og
andre som har tatt utdanning i andre byer med gode kulturtilbud og som prioriterer
dette ved valg av bo- og arbeidsmarked
Må bygge på vurderingene i kommunal og fylkeskommunal/regional plan
Må ha eksisterende bystruktur og naturlig tilknytning til eksisterende bysentrum
Tilstrekkelig store arealer til kulturhuset, parkeringsområder og utearena/aktiviteter utvidelsesmuligheter
God infrastruktur – eksisterende tilkomst i form av veinett som leder fram til
kulturhuset
Adkomst for kollektivtransport og privattransport landeveis og sjøveis
Frittliggende med fri utsikt – vellykkede kulturhus har vært plassert ved sjø, elv, innsjø
Samlokalisering med andre kommunale kulturtiltak som kino, bibliotek, kulturskole og
nytt kulturutviklingsselskap

Arbeidsgruppen har fått presentert planer for og har tatt en grundig gjennomgang av to
kulturhusprosjekter - ombygging og utvidelse av dagens kulturhus i Åkrehamn og et nytt
kulturhusprosjekt i Kopervik. Begge prosjektene virket gjennomarbeidet og inneholdt bl.a.
skisser over kulturhusalternativene.
Etter en samlet vurdering med disse kriteriene som grunnlag peker byen og
kommunesenteret Kopervik seg helt klart ut som det best egnede lokaliseringsstedet for et
nytt kulturhus, av følgende årsaker:
mest sentral plassering i kommunen, i sentrum av sentrum midt på Karmøy,
alternativet som aksepteres av det store flertall
tettstedet med klart høyest innbyggertall i kommunen ifølge SSBs tettstedsstatistikk
best infrastruktur mht. tilkomst til kulturhuset - offentlig og privat transport landeveis
og sjøveis, kort vei til befolkningstette områder i kommunen og regionen, flyplass og
til de største næringsaktørene
beste lokaliseringsalternativ mht. tilstrekkelige, lett tilgjengelige og lett utnyttbare
arealer, umiddelbar nærhet til sjø med Norges mest trafikkerte skipsled Karmsundet
like utenfor
synergieffekt med utviklingen ved og i Nordvegen Historiesenter – kort
sjøveiskommunikasjon
samlokalisering med kino, deler av kulturskolen og bibliotek som allerede finnes og er
innarbeidet i Kopervik, fristilling av eksisterende lokaler kan frigjøre egenkapital og
medvirke til økt bosetting i sentrum
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godt grunnlag for videre byutvikling og styrking av kommunesenteret, i samsvar med
eksisterende føringer i kommunal og fylkeskommunal regional plan
De aktuelle plasseringsalternativene i Kopervik for det nye kulturhuset i Karmøy er, i prioritert
rekkefølge:
•
•

«Nattrutekaien»- området fra Kaibakken og ut til enden av dypvannskaien
«Festplassen»- området i skråningen mot nord og drosjeholdeplassen

17. Konklusjon og veien videre for realisering av nytt
kulturhus
1. Arbeidsgruppen har i sin utredning avklart at behovet for og ønsket om realisering av
et kulturhus i Karmøy er megetstort, tydelig og samstemt blant de informantene
arbeidsgruppen har hatt.
2. Arbeidsgruppen har også, gjennom sitt arbeid, vist at mulighetene for å etablere et
moderne og tidsriktig kulturhus som gir økonomisk drift for Karmøys befolkning er
klart til stede.
3. Arbeidsgruppens forutsetninger er atkulturhuset:
a. er et sambrukshus for amatører og profesjonelle aktører
b. er en møteplass med stor aktivitet og åpent daglig fra morgen til sen kveld
c. er fleksibelt på rom/saler, sitte/stå-plasser, akustikk
d. er et hus med kulturskole, kino og bibliotek
e. er et hus for scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk m.m.
f. legger grunnlag for økonomisk drift av de andre kulturtilbudene i kommunen
g. er et hus for arrangement for næringsliv, kommuner, m.m.
h. har en sentral lokalisering i et urbant miljø
4. Arbeidsgruppen mener at den riktige plasseringen måvæ re i kommunesenteret
Kopervik.
5. Arbeidsgruppen har ikke hatt rammer eller mandat, og heller ikke tilgang til nok
ekspertise, til å lage et beslutningsdokument for kommunestyretferdig.
6. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at Karmøy kommune oppnevner en prosjektgruppe
med fagpersoner til å utrede saken fram til et endelig beslutningsgrunnlag for
kommunestyret.
7.

Prosjektgruppen skal utrede detaljert og konkret:
a. Romprogram
b. Grunnlag for arkitektkonkurranse
c. Investeringsøkonomi
d. Driftsøkonomi
e. Samarbeid med næringslivet
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f.

Følgende eierskapsalternativer:
i. Kommunal enhet
ii. Aksjeselskap
1. Rent kommunalt eierskap
2. Rent privat eierskap
3. Kommunalt og privat eierskap
g. Finansieringsalternativene på de ovennevnte eierskapsalternativene

8. Prosjektgruppen utreder saken til beslutningsdokument i løpet av 6 måneder fra
oppstart av arbeidet.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn stemmen som snakker"
-John Lind i "Musikk i livets begynnelse"
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Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i følgende utredninger:
•
•
•
•

Rune Håndlykken «Utredning om Ny storstue for heile kommunen», 2014
Karmøys kulturplan «Kommunedelplan kultur 2016 - 2025»
«Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016», Kantar TNS, Norsk Gallup
Norsk kulturindeks, Telemarksforskning

Arbeidsgruppen takker foroppdraget.
Fra venstre Odd Henry Dahle, Anine Kongshavn, Steinar Andsnes, Kirsten Jæger Steffensen, Anders Rundhaug,
Lasse Pedersen og Roald Tellnes.

«Det handler om hvilket samfunn vi vil at Karmøy skal være,
og da er det spørsmål om en har råd til å si nei»

Foto: Karmøy kulturskoles.1, 24, 26, 34, Den kulturelle skolesekken i Karmøys. 11, Karmøy folkebibliotek s. 13,
Kulturavdelingen i Karmøys. 31, Jørgen Freim s. 7og Eivind Jahren s. 35.

35

Addendum til rapport 18. juni 2018 «Kulturhus i Karmøy – vurdering av behov
og muligheter for å etablere et kulturhus i Karmøy kommune»

Erfaringer fra besøk i Spira Kulturhus i
Flekkefjord, Buen Kulturhus i Mandal og Kilden
Kulturhus i Kristiansand

Kopervik, 4. juni 2020
Kulturhusgruppen

Bakgrunnen for denne tilleggsrapporten
Kulturhusgruppen
Det kommunalt oppnevnte «Kulturhusutvalget» som utarbeidet «Kulturhusrapporten»
bestod av Kirsten Jæger Steffensen, Steinar Andsnes, Roald Tellnes, Lasse Pedersen, Odd
Henry Dahle og Anders Rundhaug. Etter at rapporten var framlagt har utvalget med tillegg av
Hanne Mulelid på eget initiativ fortsatt sitt engasjement som en frittstående
«Kulturhusgruppe», for å medvirke til at rapportens konklusjon om at Karmøy har et klart
behov for et nytt kulturhus blir realisert.
Gruppen har regelmessige møter, har god dialog med og bistår den kommunalt
administrativt oppnevnte gruppen som utreder saken. Vi har bl.a. arrangert informasjonsmøter om rapportens innhold for kulturhusbrukere, arrangører, foreninger og lag osv.
I august 2019 arrangerte vi kommunevalgkampens best besøkte debattmøte, hvor
politikerne samstemt bekreftet at de var enige i rapportens konklusjon om at Karmøy har
behov for et nytt kulturhus.
Erfaringer fra tidligere besøk i tre kulturhus i sammenlignbare kommuner beskrevet i
Kulturhusrapporten
Kulturhusutvalget besøkte kulturhusene Kimen i Stjørdal, Krona i Kongsberg og
Kultursenteret i Lillestrøm. Kulturhusrapporten inneholder en grundig kartlegging av de
aktiviteter og funksjoner som kulturaktørene i Karmøy mener at et nytt kulturhus i Karmøy
må dekke. Dette ledet fram til anslag over arealbehov/romprogram, kalkyler for
investeringskostnader og finansieringsløsninger, driftsmodeller og driftsøkonomi samt
alternative eierskapsalternativer.
Erfaringsdata fra de tre nevnte kulturhusene ble lagt til grunn, og utvalget mener derfor at
rapportens kalkyler, analyser og konklusjoner er realistiske i vår beskrivelsen av hva bygging
av et nytt kulturhus i Karmøy vil innebære.
Erfaringer fra besøk i Flekkefjord, Mandal og Kristiansand
Representanter fra Kulturhusgruppen og fra den kommunale arbeidsgruppen besøkte 6. og
7. februar i år tre nye kulturhus, for å få ytterligere erfaringer med å bygge moderne og
tidsriktige kulturhus. Primært var Kulturhusgruppen opptatt av å få vite:








Hvilke funksjoner inneholder kulturhuset, hvordan fungerer det for brukerne?
Hva var vellykket, og hva ville man evt. gjort annerledes i dag?
Hva var avgjørende for stedsvalget/plasseringen?
Hvordan var arealbehovet beregnet?
Hvordan forløp byggeprosessen, hva ble byggekostnadene?
Hvilke eventuelle fallgruver må unngås?
I hvilken grad og hvordan har kulturhuset medvirket til byutvikling og styrking av
kommunen mht. omdømme og attraktivitet?



Hvordan samstemmer disse erfaringene med de vurderinger og anslag vi foretok i
Kulturhusrapporten mht. realisering av nytt kulturhus i Karmøy; aktiviteter og
funksjoner i huset, romprogram, byggekostnader og -finansiering, driftsmodeller og
-økonomi mv.

Vi fikk en svært god mottagelse på alle stedene av kulturhusledere og andre som kunne
besvare våre mange spørsmål. Informasjonen vi fikk var grundig og erfaringsbasert, og gir et
godt grunnlag for å kvalitetssikre Kulturhusrapportens innhold som nevnt ovenfor. I denne
tilleggsrapporten vil vi stikkordsbasert fokusere på noe av den mest sentrale informasjonen
vi fikk.

Spira Kulturhus i Flekkefjord
Åpnet 2016, inneholder kulturskole, bibliotek, kino, storsal (tilrettelagt for teater, konserter,
show, dans, konferanser, selskap, møter mv.), blackbox, fritidsklubb, servering osv.

 Kommunen har 9.000 innbyggere, tettstedet/kommunesenteret Flekkefjord 6.000
iht. SSB (Karmøy 42.000, tettstedet/kommunesenteret Kopervik 11.500)
 Kulturhuset er plassert midt i sentrum, totalareal 3.600 m2, fleksibel løsning med
skyveamfi og elektronisk lydsystem, hovedsal 365 sittende og 525 stående (vurdert
arealbehov Karmøy 5.500 m2 – 600 sittende og 1.200 stående)
 Totalkostnad eks. tomt 153 mill. = kr 42.500 pr. m2 (vurdert byggekostnad Karmøy
kr. 41.000)
 Akseptabel driftsøkonomi

Buen Kulturhus i Mandal
Åpnet 2012, inneholder kulturskole, kino, bibliotek, flerbruksscener/saler (tilrettelagt for
teater, show, dans, konserter, konferanser, møter, selskap), kunstgalleri, servering,
turistinformasjon, lekeareal, utendørsanlegg mv.





Kommunen har 15.000 innbyggere, tettstedet/kommunesenteret Mandal 11.000
Kulturhuset ligger i sentrum, totalareal 5.000 m2, fleksibel løsning med skyveamfi og
elektronisk lydsystem, hovedsal
Totalkostnad eks. tomt 210 mill. = kr. 42.000 pr. m2.
Akseptabel driftsøkonomi, positive resultater

Kilden konserthus/kulturhus i Kristiansand
Vi benyttet også anledningen til å besøke Kilden Kulturhus i Kristiansand, som er i en
særklasse som et stort regionalt kulturhus for hele Agder fylke, hovedscene for Kristiansand
Symfoniorkester og Kristiansand Teater. Hensikten var å få innsikt i prosessen med
etablering av Kilden; hva var avgjørende for stedsvalget, hvilke erfaringer fikk man i
styringen av dette komplekse byggeprosjektet, hva er viktig for en sunn driftsøkonomi o.l.

Avgjørende fellestrekk
Spira og Buen Kulturhus og de tre tidligere besøkte kulturhusene nevnt i Kulturhusrapporten
er direkte sammenlignbare når det gjelder å få erfaringer som kan kvalitetssikre de
analysene vi har foretatt over behovet for og realiseringen av nytt kulturhus i Karmøy. Alle
har klare fellestrekk som har sikret vellykkede etableringer av moderne og formålstjenlige
kultursentre. Vi har lagt disse erfaringene til grunn «Kulturhusrapporten».

Konklusjon
Det er selvfølgelig spesielle lokale forhold som må hensyntas når erfaringsdata fra disse
kulturhusetableringene sammenlignes med de nevnte analysene kulturhusgruppen har
foretatt i Kulturhusrapporten. Men når vi sammenholder de erfaringene fra de tre
kulturhusene vi opprinnelig besøkte og la til grunn i vår rapport med erfaringene fra disse tre
kulturhusene som vi nå har besøkt, mener vi at dette er en klar bekreftelse på følgende
forhold:










Rikholdig og variert program hele året, kulturproduksjoner innen ulike sjangere for
alle aldersgrupper, sosialt og kulturelt møtested for innbyggere og gjester, stort
antall besøkende og åpent hver dag fra morgen til kveld
Flerbrukshus, med stor grad av fleksibilitet og sambruk av lokaler mellom kino,
bibliotek, kulturskole osv. Samtidig har de egne kjernelokaler som sikrer eierskap til
huset
Skyveamfier og elektronisk styrt lyd sikrer stor fleksibilitet mht. kostnadseffektiv
drift, samhold og tilpasset bruk av lokalene
Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset dekker behovet som vi registrerte i
rapporten, vi har vært klar over og hensyntatt de negative erfaringene som andre har
hatt
Romplanen i rapporten er dekkende for hvor mye areal de forskjellige aktivitetene
har behov for
Anslåtte byggekostnader samsvarer med erfaringene fra de andre prosjektene
hensyntatt individuelle forskjeller
Kulturhus er plassert sentralt «i sentrum av sentrum» og inneholder de beskrevne
kulturfunksjonene for å kunne sikre en positiv driftsøkonomi, rapporten vår bygger
på de samme forutsetningene
Nye kulturhus har bidratt til positiv byutvikling, positivt omdømme og attraktivitet
Karmøy kommune får nå anledningen til en gjennomgang av sitt totale kulturbudsjett for å analysere hvordan dette feltet skal dekkes, før og etter nytt kulturhus –
det er et innsparingspotensiale i nåværende drift som muliggjøres ved etablering av
nytt kulturhus

Kopervik, 4. juni 2020 Kulturhusgruppen
Kirsten Jæger Steffensen
Hanne Mulelid
Lasse Pedersen
Steinar Andsnes
Roald Tellnes
Odd Henry Dahle
Anders Rundhaug

SAKSPROTOKOLL - PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 23/20
Behandling:
Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal være
sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold mv.
Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Mannes (KL) fremmet følgende endring (endringen i fet font) i Bjellands forslag:
Tilleggsforslag til punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor flere aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal
være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold mv.
Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Innstillingen med tilleggsforslag fra Bjelland vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for
innstillingen med Mannes sitt endringsforslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomiplan.
Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øyvind Flatebø
20/3141

Arkiv: D11 &02
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

10.06.2020

KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2020

Kommunalsjefens forslag til vedtak:
Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.
Klage fra Avaldsnes idrettslag tas ikke til følge.
Klage fra Kopervik idrettslag er mottatt etter klagefrist og er dermed ikke behandlet.
Kriteriene for tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller gjennomgås i forbindelse med
temaplan for idrett og fysisk aktivitet.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Tildeling av tider i kommunale svømmehaller og idrettshaller er delegert Karmøy idrettsråd.
Hovedutvalg oppvekst og kultur er klageinstans.
Fordelingen av treningstider i de kommunale idretts- og svømmehallene for skoleåret 2020/2021.
ble foretatt av Karmøy idrettsråd 10.03.2020. Totalt vil det si 7 idrettshaller: Skudehallen,
Åkrahallen(to flater), Karmøyhallen, Håvikhallen, Avaldsneshallen, Norheimshallen og
Mykjehallen og 3 bassengflater (Karmøyhallen 25m/12,5m og Vormedalshallen 25m).
Søknadene om treningstider i hallene er mange, og det er svært få som får all den treningstiden
de søker om. Det er i år mottatt omtrent 50 søknader. De siste årene har søknadsmengden vært
på om lag samme nivå. Søkerne søker alt fra en time per uke til de største idrettslagene som søker
over 30 timer per uke. Alle søkerne fikk i år tildelt timer, men ikke alle fikk i den hallen de hadde
søkt. Fordelingen av treningstider er meget komplisert og det er mange hensyn å ta.
Det er i år kommet tre klager på tildeling av treningstider. Klagene er fra Kopervik idrettslag,
Karmøy innebandyklubb og Avaldsnes idrettslag. Disse ligger vedlagt sammen med
tildelingsbrev og oversikt over tildeling i hallen.
Klagene fremlegges, i henhold til retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet,
hovedutvalg oppvekst og kultur for klagebehandling. Tatt i betraktning at det er et komplisert
puslespill der ikke alle kan få medhold i sine ønsker, ansees klageandelen som liten. Det er en
liten oppgang fra to i 2019.
Normal praksis er at Karmøy idrettsråd gjennomgår klagene før behandling i hovedutvalget og
at deres anbefaling til eventuelle endringer følger saken. Idrettsrådet har behandlet innkomne
klager og kan ikke se at det fremgår opplysninger som tilsier at det skal foretas endringer i
tildelingen. Ved tildeling av treningstider er Karmøy kommunes ”kriterier for tildeling av tid i
kommunale idrettshaller” lagt til grunn.
De er som følger:
- Ved stor søknad til den enkelte hall er det bare tradisjonelle inneidretter med behov for
idrettshall for å kunne utøve idretten sin som får tilgang.
- Det tildeles treningstid i forhold til påmeldte lag i serie for inneidrett. Dersom et lag
trekkes i serien, vil det føre til tilsvarende reduksjon av treningstid.
- Det skal tas hensyn til divisjonsplassering.
- Idrettskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett bør gis prioritet.
- Søkere innenfor kommunen skal ha fortrinnsrett før søkere utenfra, selv om det ikke drives
typisk inneidrett.
- Det skal tas hensyn til nærmiljøet, dvs. idrettslag som geografisk ligger nærmest hallen, skal
prioriteres.

- Laget som får tildelt tider i hall, står fritt til å disponere de tildelte timene til inneidretter
innenfor laget.
Karmøy idrettsråd er idrettens eget organ for idrettssaker på Karmøy. Medlemmene i idrettsrådet
har formell legitimitet som direkte valgt av medlemsklubbene på årsmøtet til idrettsrådet og har i
tillegg bred erfaring som tillitsvalgt innenfor ulike idrettsgrener. På møtet der treningstidene
fordeles er også rådgiver idrett i Karmøy kommune til stede for å kunne komme med
supplerende opplysninger om de ulike søknadene og eventuelt andre forhold dersom det skulle
være behov for det. Den fordelingen som er foretatt av Karmøy idrettsråd, er foretatt etter en
grundig gjennomgang og nøye vurdering av søknadene. For at eventuelle klager skal tas til
følge, bør det derfor foreligge gode grunner.
Klage fra Kopervik idrettslag
Klagefrist på tildeling av treningstider i kommunale haller var satt til 18.04.2020. Det var i tråd
med den alminnelige klagefrist etter forvaltningsloven § 29 som er 3 uker. Klage til Kopervik
idrettslag kom inn 23.04.2020. Dette er således etter fristen og fremkommer ikke i klagen
opplysninger som skulle tilsi at det skal dispensere fra reglene om klagefrist. Av hensyn til
likebehandling av søkerne avvises søknaden som for sent ankommet.
Klagen fra Karmøy innebandy klubb
Klagen fra Karmøy innebandyklubb er omfattende. For detaljer vises det til klagen med vedlegg.
Klagen gjentar i stor grad den samme argumentasjonen som klagene i 2018 og 2019. Karmøy
innebandyklubb opplever å bli urettferdig behandlet ved tildeling av treningstider. De foreslår i
sin klage en tildeling ut fra en mer matematisk fordeling av treningstider. Dagens kriterier for
tildeling av treningstider er generelle og åpner opp for stor grad av skjønn. Eventuelle endringer
av kriteriene for tildeling bør skje i en bred prosess hvor det blir innhentet innspill fra alle berørte
parter. Det er i disse dager startet opp arbeidet med ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet.
Karmøy innebandyklubb er blant mange parter som er invitert til å komme med innspill. Politisk
behandling starter til høsten. Gjennomgang av kriteriene for tildeling av treningstider i
kommunale idrettshaller vil være en naturlig del av dette arbeidet.
Karmøy innebandyklubb stiller i sin klage en del konkrete spørsmål. Disse besvares nedenunder:
1. Karmøy Idrettsråd har i oppgave å tildele treningstid etter kriteriene som er gitt
(ref. (hovedutvalg oppvekst- og kultur i vedtak av 10.06.15)):
Det fremgår av «Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner, stipend og priser inne
kulturfeltet i Karmøy kommune» sist vedtatt i Hovedutvalg oppvekst og kultur sak 43/19 at:
Treningstidene tildeles av Karmøy idrettsråd. Hovedutvalg oppvekst og kultur er
klageinstans.
2. Slik det kan se ut er det også Karmøy Idrettsråd som behandler og gir råd til svar
på klage, mens det i informasjonsskrivet står at klagen skal behandles av
hovedutvalg oppvekst og kultur, ref vedlegg «arkivsaksnr 19/2146». Hva er
bakgrunnen til at Karmøy Idrettsråd gjør anbefalingen til mottatte klager og ikke
hovedutvalget?

Det er i tråd med god forvaltningsskikk at det organet som har fattet et vedtak får klager til
uttalelse før nytt vedtak fattes. Idrettsrådet fordeler treningstider i et stort antall haller. Det har
da mulighet til å vurdere saken på nytt dersom de åpenbart har vurdert saken feil. Saken vil gå
videre hovedutvalget som står fritt til å vurdere alle sider ved sak og overprøve beslutningen
dersom de finner grunn til det.
3. Med den «praksis» som foreligger i pr.dd, blir det slik vi mener litt «bukken og
havresekken», dersom tildeler og behandler av klagen er samme gruppe/personer.
Idrettsrådet deltar ikke i utarbeidelsen av saksfremlegget til hovedutvalget. De kommer kun
med en uttales til innsendt klager.
4. Vi ønsker å spørre om hvorfor ikke Idrettsregisteringen 2019, som skal
innrapporteres senest 30.april 2020 kan ligge til grunn for tildelingen, siden
tildeling av treningstid som nå er skjedd er gjeldende fra «høst 2020». Hadde
tildeling av treningstid skjedd etter 1.mai ville oversikten over aktive vært mer
oversiktlig. Hva er grunnen til at idrettsregisteringen 2019 ikke kan ligge til grunn
for tildeling av treningstider 2020/2021?
Først kan det presisere at idrettsregisteringen ikke legges ensidig til grunn for tildeling. Dette
er bare en av faktorene som vektlegges. Søker opplyser også om medlemstall i
søknadsskjemaet. Her kan søker opplyse om siste oppdaterte tall. Det er korrekt som klager
anfører at idrettsregistreringen har frist 30.4. hvert år. Fristen er for innrapportering til Norges
idrettsforbund. Idrettsforbundet offentligjør ikke tallene før disse er kvalitetsikret og
godkjent. Dette skjer vanligvis i løpet av juli måned. Tildeling av treningstider, utsendelse av
tildeling, klagefrist og eventuell klagebehandling må skje før sommeren hvert år.
Treningstidene tas i bruk fra skoleoppstart om høsten. Da er det helt avgjørende for
planleggingen til brukerne at dette er avklart tidligst mulig og minimum før siste
hovedutvalgsmøte før sommeren.
5. Karmøy IBK har det siste året fått veldig mange unge medlemmer (fra 5års alderen)
inn i klubben igjennom sportsåret 2019/2020, derfor ønsker vi en treningstid som
begynner før kl 1900, for at også vi kan gi et tilbud til unge som ønsker å være
aktive i sin idrett. Vi ønsker å få treningstid fra kl 1600 i 1 av ukedagene, da dette
vil styrke vårt tilbud til de aller minste. Vi ønsker å bli tildelt hall A+B på
onsdager fra kl. 1600-1700 og hall C+D på onsdager kl 1700-1800. Da gruppen
som skal trene bruker ½ sal, (minirunde) og bruker et vant 10x20M.
Vurderes nedenfor.
6. Karmøy IBK ønsker at det etableres telling i Karmøyhallen mellom kl 1600-2100.
Der ansatte i Karmøyhallen 1 gang pr klokketime, teller det antallet som er på hall
A, B, C og D, 6 ganger pr dag, ref kl 1600-2100. Tallene vil gi en oversikt over
utnyttelse av brukt treningsareal. Er dette mulig å få til fra høsten 2020?
Det kan ikke sees som hensiktsmessig å lage en særordning med telling av brukere i
Karmøyhallen. Samme system bør gjelde i alle anlegg. Det er ikke praktisk mulig eller
ønskelig å bruke ressurser på å telle brukere i alle anlegg hver dag hele år. Det gjennomføres
likevel telling med ujevnt mellomrom i løpet av en tilfeldig 14 dagers periode for å få oversikt
over utnyttelsene av hallene. Det er noen år siden dette sist ble gjort. Kommunen er nå i gang

med utarbeidelse av ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet. I den forbindelse er det allerede
planlagt tellinger i alle idrettshallene i løpet av en 14 dagers periode i høst.
Klage fra Karmøy innebandyklubb gjelder tildelte tider i Karmøyhallen.
Oppsummert er deres anførsler til tildelt tid følgende:
- Urettferdig behandlet ved tildeling av treningstider
- Graverende forskjeller
- Innebandyklubben tilrettelegger for alle
- Forslår ny kriterier
- Dyrt å kjøpe tid i privat hall
Enkelte av argumentene og tabellene til Karmøy innebandyklubb kan det være behov for å
nyansere. Innebandyklubben har utarbeidet en oversikt over tildelt treningstider og delt dette
opp på antall medlemmer/lag. Eksempelet er basert på siste offisielle tilgjengelig
idrettsregistering. Nå har Karmøy kommune ikke noe matematisk tildeling av treningstider etter
antall aktive, spesielt i prioriterte grupper, men antall aktive er selvsagt et vesentlig moment for
fordelingen.
Eksemplet som Karmøy innebandyklubb har utarbeidet tar utgangspunkt i at Kopervik idrettslag
kun har håndballavdeling. Kopervik il har også andre aktiviteter «inneidrettsaktiviteter» som
trimgruppe, gymnastikk/turn, idrettsskole og gymaktiviteter for de aller yngste. Tas disse med i
regneeksemplene vil fordeling være helt annerledes dersom en deler om tiden per aktivt medlem.
Det er slik at kriteriene for tildeling fastsetter at idrettskolen, ungdomsavdelingen og
handikapidrett bør gis prioritet. Aktivitetstallene til Karmøy innebandyklubb viser at nær ½
parten av de aktive er voksen som ikke er i den prioritert gruppen, men tallene fra Kopervik
idrettslag viser at i all hovedsak er de aktive barn og unge. Det blir da ut fra vår kriterier ikke
korrekt å likestille disse gruppene slik regneeksempelet gjør.
Det er også slik at lag som får tildelt tider i hallene, står fritt til å disponere de tildelte timene til
inneidretter innenfor laget. Kopervik idrettslag har prioritert håndballen (med unntak av en
trimgruppe) i Karmøyhallen. De andre gruppene bruker stort sett gymsaler. Poenget er at slik
regelverket er utformet så skal disse regnes med i grunnlaget selv om idrettslaget prioriterer
håndballen. Det fremgår av retningslinjene at «Laget som får tildelt tider i hall, står fritt til å
disponere de tildelte timene til inneidretter innenfor laget».
Bruk av gymsaler som arena for trening er også et moment som kan nevnes. Innebandy bør
selvsagt primært bedrives i et anlegg med innebandyvant (og plass til det). Det er det kun i
Karmøyhallen i Koperviksområdet. Med den knapphet på treningsflater som er i
Koperviksområdet er det likevel nødvendig å bruke gymsalene på skolene. Dette gjør Karmøy
innebandyklubb i dag, og selv om dette ikke er ideelt vil dette være et alternativ for de
yngste/mosjonister/venneinnebady når hallsituasjonen er så prekær som den er. Karmøy
innebandyklubb har heller ikke valgt å søke tid i andre kommunale haller. F.eks. er Kopervik
idrettslag(Åkrahallen) og Stangeland drill(Håvikhallen) tildelt tid i andre haller enn i
hjemmeområdet for å tilpasse seg den vanskelige situasjonen i Koperviksområdet.
Karmøy innebandyklubb viser også til at det er dyrt å leie seg inn i Storhall Karmøy. Dette er nok
korrekt, men eierne av de private hallene står fritt til å fastsette leie og det er opp til den enkelte

klubb om de kan eller ønsker leie. Her står Karmøy innebandy i samme situasjon som mange
klubber som enten leier seg inn eller selv drifter idrettsanlegg. En kan spesielt nevne Torvastad il
og Sk. Vedavåg Karmøy. Klubben er kompensert noe for økt utgifter gjennom tilskudd fra
Folkepulsen i foregående skoleåret (ikke behandlet for kommende skoleår).
Karmøy innebandyklubb viser i sin klage til at de ønsker å få tildelt treningstid fra kl.16. av
hensyn til sine yngste deltakere. Dette er vanligvis ikke en spesielt attraktiv treningstid.
Innebandyklubben har imidlertid ikke søkt om så tidlig tid i sin opprinnelige søknad og derfor
ikke hensyntatt i tildelingen. Det er imidlertid ikke rimelig å foreta endringer på bakgrunn av
nye ønsker etter opprinnelige søknad er vurdert, da dette også vil påvirke andre tildelte tider.
Innebandyklubben viser spesielt til Kopervik il ved håndballavdeling i sin klage. Felles for begge
klubbene er at de arbeider meget godt og har historisk høy aktivitet. Det er ingen tvil om at
denne gode utviklingen i stor grad bremses av manglende hallkapasitet.
Klagen knytter seg til en klubb med hovedtilholdssted i Karmøyhallen. Det kan derfor være
nyttig å si noe kort om hallsituasjonen i kommunen. Det er i dag sju haller i kommunen som
tilfredsstiller minstemålene til en «håndballhall». Fem haller (Skudehallen, Åkrahallen (dobbel
hallflate), Karmøyhallen, Håvikhallen og Norheimshallen) i kommunal eie og to i privat eie
(Storhall Karmøy og Torvastad arena). I tillegg er det to kommunale «minihaller» med størrelse
16x24m (Avaldsneshallen og Mykjehallen). Det vil selvsagt være noe mobilitet av befolkning på
tvers av hallene, men primærbrukerne av hallene vil være barn og unge. Det er ønskelig at disse
får sitt tilbud i nærmiljøet. Etter at nye Åkrahallen åpnet er det to områder i kommunene som
utpeker seg med dårligst gjennomsnittlig halldekning. Det er fastlandssiden og Kopervik.
Dekningen i Kopervik (Karmøyhallen) er aller dårligst og at det oppstår misnøye med tildelingen
er på den bakgrunn forståelig. Det er også den hallen som har desidert fleste ulike søkere. Hele
åtte ulike organisasjoner er tildelt tid i idrettshallen. I de andre hallene er det vanligvis mellom 34 organisasjoner. Klagene lar seg derfor ikke løse med enkle omfordelinger eller justering.
Dersom noen skal tildeles mer treningstid må andre ut. En ønsker å påpeke at selv med den
vanskelige situasjonen i området så har Karmøy innebandyklubb hatt en økning i tildelingen
etter at klubben fikk tildelt tid i Karmøyhallen første gang i sesongen 2016-2017. Dette gjelder
også for kommende skoleår:
2016-2017 6 timer i ¼ sal (Karmøyhallen kan deles inn i 4 separate deler)
2017-2018 11 timer i ¼ sal
2018-2019 15 timer i ¼ sal
2019-2020 18 timer i ¼ sal
2020-2021 21 timer i ¼ sal
Det løser ikke utfordringen nå, men det kan påpekes at kapasiteten vil bli bedre ved bygging av
idrettshall ved nye Stangaland skole. Idrettshallen vil være tilgjengelig for tildeling fra skoleåret
2022/2023. Frem til da er det vanskelig for Karmøy innebandyklubb og de andre brukerne i
Koperviksområdet. Det må gjøre det beste ut av den faktiske situasjonen og benytte mulighetene
som ligger i å søke tid i andre kommunale haller og benytte skoleanlegg (spesielt for de yngste
og «venneinnebandy»).

I Koperviksområdet har Karmøy idrettsråd hatt en umulig jobb med å finne en løsning som gir
tilfredsstillende sportslige utviklingsmuligheter for alle klubbene. Tildelingen som er foreslått
sees som en rimelig avveiing av ulike interesser.
Det fremkommer ikke nye opplysninger i klagen som tilsier tildelingen skal omgjøres.
Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.
Klage fra Avaldsnes idrettslag
Klagen fra Avaldsnes idrettslag ligger vedlagt. For detaljer vises det til vedlegget.
Avaldsnes idrettslag klager på at Stangaland drill for sesongen 2020/2021 er tildelt 2 klokketimer
i ½ hallen fra kl. 18-20 på tirsdager.
Idrettslaget mener at tiden utnyttes dårlig (kun en gruppe på to personer i store deler av året) og
at det derfor kan reduseres til 1 ½ time og at tidspunktet gjør det vanskelig for deres mulighet til
å tilby håndballtrening på full bane.
Stangeland drill bekrefter at de i starten av sesongen ikke hadde utnyttet treningstiden godt nok.
Det beklager de. Men at det fra våren av var to grupper i sving (dette bekreftes også i klagen fra
Avaldsnes idrettslag) frem til trening ble stoppet pga. koronasituasjonen. Fra høsten av er det
planlagt tre grupper i disse timene (minimum to) slik at utnyttelsen skal være bedre.
Avaldsnes idrettslag er tildelt 90 % av treningstiden i Håvikhallen i tidsrommet kl.16-22. All
tildelt tid er i full sal med unntak av timene tildelt Stangeland drill. De bør således ha gode
muligheter til å kunne organisere sitt tilbud innenfor disse tidene. Tid tildelt Stangeland drill
utgjør kun 3 % av tilgjengelig tid. Det er selvsagt ikke bra at ikke treningstider benyttes effektivt,
men dette er nå tatt opp med Stangeland drill. Dersom dette ikke forbedres kan det tas med i
vurderingen ved neste fordeling.
Det fremkommer ikke nye opplysninger i klagen som tilsier tildelingen skal omgjøres.
Klage fra Avaldsnes idrettslag tas ikke til følge.

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur, i Karmøy, 28.05.2020
Bjørn Andersen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Tildelingsbrev fra Karmøy idrettsråd
Fordeling i Karmøyhallen skoleåret 2020/2021
Fordeling i Håvikhallen skoleåret 2020/2021
Klage fra Kopervik idrettslag
Klage fra Karmøy innebandyklubb
Klage fra Avaldsnes idrettslag

TIL SØKERE AV TRENINGSTIDER I KARMØY KOMMUNE
Vi viser til deres søknad om treningstider for 2020/2021.
Karmøy idrettsråd foretok i møte 10.03.2020. tildeling ut fra de retningslinjer som er fastsatt av
Karmøy kommune, hovedutvalg oppvekst- og kultur i vedtak av 10.06.15. Fullstendige retningslinjer
finnes her:

https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/retningsl
injer-tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-innen-kulturfeltet-karmoy/
Det har heller ikke i år vært umulig å gi alle lagene den treningstiden dere ønsker, men alle søkere i
har fått noe treningstid. Dessverre overstiger etterspørselen kapasiteten i de kommunale idrettshallene
og svømmehallene. Men i år har vi unngått å tildele tid i en annen idrettshall enn det en opprinnelig
søkte på. Situasjonen har forbedret seg noe med ny hall på Åkra. Det er forventet en ytterligere
forbedring de neste årene når nye haller på Vormedal og i Kopervik står klare. Dette er områdene i
kommunen med fleste innbyggere per hall og dermed også størst behov for treningstider. Ved behov
for mer treningstid oppfordres det til å ta kontakt med deres lokale skoler for å sjekke ut om det er
ledig kapasitet i gymnastikksalene.
Følgende kriterier er lagt til grunn for tildeling av tid i kommunale idrettshaller:
- Ved stor søknad til den enkelte hall er det bare tradisjonelle inneidretter som har behov for idrettshall
for å kunne utøve idretten sin som får tilgang.
- Det tildeles treningstid i forhold til påmeldte lag i serie for inneidrett. Dersom et lag trekkes i serien,
vil det føre til tilsvarende reduksjon av treningstid.
- Det skal tas hensyn til divisjonsplassering.
- Idrettskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett bør gis prioritet.
- Søkere innenfor kommunen skal ha fortrinnsrett før søkere utenfra, selv om det ikke drives typisk
inneidrett.
- Det skal tas hensyn til nærmiljøet, dvs. idrettslag som geografisk ligger nærmest hallen skal
prioriteres.
- Laget som får tildelt tider i hall, står fritt til å disponere de tildelte timene til inneidretter innenfor
laget.
Vedlagt følger oversikt over treningstider i den/de haller dere har søkt om treningstider. Dersom deres
lag/forening finnes på oversikten betyr det dere ikke er tildelt tid.
Tidligere år har mange lag i samme hall samarbeidet om å finne fram til en fordeling som passer
lagene bedre. Dette må dere gjerne gjøre. Idrettsrådet synes det er positivt at klubbene samarbeider om
treningstidene og finner praktisk gode løsninger. Det bes også om at lagene lojalt benytter
treningstidene til det de har søkt dem for og gir beskjed til Karmøy kommune dersom treningstider
ikke benyttes. Manglende oppfølging av dette kan få konsekvenser ved neste tildeling.
Dersom dere ønsker å klage over tildelingen rettes klagen til Karmøy kommune, Oppvekst- og
kulturetaten, Rådhuset 4250 Kopervik, e-post post@karmoy.kommune.no. Klageinstans er
hovedutvalg oppvekst og kultur.
Frist for å klage er satt til 18.04.2020.
Vennlig hilsen Karmøy idrettsråd

Lars Sigvart Hop
Leder

KARMØYHALLEN I SKOLEÅRET 2020- 2021 (høst/vår)
KLOKKEN
Sal A
15.00 – 16.00 KIL
16.00 –17.00 KIL

MANDAG
Sal B
Sal C
KIL
KIL
KIL
KIL

Sal D
KIL
KIL

Sal A
KIL
KIL

TIRSDAG
Sal B
Sal C
KIL
KIL
KIL
KIL

Sal D
KIL
KIL

Sal A
Drill
KIL

ONSDAG
Sal B
Sal C
Drill
Drilll
KIL
Drill

Sal D
Drill
Drill

17.00 – 18.00 KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KHL

KHL

KIL

KIL

18.00 – 19.00 KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

Kvbk

KHL

KHL

KHL

KIL

19.00 – 20.00 KIL

KIL

KIL

KIL

KI

KI

Kvbk

Kvbk

20.00 – 21.00 KIL

KIL

KIL

KIL

KI

KI

21.00 –22.00 KIL

KIL

KIL

KIL

KI

KI

Kvbk til
20.30
KI fra
20.30

KI
Til 20.30
Badmin.
Fra 20.30
Badmin.

KI Til
20.30
KIL Fra
20.30
KIL

KI Til
20.30
KIL Fra
20.30
KIL

KLOKKEN
15.00 – 16.00

TORSDAG
Sal A
Sal B
KIL
KIL

Sal C
Drill

16.00 –17.00

KIL

KIL

17.00 – 18.00

KIL

18.00 – 19.00

KI
Til 20.30
Kvbk til Badmin.
20.30
Fra 20.30
KI fra
Badmin.
20.30

Sal D
DPS

FREDAG
Sal A
Sal B
KIL
KIL

Sal C
KIL

Sal D
KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

KIL

19.00 – 20.00

KI

KI

KVBK

KVBK

KIL

KIL

KIL

KIL

20.00 – 21.00

KI

KI

Kvbk til 20.30 Kvbk til 20.30

Drill

Drill

KVBK

KVBK

21.00 – 22.00

KI

KI

KK fra 20.30

Drill

Drill

KVBK

KVBK

Drill fra 20.30

LØRDAG

KLOKKEN
Hele dagen er
09.00 –
avsatt til
17.00
kamper
Og spesielle
arrangementer.

KVBK= Kopervik volleyballklubb KIL=Kopervik Idrettslag KHL=Karmøy helsesportslag KK=Karmøy kom. bedrift Badminton=Karmøy
badmintonklubb KRIK= Krik Kopervik Hydro=Hydro bedriftsidrett KI=Karmøy innebandyklubb Drill=Stangeland drill

HÅVIKHALLEN SKOLEÅRET 2020/2021 (høst/vår)
KLOKKEN

Sal A

16.00 – 17.00

MANDAG

Sal B

Sal A

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

17.00 – 18.00

Avaldsnes IL

18.00 – 19.00

TIRSDAG

ONSDAG

Sal B

Sal A

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Sk. Nord

Sk. Nord

Avaldsnes IL

Stangeland drill

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

19.00 – 20.00

Sk.Nord

Sk.Nord

Avaldsnes IL

Stangeland drill

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

20.00 – 21.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

21.00 – 22.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

15.00 – 16.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

KLOKKEN
15.00 – 16.00

TORSDAG
Sal A
Sal B
Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

FREDAG
Sal A
Sal B
Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

16.00 – 17.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

17.00 – 18.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

18.00 – 19.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

19.00 – 20.00

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

Avaldsnes IL

20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

Avaldsnes IL
Avaldsnes IL

KLOKKEN

Avaldsnes IL

Sal A

Sal B

Avaldsnes IL

LØRDAG
Sal B

Hele dagen avsatt til kamper

Fra: Tonje Snyen <tonje@kopervikidrettslag.no>
Sendt: torsdag 23. april 2020 21.05
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Treningstider i Karmøyhallen sesong 20/21

Hei
Vi hadde sendt en klage innen fristen, men jeg ser nå at mailen min bare har stått og spunnet. Siden det er så spesielle
tider, har ikke vi i styret kunnet vært like aktive som vi pleier og dermed beklager jeg for at jeg ikke har oppdaget at den
ikke er blitt sendt før i dag. Vet fristen er ute, men håper på en muligheten til å klage allikevel siden vi alle er i denne
spesiell tiden.
Vi har fått karmøyhallen fra kl.15.00 og det er noe vi prøvde å benytte denne sesongen. Det gikk ikke. De minste har da
ikke foreldre som er kommet hjem fra jobb og kan få de avgårde på trening, og de større har ikke trener fordi de voksne
da er på jobb. Dermed er 15‐16 en ugunstig tid vi minimalt får brukt. Det medfører at vi har mindre treningstider enn
det som da kommer fram på skjema.
Det er jo kjent at håndballen sliter med å ha nok treningstider. Vi har et spørsmål om det er mulig å få hel hall tirsdager
helt til kl.19.00. Ser at Kvbk har fått en del fra 18‐19. Er det mulig å gjøre noe med det?
Vi ser at Karmøy Innebandy har fått litt mer treningstider i Karmøyhallen og stiller spørsmål ved det siden vi er så
presset på hallkapasitet i KIL håndball. Er det eventuelt mulig for de å ha trening i en gymsal i noe av tiden?
Håper på mulighet til at dette kan tas med i en ny vurdering, selv om fristen er gått ut.
Med Sportslig Hilsen
Tonje Snyen

Kopervik Idrettslag
Leder håndballavdelingen
Postadresse: Postboks 328, 4291 Kopervik
Besøksadresse: Åsebøvegen 2b, 4250 Kopervik
Telefon: 97005250
E‐post: tonje@kopervikidrettslag.no

Karmøy kommune
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Rådhuset 4250 Kopervik

Karmøy 18.april 2020

Klage på tildelte treningstider i Karmøyhallen 2020/2021
Karmøy IBK ønsker å klage på de tildelte treningstidene vi har fått i Karmøyhallen for
2020/2021. Vi anerkjenner ikke enkelte av de prinsippene Karmøy Idrettsråd har lagt til
grunn for tildelingen, og etterlyser en mer rettferdig fordelingsnøkkel for antall timer og
fordeling av gunstige tider.
For sesongen 2020/2021 har vi blitt tildelt 5,75 timer i halv idrettshall (tirsdag kl 19-22, og
torsdag kl 19-22), 1,5 time (tirsdager kl 20.30-22) og 1 time (onsdager kl 19-2030) hel
idrettshall. Noe som tilsvarer 4,75 timer totalt i full idrettshall. Veldig sene treningstider med
tanke på at primæraktiviteten vår er for barn.

Karmøy Innebandyklubb 236 medlemmer i 2019.
Karmøy Innebandyklubb hadde de ved idrettsregistreringen i 2019, 236 medlemmer fordelt på
mini avdelingen (under 12 år), ungdomsavdeling (13-19 år), voksne og Super-innebandylaget
som er for personer med spesielle behov. I størst grad er dette spillere som kommer fra
Kopervik, og av den grunn ønsker Karmøy IBK å tilrettelegge for aktiviteten i Karmøyhallen
som er barnas og ungdommens nærmiljø.
Aktivitetstall IR
Karmøy Idrettsråd

Aktive medlemmer 2018

Kvinner
0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Menn
0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum

GR11490077130 Karmøy Innebandyklubb

0

14

14

4

30

GR11490025480 Kopervik Volleyballklubb

0

11

35

0

6

62

0

38

37

10

61

146

208

52

0

0

3

0

7

10

GR11490007330 Kopervik Idrettslag (Håndball)

62

0

80

75

1

22

178

0

97

77

0

30

204

382

Sum

Sum

* Tallene er hentet fra Norges Idrettsforbund sine medlemsregister for 2018

(se vedlegg 3-1 (Tabellen viser registrerte medlemmer for 2018))

Aktivitetstall IR
Karmøy Idrettsråd

GR11490077
130
GR11490025
480
GR11490007
330

Karmøy Innebandyklubb
Kopervik Volleyballklubb
Kopervik Idrettslag
(Håndball)

Kvinner
0-5
0
0
0

6-12
13
0
0

Aktive medlemmer 2019

13-19
25
50
0

20-25
5
0
0

2635
4
0

Sum
78
54
0

Menn
0-5
1
0
0

Sum
6-12
48
0
0

13-19
43
0
0

20-25
6
0
0

2660
8
0

Sum
158
8
0

236
62
0

* Tallene er hentet fra Norges Idrettsforbund sine medlemsregister pr. 18.04.19

(se vedlegg 3-2-1(dette er foreløpig registering pr 18.04.20 for 2019))

Karmøy IBK opplever å bli urettferdig behandlet ved tildeling av
treningstid.
Vi er fullstendig klar over at mange klubber og lag kan tenkte seg mer treningstid. Men
kjernen i problemstillingen vi ønsker å sette fokus på er at idretter som regnes som inne
idretter må få like vilkår uansett hvilken idrett de velger å drive med. I dette tilfellet er det
snakk om en svært skjev fordeling mellom idretter som blir regnet som hall-idretter. Norges
idrettsforbund har i verdigrunnlaget sitt at de ikke ønsker å gjøre forskjell på idretter. Så

hvorfor tillater Karmøy idrettsråd og Karmøy kommune at noen idretter blir så til de grader
diskriminert som innebandy?

Likeverd (hentet fra NIFs organisasjons verdier).
Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres
egenart og særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene i mellom.
1. Å være benkesliter er like mye verd som å være ”stjerne».
2. Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen.
3. Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for hverandres egenart og særpreg.
4. Deltakere på ulike funksjonsnivå, kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn må oppleve
mer likeverd i tilbudene som gis.

Spørsmål til Idrettskonsulent – Øyvind Flatebø
1. Karmøy Idrettsråd har i oppgave å tildele treningstid etter kriteriene som er gitt
(ref. (hovedutvalg oppvekst- og kultur i vedtak av 10.06.15)).
2. Slik det kan se ut er det også Karmøy Idrettsråd som behandler og gir råd til svar
på klage, mens det i informasjonsskrivet står at klagen skal behandles av
hovedutvalg oppvekst og kultur, ref vedlegg «arkivsaksnr 19/2146». Hva er
bakgrunnen til at Karmøy Idrettsråd gjør anbefalingen til mottatte klager og ikke
hovedutvalget?
3. Med den «praksis» som foreligger i pr.dd, blir det slik vi mener litt «bukken og
havresekken», dersom tildeler og behandler av klagen er samme gruppe/personer.
4. Vi ønsker å spørre om hvorfor ikke Idrettsregisteringen 2019, som skal
innrapporteres senest 30.April 2020 kan ligge til grunn for tildelingen, siden
tildeling av treningstid som nå er skjedd er gjeldende fra «høst 2020». Hadde
tildeling av treningstid skjedd etter 1.mai ville oversikten over aktive vært mer
oversiktlig. Hva er grunnen til at idrettsregisteringen 2019 ikke kan ligge til grunn
for tildeling av treningstider 2020/2021?
5. Karmøy IBK har det siste året fått veldig mange ung medlemmer (fra 5års alderen)
inn i klubben igjennom sportsåret 2019/2020, derfor ønsker vi en treningstid som
begynner før kl 1900, for at også vi kan gi et tilbud til unge som ønsker å være
aktive i sin idrett. Vi ønsker å få treningstid fra kl 1600 i 1 av ukedagene, da dette
vil styrke vårt tilbud til de aller minste. Vi ønsker å bli tildelt hall A+B på
onsdager fra kl. 1600-1700 og hall C+D på onsdager kl 1700-1800. Da gruppen
som skal trene bruker ½ sal, (minirunde) og bruker et vant 10x20M.

6. Karmøy IBK ønsker at det etableres telling i Karmøyhallen mellom kl 1600-2100.
Der ansatte i Karmøyhallen 1 gang pr klokketime, teller det antallet som er på hall
A, B, C og D, 6 ganger pr dag, ref kl 1600-2100. Tallene vil gi en oversikt over
utnyttelse av brukt treningsareal. Er dette mulig å få til fra høsten 2020?

Karmøy Innebandyklubb ønsker å oppnå rettferdig behandling
Hovedgrunnen til at all innebandyaktiviteten i 2017 ble flyttet til Karmøy Innebandyklubb var
for å få mest mulig likeverdig behandling. På flere møter med både Karmøy Idrettsråd og
Karmøy kommune har vi lagt fram vår problemstilling for å oppnå likeverd. Her har vi
orientert om hvor stor aktiviteten er og hvor lite treningstid vi har i forhold til medlemsmasse.
Vi har også kommet med gode forslag på fordelingskriterier som sikrer at idretter i størst
mulig grad blir behandlet likt. Her har vi trukket fram eksempler fra større kommuner med
erfaring på fordeling av tider der det er stort press på halltidene. I alle disse eksemplene blir
det tatt utgangspunkt i antall medlemmer eller lag noe som sikrer at tidene ikke blir fordelt ut
i idrettsrådets eget skjønn.
For å illustrere hvor skjev fordelingen er har vi tatt for oss i de tre største inne idrettene som
har fått halltid i Karmøyhallen. Der er det Kopervik IL som nå kun tilbyr håndball, Kopervik
Volleyballklubb og Karmøy innebandyklubb.

Graverende forskjeller.
I regneeksemplet har vi tatt utgangspunkt i idrettsregistreringen for 2018, da det er den siste
godkjente tellingen. Tallene hentet fra NIF sine medlemsregister.

Oversikt over hvem som trener i Karmøyhallen 20-21. (se vedlegg 3-1-1.)

Oversikt over tildelt treningstid i forhold til medlemmer i 20-21. Med antall medlemmer fra
2018 registeringen. (se vedlegg 3-1.)
I regnestykket opererer vi med at det er 35 timer til fordeling pr uke i Karmøyhallen. Altså
mandag til fredag kl 15-22. Dvs 7 timer pr dag i 5 dager. 1 timer i halv sal regnes som 0,5
timer treningstid.
Som det kommer fram av regneeksempelet får innebandyspillere uten tvil mye dårligere
vilkår enn dem som spiller Volleyball eller håndball. Vi har tatt utgangspunkt i hvor mye
treningstid 15 medlemmer får, siden det er et forholdstall som sier litt om hvor mye et lag får
trene.

Ut fra disse regneeksemplene mener vi det kommer tydelig frem at
innebandy blir diskriminert.
Når det kommunale driftstilskuddet og Lokale aktivitetsmidler (LAM) skal fordeles tas
fordelingen basert på medlemsmasse.

Hvordan ville det vært om man skulle få mer tilskudd hvis man valgte en
annen idrett framfor en annen?
Foreslått fordelingskriterier
Vi har flere ganger foreslått fordelingskriterier til leder i Karmøy Idrettsråd og
idrettskonsulent i Karmøy kommune. Vi er også kjent med at Presidenten i Norges
Bandyforbund (Innebandy) har vært i møter med idrettsrådet for å forklare hvordan slike
utfordringer som det er i Karmøyhallen er løst og at et av NIF’s hovedpunkter; LIKEVERD
må komme tydeligere frem i arbeidet Idrettsrådet gjør. Dette for å sikre en rettferdig fordeling
mellom idrettene og idrettslagene. Da har vi trukket fram eksempler fra Stavanger
kommune/idrettsråd (se vedlegg 1).
Stavanger kommune/idrettsråd tar som Karmøy idrettsråd utgangspunkt med lag som deltar i
konkurranse aktivitet. Karmøy Innebandy har flere lag som deltar i konkurranse aktivitet.
Karmøy IBK stiller med følgende lag i konkurranseaktivitet for sesongen 2020/2021.
Micro (2.klasse)
Mini (3.-4.klasse)
Lille (5.-6.klasse)
G11
U12-16
Superlag
Venneligalag

1 lag
2 lag
2 lag
1 lag (Stor bane)
2 lag (Stor bane)
5 lag (Derav 1 lag på Stor bane)
5 lag (voksne)

Karmøy IBK tar samfunnsansvar og tilrettelegger for alle.
Vi har lag som tilrettelegger for funksjonshemmede, innvandrere og inaktive.
Vi har lav kontingent for å utjevner sosiale forskjeller. Vi ønsker å være en klubb for alle.
Dette er i tråd med Karmøy kommunes mål i kommunal plan for 2014-2024, som også ønsker
å være nyskapende og tilrettelegge for mangfold.

I samtaler med leder i Idrettsrådet etter at treningstidfordelingen var sendt ut, ble vi informert
om at de har tatt utgangspunkt i serieaktivitet.

Kommunal hall vs Privat hall
Idrettslagene på Karmøy har mulighet til å kjøpe seg treningstid i private haller. For
idrettslagene i Kopervikområdet er det særlig Karmøy Storhall som har ledig kapasitet.
Karmøy Innebandyklubb har foregående sesonger hatt store utgifter med å leie seg tid i denne
hallen pga at vi ikke får like vilkår som håndballspillerne i Kopervik IL. Er det for lite
kapasitet i kommunale haller må idrettene dele på å pendle til evt. Storhallen. Karmøy
Innebandyklubb betaler ca.100.000,- i sesongen for 6 timer trening i uken.
Er det for lite kapasitet i kommunale haller må idrettene dele på å pendle til evt. Storhallen.
Innebandyaktiviteten har vært organisert i 10 år på Karmøy nå, og det er på høy tid at den
får likeverdig behandling.

Konklusjon
Karmøy IBK ønsker likeverd, åpenhet og forutsigbarhet i treningstidtildelingen.
Se eksempler i heftet ”Treningstid” (Vedlegg 2)
Tildelingen må være basert på et forholdstall. Det blir for amatørmessig å tildele basert på så
mye skjønn.
Pr. 18.04.20 viser idrettstellingen dette for resultatene 2019:

Oversikt over hvem som trener i Karmøyhallen 20-21. (se vedlegg 3-1-1.)

Karmøyhallen
Kopervik IL Håndball
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Drill
Andre klubber/lag

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Totalt halltid

Medlemmer (2019)

Halltid pr 15 medlemmer

7

4
1,75
1,25

1,75
1,5

3,5
1,5
1,25
0,75

5
1

323
236
69

0,99
0,37
0,54

1

7

7

21,25
5,75
2,5
3,25
2,25
35

7

7

1,5
2,25
7

Halltid pr 15
medlemmer 0mgjort til
timer
59 min
22 min
33 min

Oversikt over tildelt treningstid i forhold til medlemmer 20-21. (se vedlegg 3-1-2.)
Dette viser at Karmøy Innebandyklubb fortsatt får mindre tid pr.15 medlemmer. Og vil ikke
ha de samme mulighetene til å tilby treningsfasiliteter på bane som andre idretter til de som er
fra 5 år og eldre.

De aller fleste vil ikke være uenig i at barna våre er like mye verdt. Denne klagen er ment å
bevisstgjøre kommune og idrettsråd på dette. Alle er enig i at alle barn er like mye verd og
skal behandles likt, men når det kommer til treningstid glemmer veldig mange dette. I stedet
for å sette barna først, prioriteres egne personlige interesser eller foreta tildelingene slik det
”alltid” har vært. La oss ta steget ut av steinalderen og inn i nåtiden og passe på at barna
behandles med likeverd og gis rettferdige vilkår, uavhengig av hvilken idrett de liker.

-----------------------------------------------------Terje Olav Hagen
Leder

Elling Allendes
------------------------------------------------------Elling Allendes
Nestleder

Aktivitetstall IR
Karmøy Idrettsråd

Aktive medlemmer 2018

Kvinner
0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum

Menn
0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum

GR11490077130 Karmøy Innebandyklubb

0

14

14

4

30

62

0

38

37

10

61

146

208

GR11490025480 Kopervik Volleyballklubb

0

11

35

0

6

52

0

0

3

0

7

10

62

GR11490007330 Kopervik Idrettslag (Håndball)

0

80

75

1

22

178

0

97

77

0

30

204

382

Sum

* Tallene er hentet fra Norges Idrettsforbund sine medlemsregister for 2018

Aktivitetstall IR
Karmøy Idrettsråd

GR11490077 Karmøy Innebandyklubb
GR11490025 Kopervik Volleyballklubb
GR11490007 Kopervik Idrettslag

Kvinner
0-5
0
0
0

6-12
13
0
0

Aktive medlemmer 2019

13-19
25
50
0

20-25
5
0
0

2635
4
0

Sum
78
54
0

Menn
0-5
1
0
0

Sum
6-12
48
0
0

13-19
43
0
0

* Tallene er hentet fra Norges Idrettsforbund sine medlemsregister pr. 18.04.19

20-25
6
0
0

2660
8
0

Sum
158
8
0

236
62
0

Tildelt treningstid i Karmøyhallen 2020-2021
15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-22.00

Mandag A
B
C
D

Hall

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Tirsdag A
B
C
D

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Onsdag A
B
C
D

Drill
Drill
Drill
Drill

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Drill
Drill

Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb

Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Torsdag A
B
C
D

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Drill
DPS

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
KK-bedrift
Drill

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
KK-bedrift
Drill

Fredag

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

A
B
C
D

Karmøyhallen
Kopervik IL Håndball
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Drill
Andre klubber/lag

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Totalt halltid

Medlemmer (2018)

Halltid pr 15 medlemmer

7

4
1,75
1,25

1,75
1,5

3,5
1,5
1,25
0,75

5
1

323
208
47

0,99
0,41
0,80

1

7

7

21,25
5,75
2,5
3,25
2,25
35

7

7

1,5
2,25
7

Halltid pr 15 medlemmer
0mgjort til timer
59 min
25 min
48 min

Tildelt treningstid i Karmøyhallen 2020-2021
15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-22.00

Mandag A
B
C
D

Hall

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Tirsdag A
B
C
D

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Onsdag A
B
C
D

Drill
Drill
Drill
Drill

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Drill
Drill

Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Karmøy Helsesport
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy

Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb

Karmøy Badmintonklubb
Karmøy Badmintonklubb
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Torsdag A
B
C
D

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Drill
DPS

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
KK-bedrift
Drill

Karmøy Innebandy
Karmøy Innebandy
KK-bedrift
Drill

Fredag

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball
Kopervik IL Håndball

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

Drill
Drill
Kopervik Vollyballklubb
Kopervik Vollyballklubb

A
B
C
D

Medlemmer (2019)
Kopervik IL Håndball
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
*Idrettsregistrering 2018

Karmøyhallen
Kopervik IL Håndball
Karmøy Innebandy
Kopervik Vollyballklubb
Drill
Andre klubber/lag

323*
236
69

* 2018 medlemmer da 2019 medlemmene ikke er registert pr. 17.04.20.

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Totalt halltid

Medlemmer (2019)

Halltid pr 15 medlemmer

7

4
1,75
1,25

1,75
1,5

3,5
1,5
1,25
0,75

5
1

323
236
69

0,99
0,37
0,54

1

7

7

21,25
5,75
2,5
3,25
2,25
35

7

7

1,5
2,25
7

Halltid pr 15 medlemmer
0mgjort til timer
59 min
22 min
33 min

Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg
Vedatt i KKI 12.11.2014. Gjeldene fra 1.1.2015.
1

Alle lagidretter som spiller i seriesystemer, og individuelle idrettsutøvere som trener i regi av
idrettslag fra Stavanger, skal vurderes tildelt tid.

2

Allianser og idrettslag søker ikke om treningstid. Det blir tatt utgangspunkt i avslutta lag
(lagidrett) eller utøvere som fullførte siste gjeldende sesong (individuelle idretter) ved
tildeling. Antall individuelle utøvere omgjøres til lag ved å dele på 15 og multiplisere med
riktig gruppescore i pkt. 3.

3

Prioritering av grupper:
i. 0-12 år
ii. 13-19 år
iii. Voksne 20+
iv. Elite

1 poeng
2 poeng
0,5 poeng
Gradert poenggivning (jf. pkt. 5)

4

Bedriftsidretten får tildelt tid til kampavvikling.

5

Definisjon på eliteidrett/toppidrett er:
Lagidretter:
- Det er kun øverste seniordivisjon som vil gi full poengscore (8 poeng)
- For å få full poengscore forutsetter det er at det er en landsdekkende serie med minst
8 deltakende lag. Det må være minimum 3 nivåer i den aktuelle idretten
- For å få elitepoeng for de to øverste nivåene forutsetter det at det er minimum 6
nivåer i den aktuelle idretten

Poeng
8
6

Fotball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Håndball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Innebandy
Øverste
nivå

Ishockey
Øverste
nivå

Volleyball
Øverste
nivå

Basket
Øverste
nivå

4
NIVÅER

8 nivåer

8 nivåer

4 nivåer

4 nivåer

3 nivåer

4 nivåer

Andre

Øverste
nivå
2.nivå

Individuelle idretter:

Grupper med utøvere med plassering 1.-3. plass i norsk eller internasjonalt senioreller juniormesterskap det siste året, veteraner unntatt. I tillegg regnes også
utøvere med plassering 1.-3 plass i Landsfinaler og sammenlagt i Norgescup.
6

Det gis rom for å avsette treningstid til spesielle tiltak, f.eks. «Åpen Hall».

7

Alle idrettslag, inkl. bedriftsidrettslag i Stavanger, kan fortløpende søke om ledig/ubrukt tid
her: https://aktivby.stavanger.kommune.no/

1

8

Med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon (jf. pkt. 2) utarbeides det et oppsett for
treningstider. Allianser inviteres så inn til et møte før tildeling blir gjort av saksbehandler.
Etter tildeling vil Stavanger Kommune være ankeinstans. Frist for anke er 3 uker etter at
tildeling av treningstid er offentliggjort.

9 Frister
Utendørsanlegg
Søknadsfrist 1. nov
Innendørs
Søknadsfrist 1. mars

Anbefalinger til allianser og idrettslag utover det som står ovenfor
10 Tilhørighet
Det skal bestrebes at idrettslag får trene og ha konkurransearena der de har lokal
tilhørighet og egnede lokaler.
For lag som ikke får tildelt de timer de har krav på på sin «hjemmearena» vil disse få
tilbud om tid annen plass. Det er voksne som da bør forflytte seg.
11 Treningstidsrom
Barn og unge bør prioriteres ved tildeling av tidlig treningstid.

Krav til allianser og idrettslag
12 Benyttelse av tildelt treningstid
Det stilles krav til at tildelt tid benyttes, og fravær skal alltid meldes inn. Lagene oppfordres
til å melde inn fravær så snart som mulig slik at ubenyttet tid kan gå til andre – eks. vil flere
lag vite når de er borte når terminlisten er på plass.
Melding om fravær og søknad om tid sendes til Stavanger kommune ("Aktiv By"), hvor den
ledige tiden kunngjøres slik at andre idrettslag kan søke om denne tiden:
https://aktivby.stavanger.kommune.no/
Ved uteblivelse gjentatte ganger uten at dette er gitt beskjed om, vil laget som
hovedregel miste treningstiden ut sesongen.

Særavtaler
13 Der idrettslag har særavtaler med kommune om bruk av idrettsanlegg vil disse overstyre de
generelle kriteriene for tildeling av treningstider.
14 Der idrettslag har tilgang på treningstid i egne private anlegg, vil tilgjengelig tid her, som
hovedregel telle på lik linje med annen tildelt tid i kommunale anlegg.

Skjønn
15 Utover gjeldende regler kan saksbehandler utøve skjønn der man finner det formålstjenlig.

2

VEDLEGG 1:

Tillegg til tildelingskriteriene for Stavanger Turnhall spesielt:
-

Gropsalen tildeles separat, da dette er en spesialsal for konkurranseturnere.

-

Utøverne omgjøres til lag. 15 utøvere utgjør et lag i sal ABCE, mens 3 utøvere utgjør 1 lag i
gropsalen (sal D).

VEDLEGG 2:
Justerte kriterier, regelverk for tildeling av treningstid i kommunale ishaller:
1. Legg opp til at fordeling av treningstid til is idrettene primært skal skje i ukedagene og at
arrangementstid skal fortrinnsvis legges til helgene.
2. Ishockey kan etablere en allianse som selv detaljfordeler treningstiden i ishallene til klubbene.
Dette skjer etter at stiftelsen Siddishallen har laget et forslag til fordeling til kunstløp og til
arrangement/kamper i helgene. Idrettssjefen skal godkjenne forslaget fra stiftelsen Siddishallen før
alliansen kan ev. detalj fordele tid til ishockeyklubbene. Klageinstans på fordelingen av treningstid i
de kommunale ishallene er AU i kommunalstyret for kultur og idrett.
3. Gruppestørrelsen for tildeling av treningstid i de kommunale ishallene til ishockey er 20 personer.
Gruppestørrelsen for kunstløp til trening er 10, og for synkron 15 personer.
Det brukes avrunding.
Gruppestørrelsen for hockeyskolen og Skøyteskolen (kunstløp) er 60 personer, der isflaten kan deles
inn i tre deler.

3

Ishockeyveien 1

NORGES
BANDYFORBUND
SØRVEST BANDYREGION

4021 Stavanger
E-mail: post@sorvestbandy.no
Web : www.sorvestbandy.no

TRENINGSTID
Lik behandling av barn - uavhengig av hvilke idrett de liker
Støttedokument for idrettsråd og kommuner

DESSVERRE BEHANDLES BARN ULIK I NORSK IDRETT

EKSEMPLER VI
OPPLEVER I DAG

ANE, 8 ÅR
INNEBANDY

WILLIAM, 10 ÅR
BASKETBALL

BERT, 9 ÅR
HANDSBALL

Jeg elsker innebandy, men det er noen

William får ikke trene med laget sitt.

Jeg spiller håndball og har flaks. Han

voksne som bestemmer at en annen

Idrettsrådet består av håndballspillere,

som tildeler treningstid spiller håndball.

idrett skal få all treningstiden. De som

så de tar all treningstid selv. Slik har

Derfor får vi masse treningstid. Det er

bestemmer treningstidene liker visst

det alltid vært og sånn må det være.

litt rart at klassekameratene mine som

en annen idrett bedre, så derfor får jeg

William synes det er dumt at barna

driver andre idretter med like mange

og vennene mine ikke trene.

forskjellsbehandles. De voksne burde

spillere, ikke får trene. Litt rart at de

lære å være snill med alle.

voksne vil behandle barna så ulikt.

IDRETTENS VERDIGRUNNLAG
“Valg av idrett er et fritt valg, og idretter er
like mye verd innenfor organisasjonen. “
Det er selve fundamentet i norsk
idrett. Barna skal få velge og de voksne
skal legge til rette for barnas valg. De
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NORGES
BANDYFORBUND
SØRVEST BANDYREGION

www.sorvestbandy.no

som tildeler treningstid skal legge alle
personlige interesser til side og tildele
tid ut fra en dynamisk tildelingsmodell
som ivaretar alle barna - ikke bare barn
innenfor idretten en selv bedriver.

LIKEVERD

HVA ER

... RETTFERDIG DA?

Grunnprinsippet er at alle idretter må få tildelt treningstid på
like vilkår. Går barna på f.eks. en idrettsskole som driver med
innebandy, håndball, basketball og volleyball, kan det ikke være slik
at når barnet skal velge idrett, vil kun barna som velger den ene av
idrettene få tildelt treningstid.

DYNAMISK
FORDELING

Idretten er i stadig endring. Vi kan ikke
basere fordelingen på at “slik har det alltid
vært”.

LIKE VILKÅR I
HELE LANDET
I noen deler av landet likestilles idrettene,
mens andre plasser vil barna som velger en
idrett bli kraftig favorisert fremfor barn som
vil drive med en annen idrett.

LIKEVERD BLANT
IDRETTENE

Et håndballag, innebandylag, basketlag
og volleyballag i samme aldersgruppe
kvalifiserer til like mye treningstid.

TRENINGSTID TIL
IDRETT
Ofte ser vi at der idrettslag tildeler
treningstid, ikke klarer å være objektive i
treningstidtildeling. Egne unger velges foran
idrettslaget som helhet.
Kriterier for tildeling av treningstid
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TAKK FOR

TILLITTEN

SOM VI MISBRUKER

Å få et verv i et idrettsråd er et tungt ansvar. I dette vervet
ligger det at vi skal legge til rette for idrett i kommunen.
Noen idretter vet vi mye om og andre idretter er helt ukjente
for oss. Likevel er det vår jobb å passe på at idrettene
behandles i tråd med NIF’s verdigrunnlag. Vi har forståelse
for at f.eks. en volleyballgruppe kjemper for gode vilkår for
volleyballen, men vår jobb er å se hele bildet. Vi skal legge
til rette for alle idretter og passe på at alle idretter får for
eksempel treningstiden de fortjener. De sier seg selv at 10
basketspillere og 10 volleyballspillere i samme alderstrinn
skal ha like mye treningstid. Dette er vår jobb å passe på
følges.
Men alt dette blåser vi i. Vi legger heller til rette for idretten
vi selv liker. Derfor gir vi nesten all treningstid til en idrett og
regelrett sparker de andre barna ut på gaten. Vi synes rett
og slett våre personlige interesser viktigst. Heldigvis velger
kommunen å snu hode en annen vei, så vi får tute på akkurat
som vi vil.

Ola Favorisereren
Idrettsråd i en kommune

HVOR GROVT
KAN ET
IDRETTSLAG
DISKRIMINERE
OG KOMME UNNA
MED DET?

IDRETTSLAG I
NORGE

Vi skulle ikke tro tilfellet her
skulle være mulig - men dette
er dessverre en sann historie
som beskriver for galt det kan gå
I en kommune vest i Norge har idrettsrådet
delegert tildelingen av treningstid til et idrettslag.
Dette idrettslaget er dominert av håndball, men
har også blant annet en innebandyavdeling.
Idrettslaget har vedtatt at innebandyen ikke skal
få treningstid før håndballen har fått alt de vil ha.
Utgangspunktet for tildelingen er helt horribel
og det er også resultatet. Håndballavdelingen
tar all treningstiden og ingenting blir igjen til de
andre. Her har altså kommunen og idrettsrådet
gitt ansvar for tildelingen i en kommunal hall til
en gruppe som har nedfelt at de skal diskriminere

når personlige interesser styrer
treningstidtildelingen.

barna. Det sier seg selv at et slik idrettslag ikke
er modne nok til å gjøre en jobb for idrettens
fellesskap.
Når idrettsrådene ikke klarer å følge verdigrunnlaget
de er pålagt, trenger vi at kommunen går inn
og tar ansvar, slik at kommunens innbyggere/
skattebetalere får lik behandling og like muligheter.
Kriterier for tildeling av treningstid

5

VI ELSKER

ALLE IDRETTER
I vårt idrettsråd synes vi alle idretter skal behandles likt. Vi har en dynamisk
modell for tildeling av treningstid. De som er størst for mest, mens de andre
får like mye treningstid i forhold til hvor mange de er. Vi passer også på at de
mest gunstige tidspunktene fordeles rettferdig. Vi vet at fredags kveld ikke
er den mest populære treningstiden. Derfor bytter fra år til år hvilke idretter
som får denne tiden. Vår dynamiske modell sikrer at alle barn behandles likt
- uavhengig av hvilke idrett som passer dem best.

Kari Rettferdigsen
Idrettsråd i en annen kommune
6
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RETTFERDIG

HVORDAN KAN IDRETTSRÅDENE GJØR TING

RETTFERDIG
Husk at er du valgt inn i ett idrettsråd, er ikke jobben din å fremme egne
interesser for egen idrett. Er du i et idrettsråd har du tatt på deg et verv for
du brenner for all idrett og jobben din er å legge til rette for alle idretter på
en rettferdig måte - uavhengig av personlige interesser.

GODE EKSEMPLER
Noen idrettsråd har laget tildelingskriterier som ivaretar alle barna, uavhengig
av hvilken idrett de driver. Disse bør fremstå som forbilder for andre
idrettsråd og fordelingsmodellene her bør implementeres i hele landet.

DYNAMISK MODELL

NYE IDRETTER

IDRETTSALLIANSER

Tildeling
av
treningstid
bygger
på
lag
fullført i seriespill og
idrettsregistrering.
Slik
sikres en jevn modell.

Det legges til rette for at
nye idretter skal slippe til i
hall, slik at de har mulighet
til å stimulere vekst og
idrettsglede.

Treningstid
tildeles
til
allianser. Da vil særidretten
kunne fordele treningstiden
på best mulig måte uten
“innblanding” fra andre
idretter
med
andre
interesser.

Kriterier for tildeling av treningstid
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VALG AV IDRETT

LA OSS HELLER
ELSKE IDRETT
... OG LA BARNA KUNNE VELGE I ETT
MANGFOLD AV IDRETTER

VALG AV IDRETT I UNG ALDER?

Det er en evig diskusjon i hvilken alder barna må ta et valg for
satsning på en idrett. Som regel er dette etter press fra voksne,
da barna selv ønsker å drive med flere aktiviteter. Men det som
ihvertfall er sant er at de fleste av våre største idrettsstjerner har
drevet med mange idretter til langt opp i ungdomsårene. Vi ber om
at idrettsrådene ikke stopper muligheten til å drive med flere idretter
og bygge opp en allsidig idrettsbakgrunn for våre kommende
stjerner.
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GRUNNPRINSIPPER I TRENINGSTIDFORDELING
likeverd for alle

Følges grunnprinsippet
om likeverd og alle skal
behandles likt uavhengig
av valg av idrett, har
idrettsrådene et godt
fundament ved tildeling.

ANSATTE/FRIVILLIGE

TILDELING FRA IDRETTSLAG

Alle idrettsråd plikter å følge NIF’s verdigrunnlag. I
kommuner som tar treningstidtildeling på “dugnad”
opplever vi større grad av forskjellsbehandling
enn der det er ansatte. Dette henger sammen
med at frivillige i stor grad gjør jobben for å ivareta
idretten de selv driver med. Det andre er at en
ansatt har et større ansvar. Mange av de frivillige
ville garantert mistet jobben om de var ansatt, da
tildelingen overhode ikke følger kravet om likeverd.

Noen idrettsråd delegerer treningstidtildelingen
til idrettslag. I de alle fleste idrettslag består styret
av representanter fra særidretter. I de mest
ekstreme tilfellene, har har diise idrettslagene
vedtatt at en idrett ikke skal få treningstid før en
annen idrett har fått alt de vil ha. Det sier seg selv
at når tildelingen gjøres på den måten, vil ikke
tildelingen være basert på likeverd for barna.

IDRETTPOLITISK DOKUMENT

HVEM SITT ANSVAR?

1.6 Idrettens mangfold
• nye idretter slippes til og gis samme mulighet
for vekst og utvikling
• alle idretter behandles etter samme prinsipp
internt i idretten og det offentlige
• idrettens rettigheter skal være knyttet til
aktivitet og ikke organisering.
Tildeling av treningstid er helt avgjørende for at
idrettspolitisk dokument skal kunne følges!

I Norge foregår det diskriminering i idretten. Hvem
sitt ansvar er dette? Når vi ikke reagerer, er det
det samme som å si at dette er greit. Kan vi la
idrettsråd sitt å mele sin egen kake uten å reagere?
Skal vi godta at barna forskjellbehandles? Skal
idrettsrådene få tildelt sine LAM-midler, når de
bevisst velger og ikke følge NIF’s verdigrunnlag?

Kriterier for tildeling av treningstid

9

EN GOD TILDELINGSMODELL

EKSEMPEL PÅ EN GOD TILDELINGSMODELL
... som ivaretar alle idrettene på like vilkår

VEKTING AV
ALDERSGRUPPER

IDRETTSREGISTRERING

Vekting som følger
idrettspolitiske føringer

Tildelingen tar utgangspunkt i
idrettsregistreringen.

Vekttallene brukes til beregning av treningstid
• 0-5 år
1 vekttall
• 6-12 år
2 vekttall
• 13-19 år
5 vekttall
• 20+
1 vekttall
• Eliteserie
5 vekttall

Et lag er beregnet til å være 15 personer. Dette
gjelder alle idretter, uavhengig av antall utøvere
som brukes på banen, da dette tvinger frem
effektiv bruk av begrensede spilleflater og
treningstid. Kjernetiden (mandag-torsdag kl 1720) bør fordeles på de forskjellige idrettene.

EKSEMPEL PÅ VEKTING AV 3 IDRETTER
SOM BRUKER SAMME HALL
I Fjosavågen Flerbrukshall trener Vatnavåg IL. Idrettslaget har håndball,
innebandy og volleyball som brukere i den kommunale hallen.
Idrettsregistreringen er som følger:
0-5 år
Vatnavåg Håndball
7
Vatnavåg Innebandy
22
Vatnavåg Volleyball
0

6-12 år
23
50
7

13-19 år
30
15
6

20+
24
11
20

Elite
0
0
0

Vekting blir da som følger (husk vi deler antall spillere på 15 for hvert aldersgruppe og mulitpliserer med
vekttallet
Eks på vekttall Vatnavåg Håndball 13-19 år: (30/15)*5=2*5= 10 vekttall
Vatnavåg Håndball får følgende vekttall: (7/15)*1 + (23/15)*2 + (30/15)*5 + (24/15)*1 = 15,1
Vatnavåg Innebandy får følgende vekttall: (22/15)*1 + (50/15)*2 + (15/15)*5 + (11/15)*1 = 13,9
Vatnavåg Volleyvall får følgende vekttall: (0/15)*1 + (7/15)*2 + (6/15)*5 + (20/15)*1 = 4,3

Dette gir at håndballen krav på (15,1/(15,1+13,9+4,3)*100 = 45% av treningstiden.
Innebandyen har krav på (13,9/(15,1+13,9+4,3)*100 = 42% av treningtiden.
Volleyballen har krav på (13,9/(15,1+13,9+4,3)*100 = 13% av treningtiden

I Fjosavågen Flerbrukshall har de 30 timer i uken å dele ut til de som trener der.
Fordelingen mellom idrettene blir da som følger (se neste side).

10

NORGES
BANDYFORBUND
SØRVEST BANDYREGION

www.sorvestbandy.no

TILDELINGEN I FJOSAVÅG IDRETTSHALL
... blir da som beskrevet under

13,5
TIMER

VATNAVÅG HÅNDBALL
45% AV TRENINGSTIDEN

Håndballen kvalifiserer
til 45% av tilgjengelig
treningstid:
30 timer * 0,45 =
13,5 timer

12,6
TIMER

3,9
TIMER

VATNAVÅG INNEBANDY
42% AV TRENINGSTIDEN

Innebandyen kvalifiserer
til 42% av tilgjengelig
treningstid:
30 timer * 0,42 =
12,6 timer

VATNAVÅG VOLLEYBALL
13% AV TRENINGSTIDEN

Volleyballen kvalifiserer
til 13% av tilgjengelig
treningstid:
30 timer * 0,13 =
3,9 timer

HVA HAR VI OPP OPPNÅDD MED DETTE?
BARNA KAN VELGE
IDRETT...

ALLE IDRETTER FÅR LIK
BEHANDLING...

NÅR IDRETTEN
FORANDRES ...

... og være trygge på at
ingen voksne med egne
interesser kan gjøre
forskjell på idrettene

... helt i tråd med
idrettpolitisk dokument,
noe som er med å sikre
mangfold i norsk idrett

... vil treningstidene
også endres, og dermed
vil nye idretter ikke bli
sperret ute av hallene.

Kriterier for tildeling av treningstid
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FRA STEINALDER TIL NÅTIDEN

HVILKET AV BARNA
UNDER ER MEST
VERDT?

OLIVIA
INNEBANDY

ELLIOT
BASKETBALL

GJERTRUD
HANDBALL

Olivia elsker innebandy. Skal vi
passe på at hun får drive idrett
på like vilkår som andre, eller
forsømme henne?

Elliot elsker basketball. Skal
vi ivareta også Elliot sine
rettigheter, eller skal han kastes
ut av hallen for å legge bedre
tilrette for idretten vi selv liker?

Gjertrud elsker handball. Skal
Gjertrud kastes ut av hallen
fordi de som tildeler treningstid
synes basketball er kjekkere?

SELVFØLGELIG ER ALLE LIKE MYE VERDT
De aller fleste vil ikke være uenig i at alle
barna er like mye verd. Dette heftet er
ment å bevisstgjøre idrettsråd på dette.
Alle er enig i at alle barn er like mye verd og
skal behandles likt, men når det kommer
til treningstid glemmer veldig mange

dette. I stedet for å sette barna først,
prioriteres egne personlige interesser.
La oss ta steget ut av steinalderen og inn
i nåtiden og passe på at barna behandles
med likeverd og gis rettferdige vilkår,
uavhengig av hvilken idrett de liker.

Kriterier for tildeling av treningstid
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Fra: Frode Utvik <frode.utvik@sysco.no>
Sendt: onsdag 15. april 2020 22.01
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Lars Sigvart Hop <ls@hop.no>; Øyvind Flatebø <ofl@karmoy.kommune.no>
Emne: Oppvekst‐ og kulturetaten v/ hovedutvalg oppvekst og kultur ‐ klage på tildelt treningstid

Ihht tildelingsbrev av 19.mars sendes med dette klage på tildeling av treningstid i Håvik
idrettshall
Bakgrunn/begrunnelse
Stangaland drill er for sesongen 2020/2021 på lik linje meg inneværende sesong tildelt 2 klokketimer i hall B fra kl. 18:00
til 20:00 på tirsdager.
Hall-tilbudet benyttes primært av 2 jenter som går på drill-linja på HTG i Haugesund. I en periode i vår er det brukt noe av
andre deler av Stangaland drill – opptil 6-7 noe yngre drillere. Avaldsnes IL har respekt for den satsningen som disse 2
jentene gjør i sin idrett, og vi forstår også at de har behov for de treningsfasilitetene og takhøyden som finnes i blant
annet Håvikhallen. Det vi IKKE synes er greit, er tidspunktet som er tildelt, og de konsekvensene dette får for en stor
gruppe gutte-håndballspillere i aldersgruppen 14-16 år (Avaldsnes G14, Avaldsnes/Kopervik G15, Avaldsnes G16).
Understående treningsplan for inneværende sesong viser hvordan tildeling av tid til drill har medført store hindringer for
disse lagene til å ha trening på full bane. For kommende sesong blir det mest sannsynlig samtrening mellom Gutter2005 (G15) og Gutter-2004 (G16), hvilket betyr 20-22 voksne gutter på samme treningsareal. Dette kan ikke
gjennomføres med kvalitet på halv bane. Ergo vil tildelt treningstid på tirsdager for Stangaland drill bli enda mer
problematisk i kommende sesong.
Forslag til endret tildeling
Avaldsnes Idrettslag v/ håndballavdelingen ber hovedutvalget for oppvekst og kultur om å gjøre 2 justeringer i vedtaket:
1. Stangaland drill reduserer sin tildelte tid fra 2 klokketimer til 1,5 klokketime (samme som AIL tildeler for
treningsøkter i håndball)
2. Treningstiden flyttes fra tirsdager 18-20 til enten: a) Tirsdager 16:00 – 17:30. b) onsdager fra 20:30-22:00 eller c)
fredager i intervallet fra 17:30 – 22:00.
Fremfor at AIL skal forsøke å finne «minnelige løsninger» sammen med Stangaland drill, mener vi det er bedre at en
endring av treningstider kommer som et formelt vedtak slik at alle parter kan innrette seg etter dette, og ha forutsigbarhet
ved planlegging av treningsøkter for kommende sesong. Håper derfor denne klagen kan tas til følge.

Med vennlig hilsen
Frode Utvik
Leder håndball, Avaldsnes Idrettslag
E-post: frode.utvik@sysco.no | Direkte: 901 19 486

SAKSPROTOKOLL - KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2020
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 24/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.

Klage fra Avaldsnes idrettslag tas ikke til følge.

Klage fra Kopervik idrettslag er mottatt etter klagefrist og er dermed ikke behandlet.

Kriteriene for tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller gjennomgås i forbindelse med
temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Nøttum
20/3123

Arkiv: B02
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

MÅLFORM STANGALAND SKOLE

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Det vises til tidligere orienteringer i Hovedutvalg oppvekst og kultur, 28.8.19 saksnummer 37/19
og 4.12.19 saksnummer 55/19.
Bakgrunn
Karmøy kommune har vedtatt å bygge ny 1- 7 skole på Stangeland. Den nye skolen skal hete
Stangaland skole. Eide og Stokkastrand skoler legges ned, og elevene på disse to skolene skal
begynne på den nye skolen høsten 2022. Eide skole har bokmål som hovedmålform,
mens Stokkastrand skole har nynorsk som hovedmålform. På denne bakgrunnen må det vedtas
hvilken hovedmålform som skal være gjeldende på Stangaland skole.
Lovgrunnlag
Regelverket om målformer i grunnskolen står i opplæringsloven § 2-5. Første ledd slår fast at det
er kommunen som gir forskrift om hvilken målform som skal være hovedmål ved den enkelte
skole. Videre heter det i opplæringsloven § 2-5 7. ledd at «I samband med skifte av hovedmål … skal
det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bor i det området i kommunen som soknar til
skolen …». Med «alle» menes da alle over 18 år som bor i inntaksområde til skolen.
Inntaksområdet til Stangaland skole ble vedtatt i 2016, jf. kommunestyresak 95/16. Kart over
inntaksområde ligger som vedlegg. Kravet om rådgivende folkeavstemming gjelder både ved
skifte av hovedmål ved en eksisterende skole og ved skifte av hovedmål for et område som hører
til en nyopprettet skole.
Videre gir forskrift til opplæringsloven kapittel 9 nærmere regler for gjennomføring av
folkeavstemmingen. Her stilles det blant annet krav om at avstemmingen skal være skriftlig og at
det innkalles med fire ukers frist. Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse 12.12.14
svart at innkalling til rådgivende folkeavstemming kan skje ved innkalling i den lokale pressen,
såfremt hensynet til de stemmeberettigede blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
I opplæringslova § 2-5 4. ledd heter det at «Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1 – 7
i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke,
har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe.». Samtidig heter det videre i § 2-5 5. ledd at «Elevar som blir
overførte til ein ny skole med eit anna hovudmål enn det dei har hatt på årstrinna 1 – 4, har framleis rett til
skriftlig opplæring på det opphavelege hovudmålet.».
Vurdering
Som det fremgår ovenfor er det kommunen som vedtar hvilken målform som skal være
hovedmål ved den nye Stangaland skole. Dette vil medføre en endring av målform for en del av
elevene siden Eide skole og Stokkastrand skole har ulik hovedmålform. Vedtaket i kommunen
skal videre bygge på rådgivende folkeavstemming, slik det fremgår av opplæringsloven og
forskrift til denne.
Samtidig gjelder ledd 4 og 5 i opplæringslovens § 2-5. Dette betyr at dersom minst 10 elever på
ett årstrinn ønsker opplæring på en annen målform enn hovedmålformen, skal det opprettes
egne klasser for disse elevene. Elevene har også rett på det hovedmålet de har hatt på 1. – 4. trinn
ved overføring til den nye skolen.

Karmøy kommune har hatt et ønske om å gjennomføre den rådgivende folkeavstemmingen
digitalt. Kommunen har tilgang til tekniske løsninger som gir sikker autentisering. En slik
gjennomføring digitalt er blitt drøftet med Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har slått fast
at kravet i § 9-4 i forskrift til opplæringsloven ikke tillater digital gjennomføring. Rådgivende
folkeavstemming må derfor gjennomføres ved personlig oppmøte.
Gjennomføring
I orienteringen til hovedutvalg oppvekst og kultur, saksnummer 37/19, ble det lagt opp til en
gjennomføring av rådgivende folkeavstemming våren 2020. På bakgrunn av situasjonen med
korona-viruset har dette ikke vært mulig å få til. Det legges nå derfor opp til en gjennomføring i
oktober/ november 2020 dersom det samtidig er mulig å ivareta smittevernhensyn. Sak om
vedtak om hovedmålform ved Stangaland skole vil bli lagt frem til politisk behandling i første
møteserie i 2021. Dette vil være i god tid til åpning av den nye skolen høsten 2022.

Rådmannen i Karmøy, 20.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Sonegrenser.
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SAKSPROTOKOLL - MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 25/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/3194

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

10.06.2020

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.06.2020

1. TILGJENGELIGHETSPRISEN 2020
Eventuelle forslag til kandidater må begrunnes
2. Notat - FORESPØRSEL OM VURDERING AV UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER PÅ SFO
MORGENER, OG FERIEAVVIKLING OM SOMMEREN
3. Notat - TILTAKSPLAN FOR MOTIVASJON OG MESTRING I UNGDOMSSKOLEN

Utvalgssekretariat

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 04.05.2020
Saksnr.: 2020/43187
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Astrid Apalset Vassbø

Tilgjengelighetsprisen 2020 - ber om innspill på kandidater
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort
en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i
lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Vi ber derfor om at alle kommuner sender dette brevet
videre til sine ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, felles brukerutvalg og andre
som kan ha interesse av og innspill i saken.
Prisen består av et diplom og et pengebeløp på kr 50 000. Kriterier er vedlagt dette brevet.
Alle kan foreslå kandidater til prisen.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Forslag til kandidat, med en kortfattet begrunnelse, sendes:
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
eller på e-post til: firmapost@rogfk.no merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster, e-post: paal.kloster@rogfk.no, tlf: 51 51 66 47
Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2020.

Med hilsen
på vegne av
fylkesrådet for funksjonshemmede
Astrid Apalset Vassbø
utvalgssekretær
1

Tilgjengelighetsprisen - kriterier

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

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Hopp til innhold
Hopp til meny
Hopp til sÃ¸k
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte
Rogaland fylkeskommune
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
SÃ¸k

Meny
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte

Hva kan vi hjelpe deg med? SÃ¸k
Du er her:
Forsiden
VÃ¥re tjenester
StÃ¸tte, stipend og priser
Priser
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et
universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp
på 50 000 kroner.
Publisert19.10.2019 07.56
Sist endret06.04.2020 10.34

Søknadsfrist: 15. september 2019

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:
firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)
eller:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130 Sentrum,
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)

Hvem kan nominere kandidater?
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling
Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:
Kunnskap og kompetanse
Bygg og anlegg
Uteområder, friluftsliv og kulturminner
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Samferdsel
Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag
Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse
Prisen deles ut etter følgende kriterier:
Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger.
Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet.
Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:
Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for
fylkesrådet.
Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget.
Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.
Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i
helhetsperspektivet.
Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling
Prisen deles ut i Rogaland fylkestingsmøtet i desember en gang hvert år, og består av et diplom og et prisbeløp på 50 000
kroner.
Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Kontakt
Paal Kloster
RÃ¥dgiver
E-post Paal.Kloster@rogfk.no
Fant du det du lette etter?
Ja
Nei

Kommentar :
Send

Sentralbordet
Telefon
51 51 66 00
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30
Finn ansatt
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Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger
firmapost@rogfk.no
eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte
Organisasjonsnummer: 971 045 698

Her finner du oss
Fylkeshuset
Arkitekt Eckhoffsgate 1
4010 Stavanger
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Instagram
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Twitter
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Informasjonskapsler (cookies)
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SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR 10.06.2020
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 26/20
Behandling:

Vedtak:
1. TILGJENGELIGHETSPRISEN 2020
Til etterretning.

2. Notat - FORESPØRSEL OM VURDERING AV UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER PÅ SFO
MORGENER, OG FERIEAVVIKLING OM SOMMEREN
«Rådmannen viser til oversendelsesforslag 7, framsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20eventuelt- kommunestyret 10.02.20. Hun ber om at rådmannen kan vurdere utvidede åpningstider for
SFO morgener og ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre
kommuner med bakgrunn i å se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO åpningstider som
kan samkjøres med arbeidstider for de som jobber turnus, og se på en ferieavvikling mer lik den som
barnehager har (3 ferieuker om sommeren).
Sektor skole har undersøkt åpningstidene og ferieavviklingen for SFO i Haugesund og Tysvær
kommune. Disse kommunene grenser til Karmøy og er naturlige å sammenligne seg med.
Åpningstidene er like i disse tre kommunene. Alle tre kommunene har også stengt en måned om
sommeren. Karmøy har stengt fra 15.juli til 15. august, de andre to har stengt i juli måned.
Årets ferieavvikling er nært forestående, derfor er logistikken rundt dette ferdigbehandlet og
kommunisert ut til ansatte og foresatte. Endringer knyttet til hvordan åpningstider og ferieavvikling
skal foregå krever en prosess med involvering av berørte parter. Inneværende vår har vært preget av
Covid 19 og alt det har innebåret av omstillinger og tiltak i skolesektoren. På grunn av dette har det
vært nødvendig å avvente eventuelle endringer i de ordinære SFO vedtektene.
Sektor skole planlegger å gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan SFO blir organisert i Karmøy
kommune. I denne prosessen skal gjeldende vedtekter evalueres og eventuelt revideres. Åpningstider og
ferieavvikling vil bli utredet som en del av dette arbeidet. Saken tas opp i hovedutvalg oppvekst og
kultur 3.desember 2020.»

3. Notat - TILTAKSPLAN FOR MOTIVASJON OG MESTRING I UNGDOMSSKOLEN

«Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken om Motivasjon og mestring den 05.12.2018,
saksnr. 58/18. Det kom tilleggsforslag fra Jacobsen (Ap) om å etablere ei referansegruppe for
arbeidsprosessen, som skulle bestå av skoleeier, skoleledere, lærere, elever og representant fra
foreldreutvalg. Hovedutvalg oppvekst og kultur tok tiltaksplanen for ungdomsskolen Motivasjon og
mestring til etterretning. Innstillingen med Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Planen for motivasjon og mestring på ungdomstrinnet ble iverksatt 01.01.19. Det står beskrevet
i planen at rullert plan for videre tiltak skulle legges fram i desember 2019. Dette ble utsatt til
februar 2020 og skulle behandles i hovedutvalg oppvekst og kultur 1.april 2020. På grunn av
Covid 19 viruset ble det planlagte hovedutvalgsmøtet avlyst. Planen er nå rullert, og framdrift
for det videre arbeidet vil bli presentert i dette dokumentet.
Historikk
Læring er kjernen i skolens virksomhet. Motivasjon er en svært viktig forutsetning for læring.
Bakgrunnen for satsingen på Motivasjon og mestring på ungdomstrinnet var at ungdomsskoleelever
i Karmøy hadde scoret noe lavere enn landsgjennomsnittet på Elevundersøkelsen, særlig på
faktoren «motivasjon».
I forkant av utarbeidelsen av tiltaksplanen ble det gjennomført dybdeintervjuer og
spørreundersøkelser med elever på alle ungdomsskolene i kommunen. Tilbakemeldingene fra
elevene var i hovedsak at de synes det er viktig med lærere som bryr seg, og som ser og aksepterer
dem for den de er. De vil ha lærere som er forberedt og engasjerte, og som legger opp til at elevene
får være aktive i timene. De ønsker medvirkning når det gjelder valg av arbeidsmåter og
fordypningsemner. De uttrykker at det er viktig for motivasjonen at de får hjelp til det de opplever
som vanskelig, slik at de kan oppleve mestring. Elevene uttalte også at de foretrekker praktiske
arbeidsmetoder og variert undervisning.
Lekser ble trukket fram av elevene som ble intervjuet, som en demotiverende faktor. Når det gjelder
bruk av anmerkninger kom det fram et mer nyansert syn på bruken av dette i intervjuene enn i
spørreundersøkelsene. Det var tydelig at måten å praktisere et anmerkningssystem på var
avgjørende for elevenes opplevelse av det. De aller fleste elevene svarer at de trives på skolen og er
fornøyd med opplæringen. Likevel er det viktig å jobbe aktivt for at alle skal ha en god
skolehverdag. Innspillene fra elevene var med å legge grunnlaget for den eksisterende tiltaksplanen.
Evaluering av eksisterende tiltaksplan
Gjeldende tiltaksplan har bestått av et systemnivå, som fokuserer på overordnede rammer. Videre
har den bestått av tiltak som kan ses i lys av kommunens satsinger på skole: «Dypere læring med
digital støtte» og «Trygt og godt skolemiljø». Sektor skole er godt i gang med tiltakene som står
beskrevet i planen. Referansegruppe for arbeidsprosessen er etablert. Foreldrerepresentant og
elevrepresentant ble rekruttert fra Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og Ungdomsrådet. Dette ble
gjort for å sikre involvering og medvirkning fra disse utvalgene. I tillegg består gruppa av en
representant fra skoleeier, en ungdomsskolerektor og en ungdomsskolelærer. Møter i
referansegruppa er avholdt, og det er avklart hvordan gruppa skal arbeide videre.
Det er gjennomført en digital spørreundersøkelse for elever på 8. og 9.trinn. Den ble utarbeidet på
bakgrunn av informasjon fra elevene i spørreundersøkelsene og dybdeintervjuene, som ble gjort i
forkant av planarbeidet. Målet med undersøkelsen var å spørre de samme elevene to ganger, med

noen måneders mellomrom, for å se om motivasjonen hadde endret seg i løpet av perioden. På den
siste undersøkelsen svarer flere ungdommer at de trives på skolen enn på den første. Det er også
flere som svarer at de er interesserte i å lære på skolen. Det kan tyde på en viss framgang, men
resultatene på Elevundersøkelsen gjenspeiler ikke samme framgangen. Det er verdt åmerke seg at
de aller fleste elevene svarer at de er motiverte for skolearbeid.
Elevundersøkelsen ble gjennomført i november/desember. Resultatene på indikatorene «motivasjon»
og «mestring» er fremdeles under landsgjennomsnittet. Det vil si at iverksatte tiltak ennå ikke viser
igjen på elevenes motivasjon. Det er viktig å ha med seg at flere av tiltakene skal pågå over tid, og
eventuelle effekter av dem vil først være målbare på sikt. Dette er et kontinuerlig og langsiktig
arbeid. Likevel må vi ta resultatene på alvor og innse at vi har en vei å gå for å øke motivasjonen og
mestringsfølelsen på ungdomstrinnet.
Kartlegging av bruk av anmerkninger er også et av tiltakene som er satt opp i planen. Dette jobbes
med på hver enkelt ungdomsskole, som del av et helhetlig arbeid med relasjonsbygging,
mestringsopplevelser, elevmedvirkning og læringsledelse.
Vurdering av eksisterende praksis med lekser, i forhold til omfang og innhold, skal være satt på
agendaen på de ulike ungdomsskolene. Målet er å få til en læringsfremmende og motiverende
praksis. Flere av ungdomsskolene er allerede godt i gang med dette arbeidet.
I tillegg til tiltakene som er nevnt ovenfor, og som er beskrevet mer inngående i tiltaksplanen, har
hver enkelt skole motivasjon og mestring på agendaen i sitt pågående utviklingsarbeid.
Motivasjonsfremmende undervisning er grunnlaget for alt annet som gjøres i skolen. Det satses
også tungt på digitale verktøy i undervisningen. Både koding og VR-briller er under utprøving, og
forventes å bidra til økt motivasjon for denne målgruppen.
Ungdomsskolene deltar på lærende nettverk på tvers av skoler, sammen med barneskolene 3-4
ganger per skoleår. Nettverkene er et ledd i den skolebaserte kompetanseutviklingen. Nettverkene
fokuserer på faktorer som forskning framhever som motivasjonsfremmende. Eksempler på dette er
relasjonsbasert klasseledelse, en aktiv elevrolle, dybdelæring, egenvurdering og tverrfaglighet.
Dette står beskrevet i tiltaksplanen, og sektor skole er i rute i forhold til oppsatt plan.
Plan for trygt og godt skolemiljø er også en del av tiltaksplanen for Motivasjon og mestring, og er
beskrevet nærmere der.
Veien videre

Høsten 2020 iverksettes Fagfornyelsen på nasjonalt nivå. Fagfornyelsen er en revidering av
hele læreplanverket. Karmøyskolen er allerede godt i gang med implementeringen av denne.
Fagfornyelsen legger opp til skaperglede, engasjement og utforskertrang.
«Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene. Skolen og
lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og
forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike
sammenhenger. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god
forståelse av det de lærer, skal prioriteringene i fagene bli tydeligere. Fagfornyelsen
skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og
sammenhengen mellom fag skal forbedres. Læreplanene skal også gi tydeligere

retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen og for vurderingen av
elevenes kompetanse» (Regjeringen.no).
For å få til dette kreves aktive elever og variert undervisning i et trygt og inkluderende
fellesskap. Det samsvarer godt med elevenes innspill til hva som motiverer dem. Målet til
Karmøyskolen er at elevene gjennom praksisendringen som følger av Fagfornyelsen, skal
oppleve mer mestring og bli enda mer motivert for læring. Karmøyskolen satser også videre på
Trygt og godt skolemiljø (som beskrevet i den eksisterende tiltaksplanen). Et trygt og godt
skolemiljø ligger til grunn for at implementeringen av Fagfornyelsen skal bli vellykket.
Satsingene må ses i en sammenheng.
Tiltakene som er iverksatt og som er beskrevet i eksisterende plan for motivasjon og mestring,
vil bli jobbet videre med. Arbeidet er fremdeles i startfasen, og implementeringsarbeid trenger
tid og handlingsrom for å bli vellykket. Selv om resultatene på Elevundersøkelsen fremdeles
ikke er i tråd med målsettingen, har kommunalsjef oppvekst og kultur tro på at målrettet og
grundig arbeid vil gi ønskede resultater på sikt.
Oppfølging og evaluering
Elevundersøkelsen gir nyttig informasjon om hvorvidt arbeidet med motivasjon og mestring på
ungdomstrinnet gir resultater. Sektor skole vil fortsette å analysere resultatene derfra. I tillegg
vil arbeidet som allerede er iverksatt, og som er beskrevet ovenfor følges tett av kommunalsjef
oppvekst og kultur.
Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU) og Ungdomsrådet vil fremdeles være involvert i arbeidet.
Motivasjon og mestring er også tema på jevnlige samlinger som ungdomsskolerektorene har.

4. Orientering – Karmøy kommune i oppfølgingsordningen
Modell for kompetanseutvikling i skole
Utdanningsdirektoratet (Udir) sin modell for kompetanseutvikling i skolen består av tre elementer:
 Desentralisert ordning.
 Oppfølgingsordningen.
 Innovasjonsordningen.
Modellen for kompetanseutvikling er en nasjonal satsing som har tre formål. For det første skal den
bidra til å sikre at skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. For det andre skal den gi
tilbud om statlig støtte til kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i
opplæringen. For det tredje skal den undersøke effekten av tiltak for å gi bedre kvalitet i skolen.
Oppfølgingsordningen
Oppfølgingsordningen er et tilbud om støtte til kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende
resultater i opplæringen. Kommuner som trekkes ut i ordningen får tilbud om oppfølging for en periode
på 3 år. Kommunene identifiseres ved bruk av et indikatorsett fra sentrale områder innen læringsmiljø
og læringsutbytte. Indikatorene hentes fra elevenes grunnskolepoeng (beregnet fra eksamens- og

standpunktkarakterer), Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. Ut fra disse indikatorene beregnes det
risikopoeng.
Det første året i ordningen kalles forfasen. Med bistand av eksterne veiledere skal kommunen analysere
egne data og danne seg et bilde av hvilke utfordringer kommunen har. I tillegg skal det planlegges
tiltak, gjennomføres forankringsarbeid og man skal finne et kompetansemiljø som skal bistå kommunen i
gjennomføringsfasen. Forfasen varer i 1 år.
I gjennomføringsfasen skal kommunen gjennomføre de planlagte tiltakene. Dette kan være i samarbeid
med det såkalte veilederkorpset fra Udir eller andre kompetansemiljøer, for Karmøy kommune sin del vil
Høgskolen på Vestlandet være en naturlig samarbeidspartner. Målet for fasen er å utvikle kvaliteten på
skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i kommunen. Gjennomføringsfasen varer i 2 år.
Uttrekk av Karmøy kommune
Kommuner kan bli trukket på to måter i oppfølgingsordningen.
1. Kommunen samlet sett har et høyt antall risikopoeng.
2. Spredning i antall risikopoeng mellom skoler i samme kommune (0ver 50 poeng), samtidig som
en av skolene ligger i nederste kvartil. Dette betyr at en skole har et antall risikopoeng som gjør
at den ligger over 75 % av det antall risikopoeng det er mulig å oppnå.
Karmøy kommune er trukket ut med bakgrunn av alternativ 2 ovenfor. Det er særlig tre områder som
danner grunnlaget for uttrekket:
1. Støtte fra lærer.
2. Motivasjon.
3. Grunnskolepoeng.
Kommunen er altså ikke trukket ut på bakgrunn av samlet antall risikopoeng, men på grunn av stor
spredning mellom skolene i kommunen. Laveste risikopoeng i Karmøy kommune er 0 og høyest er 52,8.
Spredningen er altså over 50 poeng, og kvalifiserer til uttrekk. Av kommunens 16 barneskoler og 5
ungdomsskoler har 4 ungdomsskoler og 1 barneskole blitt trukket ut.
På bakgrunn av høy andel risikopoeng er følgende skoler trukket ut i ordningen:
 Bø ungdomsskole.
 Kopervik skole.
 Skudenes ungdomsskole.
 Stangeland ungdomsskole.
 Åkra ungdomsskole.
Arbeid videre
Arbeidet videre vil bestå av følgende punkter:
 Analysearbeid.
 Etablere kontakt med veiledere HVL.
 Informasjon i organisasjonen.
 Utvikle plan for forfasen i mai/ juni 2020.





Involveringsarbeid i organisasjonen.
Danne og forstå eget utviklingsbilde.
Digital oppstartssamling 15. og 16. september.
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Behandling:
1. Kommunalsjefen orienterte om tertialrapport 1. tertial 2020. Saken ligger på sakslisten til
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Kommunalsjef oppvekst og kultur svarte.
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fra NAV flyktning inviteres.
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