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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2020

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 15.06.20.

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 15.06.2020

Tid : Kl. 18:00 – 21:50

Funksjon

Navn

Parti

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

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

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

Fremmøte

FO

FO

MIDLERTIDIG FRITATT

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

Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna
Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Sjurseth Per Inge
Sandhåland Kari Synnøve
Hovden
Sæbø Nina Ve
Slotnes Hilde Karine
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45

Referent:

Formannskapssekretær

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

FO

FO
FO

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

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

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


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



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



Innkalling til formannskapet 22.06.20 sendes ut 16.06.20.



Klagenemd avholdes 22.06.20 – sakene er allerede sendt ut.



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

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

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

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

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

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

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

Heidi

Tangjerd

Mona

Færaas

Anne Britt

Heimdal

Diarry

Snyen

Tonje

Kolstø

Inger Elise Netland

Solbrekken

Julie

Syvertsen

Linn Therese

Erland

Charlotte stava

Bratland

Anne Eline

Vevatne

Lilly Sandvik

Håkonsen

Nathalie

Jakobsen

Aina

Nordbø

Monica

Hetland

Målfrid

Mjåseth

Dagny Elin

Kvaløy

Liv Marit

Jakobsen

Tove Broen

Helgesen

Anita Bull

Klovning

Synnøve

Sandve

Berit

Menn:
Leknes

Georg

Alsaker

Arvid

Alsaker

Roald

Hovland

Tore

Kristiansen

Raymond

Hevrøy

Aksel

Vatland

Svenn-Børge

Pedersen

Jan Martin

Jahren

Eivind
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Nygaard

Frode

Haarr

Roy

Laugen

Ragnar

Solheim

Einar

Thormodsæter

Norvall

Valentinsen

Hans Arne

Hetland

Terje

Svendsen

Kjell Arvid

Hveding

John Arve

Flotve

Ole Egil

Sivertsen

Johannes Magne

Vikre

Ken Ståle

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

Kvinner:
Mannes

Ingeborg Sundvoll Dale

Vinje

Grethe

Langåker

Cindy Jeanette Ferkingstad

Husebø

Karin

Falnes

Merete Sund

Stensen

Paula

Knutsvik

Adelheid Halvorsen

Stuvik

Vivian

Haavik

Ina Merete

Lindøe Tveit

Siri

Berndtsson

Karin Elisabeth

Dyrland

Linda

Ognøy

Ingunn Mortveit
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Tjørve

Ingunn

Bergli

Marianne

Erland

Reidun

Vik

Hilde

Sæbø

Nina Ve

Lund

Mette

Thornes

Mette

Lende

Jorunn Sjøen

Røkke Halvorsen

Elisabeth

Trygg

Kärstin Irene

Bøe

Ann-Hilde

Nystad

Solveig

Vermundsen

Tone

Røsand

Wenche Sandvold

Høyland

Gunn Synnøve

Mæhle

Berit

Olsen

Hilde Vaka

Byre

Susanne

Hillesland

Solveig Karin

Andreassen

Perly Pedersen

Stensland

Katrine

Hovland

Kaja Wathne

Sjursen

Elisabeth Pettersen

Batchar

Maria Shanilyn

Nærø

Barbro

Spanne

Heidi Marie

Damm

Inger karin

Johanson

Kersti

Thorsen

Kjersti J.

Hauge

Norunn

Lunde

Therese Holmen

Førland

Nina Lønning

Eng

Ragnhild Eline
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Sønstabø

Turid

Thorheim

Elisabeth

Hellesvik

Helen Kaspara

Abrahamsen

Sidsel

Løvereide

Louise

Ellingsen

Christine

Lindeflaten

Borghild

Simonsen

Hanne Jorunn

Larsen

Pindy

Østbø

Ilsa Maud

Røen

Sølvi A.

Handeland

Magni Bårdsen

Lund

Gunn Elise

Selsås

Kristi Anne B

Eilertsen

Åse

Davidsen

Kristin

Vikre

Gunn

Didriksen

Evy

Brøndbo

Miriam Sandslett

Ådland

Nina

Sjøen

Solveig Maria

Lyngstad

Beate Sirnes

Worre

Liss

Skeie

Anne-Margrethe Lindaas

Jakubowska

Katarzyna

Knutsen

Anne Lene

Liknes

Jorunn Margrethe

Jakobsen

Tone lise

Apeland

Nina

Hop

Helga Synnøve

Svendsbø

Nina Haugset

Andreassen

Beathe

Skår

Gerd Lovise
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Vea

Karoline

Eng

Nina Merita

Nilsen

Wendy K.

Grindhaug

Elin

Menn:
Gåsland

Leif Ove

Rogers

James

Vermundsen

Kristian Skjold

Tangjerd

Espen

Arnø

Kjell Ingve

Knutsen

John Geir

Hovden

Nils Reidar

Røkke

Oddmund Sigvart

Grinde

Øyvind

Johansen

Bjørn Harald

Svennes

Ronny

Jordbrekk

Trond Harald

Sandven

Leif Harald

Langfjord

Hans Erik

Ferkingstad

Kjell

Lund

Eilert

Sjøen

Brian Paul

Karlsen

Torbjørn

Paulsen

Rune Grønn

Sellevold

Espen

Tveit

Olav

Fylkesnes

Ole Erik

Breivik

Ronny

Eide

Arne

Ådland

Geir Sigurd

Solvang

Svein
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Våga

David

Bjørge

Olsen Bettum

Hauge

Frank Terje

Gulliksen

Øydvin Martin

Jackson

Fredrik

Bjordal

Alf Arne

Sommerfeldt

Geir Sofus

Grindhaug

Jan Erik

Ness

Jostein R.

Abrahamsen

Oleiv

Kallekott

Johan

Jacobsen

Svein

Liknes

Gunnar

Kvalavåg

Ronny

Fjellkårstad

Ørjan

Vikra

Hein

Halvorsen

Fredrik

Helgesen

Per

Kvamme

Svein Tore

Fjeldkårstad

Eirik

Flatebø

Øyvind

Haukås

John Gunnar

Lodden

Kenneth

Naustvik

Karl Inge

Bowitz-Øygarden

Nils J.

Aarhus

Dag Inge

Lanes

Haagen

Varne

Terje

Utvik

Trygve

Eriksen

Yngve

Brochs

Rudi

Hemnes

Lars Jonny

Thorstensen

Jan Sigmund
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Krogdahl

Erik

Hetland

Ståle

Lillebø

Kjell-Otto

Instebø

Ronny

Sivertsen

Petter Meidell

Jacobsen

Richard

Dalen

Rune

Hop

Lars Sigvart

Bårdsen

Sverre Djønne

Nielsen

Knut

Rutledal

Eirik

Tveisme

Nils Helge

Andreassen

Atle

Mjåseth

Eirik Magnus

Andreassen

Atle

Solheim

Sævar

Lie

Bjørn Mathias

Skarholm

Øystein

Johannessen

Ernst L.

Ytreland

Ole

Ustad

Alf Sigbjørn

Hægland

Svein

Stamnes

Alexander Vare

Jacobsen

Trond R.

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

Kvinner:
Bøe

Ann-Hilde

Klæhaug

Susan
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Pedersen

Britt Johnsen

Jacobsen

Richard

Leknes

Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

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

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

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

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

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

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

2

3

-

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

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

-

-

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

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

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

2 000
1 570 000
4 649 000

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

7

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

-

4
118 000
31 000
85 000

6

6

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

1

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

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

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

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.

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

Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:

kroner

137 089 000

Til finansiering av VAR-investeringer:

kroner

324 908 000

Til finansiering av startlån til videre utlån:

kroner

50 000 000

Sum låneopptak

kroner 511 997 000

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes
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Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering
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Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Side 27 av 27

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

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

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

SAKSPROTOKOLL - PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 68/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

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

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomplan.

Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSPROTOKOLL - PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 87/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

John Arve Hveding
20/3226

Arkiv: 614 D12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rådmannen i Karmøy, 29.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

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

Kopervik,18. juni 2018

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

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

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

4. Arbeidsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•

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

5. Beskrivelse av prosessen i arbeidsgruppen
•
•

•

•

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

Karmøy

Sandnes

Haugesund Tysvær Gr.

Landet

13

u/Oslo

Nettodriftsutgifter kultursektoreni
prosentav kommunenstotale netto
driftsutgifter

2016
2017

3,1
3,0

4,5
5,1

4,1
4,5

3,9
4,2

4,0
4,0

3,9
3,9

Netto driftsutgifter for kultursektoren

2016

1575

2239

2117

2525

2076

2121

per innbyggeri kroner

2017

1602

2645

2415

2852

2167

2238

Brutto investeringsutgiftertil
kultursektorenper innbygger

2016
2017

92,1
152,8

105,5
98,9

193,8
544,1

505,0
820,6

604,1
768,1

814,2
857,7

Brutto investeringsutgiftertil kommunale

2016

12

4

12

232

121

185

kulturbyggper innbygger

2017

0

4

142

297

136,0

134,0

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

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

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

Karmøy:
Haugesund:
Tysvær:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset
Kulturhuset må ha stor aktivitet hele dagen/kvelden gjennom hele uken. Mange ulike
hverdagskulturelle aktiviteter for organisasjoner og andre grupperinger får plass her. Det er
også stedet for store kulturopplevelser. Stor aktivitet viser seg å være viktig for at en skal ha
god driftsøkonomi i huset. Et sted som blir drevet på denne måten, vil offensivt kunne
forebygge problemer før de blir en utfordring for andre kommunale etater. Kultur er en viktig
faktor for å bygge en god kommune der barn og unge får gode oppvekstmiljø, og der
befolkningen tilbys mental og fysisk aktivitet som kan styrke folkehelsen.
Arbeidsgruppen har hatt samtalermed rundt40 personer med ulik tilknytning til kulturteater, Munor, kulturskolerektor, biblioteksjef, kinosjef, kulturhuslederne, arrangører,
kulturutøvere, næringslivsorganisasjoner, byutviklingsgruppene, frivillighetskoordinator,
eldreråd, osv.
Gruppen harfåtttydelige og samstemte tilbakemeldinger fra disse på hvilke aktiviteter og
funksjoner som savnes og som må dekkes i et nytt kulturhus.
Fra næringslivet er det uttalt at et kulturhus vil gjøre det lettere å få arbeidskraft til å bosette
seg i Karmøy. Det er viktig å få ungdommene hjem igjen etter endt utdanning andre steder.
Telemarksforskning viser til data som bekrefter at kultur har en slik påvirkning.
For å få best mulig økonomisk drift i kulturhuset må det være fleksibilitet med store og små
saler, teleskopamfi og regulerbar elektronisk akustikk. Det innebærer at huset kan gi tilbud til
mange ulike aktiviteter og grupper i kommunen og regionen.
Det moderne kulturhuset skal være et hus som både brukes av amatører og profesjonelle
aktører. Det skal passe for scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk, mm.

26

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

•
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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
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer
intensjonserklæringen.
2. Det legges frem ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken
Dagens journal- og samhandlingsløsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er
fragmenterte, og imøtekommer i liten grad verken dagens eller morgendagens behov og krav til
digital dokumentasjon og samhandling. Helsetjenesten trenger pasientjournalsystemer som i
større grad enn i dag bidrar til at pasienter får rett behandling og hjelp.
Befolkningen blir eldre og sykdomsbildene blir mer komplekse som følge av nye
behandlingsmetoder og økt levealder. Dersom dagens utvikling i bruk av helse- og
omsorgstjenester fortsetter, vil det oppstå et betydelig underskudd av helsepersonell i fremtiden.
Digitalisering er ett av tiltakene som kan bedre denne situasjonen. Systemene må fungere slik at
helsepersonell kan bruke mest mulig av sin tid på pasientbehandling og minst mulig tid på å lete
frem viktige opplysninger om pasienten.
Akson er et nasjonalt digitalt utviklingsarbeid som skal bidra til å nå målene i Meld.St. 9 (20122013), Én innbygger – én journal. Arbeidet er nå kommet så langt at det foreligger forslag til de
kommunale løsningene, gjennom å etablere to programmer:
1. Akson felles kommunal journal
2. Akson helhetlig samhandling og felles komponenter
KS og utvalgte kommuner har bidratt i arbeidet på vegne av kommunesektoren. I forprosjektet
ble rapporten «Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal
journalløsning» utarbeidet. Rapporten synliggjør hvordan tiltaket kan gjennomføres med lavest
mulig kostnad og risiko, og høyest mulige gevinster for innbyggere, helsepersonell og
virksomheter.
Framtidige lovkrav for å ivareta informasjonssikkerhet og informasjonsutveksling med andre
aktører vil gjøre at kommunene må utvikle nye journalløsninger som møter disse utfordringene.
Det reelle valget kommunene står ovenfor er å velge å utvikle og anskaffe en slik løsning alene,
eller sammen med andre kommuner.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor store kostnadene vil bli til
slutt. Kvalitetssikringen av sentralt styringsdokument vil kunne gi noe bedre anslag enn det vi
har i dag. Det er all grunn til å tro at kommunene i framtiden vil måtte investere betydelige beløp
i bedre pasientadministrative digitale løsninger enn det som kommunene gjør i dag – uansett om
en blir med på Akson eller ei. Det å sammenligne dagens kostnader med framtidige kostnader for
Akson er ikke hensiktigsmessig.
Alle landets kommuner inviteres til å signere en intensjonserklæring om å slutte seg til videre
arbeid med Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for kommunen på dette tidspunkt. Undertegning av
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i
det videre arbeidet med Akson. Dette er et første steg i prosessen med realisering av Akson.
Statens videre engasjement og forpliktelse vil avhenge av at mange nok kommuner signerer
intensjonsavtalen. Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune signerer intensjonsavtalen.

Bakgrunn for saken
«Akson– helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt utviklingsprosjekt om
digitale løsninger innen helsetjenesten som skal resultere i to konkrete løsninger; (1) en felles
kommunal pasientjournal som kan brukes i alle kommunale tjenesteområder som har behov for å
behandle pasientinformasjon, og (2) felles digitale løsninger for helhetlig samhandling, som
knytter helse-Norge sammen på tvers av kommuner, sykehus og andre helsevirksomheter.
Sammen med prosjektet Helseplattformen (som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunene i
Midt-Norge) og videreutvikling av spesialisthelsetjenesten (utenfor Midt-Norge) sine
pasientadministrative systemer, vil en kunne realisere ambisjonenen om «en innbygger – en
journal». Målet er at pasientens helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til
rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg.

Figur 1: Elementer som inngår i én innbygger - én journal (de røde firkantene er videreutvikling av
spesialisthelsetjenestens digitale plattform)

Mange utredninger over lang tid
Arbeidet fram til dagens forslag til Akson har pågått over mange år. Nedenfor beskrives kort
arbeidet fram til i dag.

Figur 2: Tidslinje for én innbygger - én journal

Meld St. nr 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal
Meld. St. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal beskriver de overordnede målene for arbeidet
med digitalisering i helsesektoren:
 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
 Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
 Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.
Målene for arbeidet med digitale løsninger for helsetjenesten er derfor blitt stadfestet av tre
påfølgende regjeringer.

Konseptvalgutredningen
Direktoratet for e-helse fikk i februar 2018 i oppdrag å løse behov innen klinisk dokumentasjon
og pasientadministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med
øvrig helsetjeneste. Oppdraget spesifiserer at det bør tas høyde for behovet for samhandling
mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder. Rapporten er utarbeidet
i perioden februar til juni 2018 og bygger videre på utredning av én innbygger – én journal
(2015), oppdraget til Helse Midt-Norge RHF om Helseplattformen, strategier i
spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og Direktoratet for e-helse sitt samarbeid med
fire kommunegrupper og 44 kommuner i 2017.
Konseptvalgutredningen utredet flere ulike konsepter, hvorav tre ble grundig vurdert opp mot
nullalternativet. De tre konseptene var:
 Konsept 1: Hver enkelt virksomhet har ansvar for sine egne journalløsninger. Det stilles
høyere krav til funksjonalitet og driftssikkerhet enn i dag. I konsept 1 er dagens nasjonale
samhandlingsløsninger styrket, blant annet ved at det etableres et nasjonalt
dokumentregister, og oversikt over pasientens legemidler blir tilgjengelig for alle aktører.
 Konsept 4: Det etableres en rammeavtale med minst to leverandører av journalløsninger. Alle
kommuner, fastleger og andre private avtaleparter skal bruke en av løsningene i
rammeavtalen. Samhandling med spesialisthelsetjenesten videreføres gjennom dagens
løsning med dokumentdeling, men vil være mindre integrert enn i konsept 7.
 Konsept 7: Det anskaffes én nasjonal journalløsning for alle tjenesteområder i kommunal
helse og omsorgstjeneste med helhetlig samhandling. Løsningen skal brukes av alle
kommuner, fastleger og andre avtaleparter. Konseptet har høyt ambisjonsnivå for
samhandling med spesialisthelsetjenesten.
Alle tre konseptene viste høyere måloppnåelse og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn
nullalternativet. Konsept 7 ble ansett som klart best.

Forprosjektet
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre ga sin støtte til direktoratet for e-helse sin anbefaling om konsept
7 i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring
som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet ble iverksatt så raskt som mulig. Arbeidet
ble avsluttet i februar 2020, og det ble overlevert et sentralt styringsdokument (SSD) til Helse og

omsorgsdepartementet. Det sentrale styringsdokumentet tok særlig for seg teknologiske
hovedvalg, med en stegvis tilnærming og mulighet for videre tilpasninger og utvikling av
løsninger. Dokumentet beskriver sentrale grensesnitt og avhengigheter, blant annet mot felles
nasjonale komponenter som legemiddelliste. Dokumentet beskriver mulig
gjennomføringsstrategi og foreslår at det videre utviklingsarbeidet skal gjennomføres i to ulike
spor, at den kommunale journalløsningen må løses av kommunene selv gjennom et felles eid
aksjeselskap (program Akson journal), og at samhandlingsløsningene og felleskomponentene må
bli et statlig ansvar (program Akson samhandling), der Norsk Helsenett får et anskaffelses- og
gjennomføringsansvar. Det sentrale styringsdokumentet skal nå gjennomgå en kvalitetssikring.

Intensjonsavtaler og videre arbeid
Helse og omsorgsdepartementet har lagt sentralt styringsdokument til grunn for departementets
videre arbeid med Akson. For å sikre at Akson kan gjennomføres ønsker helseministeren at et
tilstrekkelig antall kommuner signerer en intensjonsavtale om å anskaffe en felles journalløsning.
Kravet er at minst halvparten av innbyggerne, sett bort fra Midt-Norge, skal stå bak en framtidig
nasjonal løsning, utviklet og eid av kommunene selv. Dette må være på plass før regjeringen vil
legge statlige midler inn i kommende statsbudsjett.
Arbeidet med å konkretisere og detaljere organisering og finansiering av det videre arbeidet med
å etablere et felles kommunalt eid program for Akson journal fortsetter. Dette arbeidet skal være
ferdig innen utgangen av 2020.

Fakta

Problemer med dagens løsninger
Konseptutvalgsutredning fra 2018 konkluderte med at helsepersonell ikke har god nok
informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i kommunehelsetjenesten er lite
egnet for å jobbe effektivt i, at de fleste mangler beslutningsstøtte som kan understøtte god
praksis og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg i stedet brukes på å innhente og
kvalitetssikre informasjon. Intervjuer gjennomført av direktoratet for e-helse med helsepersonell i
helse- og omsorgstjenesten i 2018 gir følgende bilde av dagens situasjon:
 "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde
seg oppdatert på eventuelle endringer.", Sykepleier i hjemmetjenesten
 "Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang.",
Helsesøster i kommunen
 "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for å
innhente opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […] Timevis ukentlig med
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege
Mange anskaffelser gjort i den enkelte kommune, har resultert i et stort antall journalløsninger i
ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter. Konsekvensen av flere systemer er at
informasjonen om innbygger ligger spredt i ulike systemer og er vanskelig å dele mellom ulike

kommunale tjenester og understøtter ikke pasientforløp på tvers av virksomheter, omsorgsnivå
eller tjeneste innad i en kommune.
Innbyggere vil i løpet av et livsløp være i kontakt med mange ulike aktører i helse- og
omsorgssektoren. Felles for alle aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra
hverandre for å kunne utføre sine tjenester med høyest mulig kvalitet. Samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og et bredt spekter av kommunale helse- og omsorgstjenester medfører at
mange pasientforløp går på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Behovet for å utveksle
pasientinformasjon har økt etter at samhandlingsreformen ble innført, blant annet fordi pasienter
skrives ut tidligere fra sykehusene til videre oppfølging i kommunene. Ofte opplever pasienter
og innbyggere at de må gjenta informasjon til stadig nye tjenesteledd, og at de selv må ta ansvar
for at ulike nivå og ledd i helestjenesten har oppdatert og korrekt informasjon.
Samarbeidet mellom staten og kommunene
Akson forutsetter et tett samarbeid mellom stat og kommune for å kunne lykkes. Det sentrale
styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring danner grunnlaget for at Helse- og
omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering i statsbudsjettet for 2021. At
tilstrekkelig mange kommuner signerer intensjonsavtalen vil bidra til å skape grunnlag for at
regjeringen vil gå videre. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er lagt til grunn en tilnærming
basert på frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale.
Felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. Kommunene må
organiseres på en måte som sikrer effektive kommunikasjons- og forankrings-prosesser samtidig
som en ivaretar kommunal representasjon og innflytelse på beslutninger i programmet. Alle
kommuner (utenfor Midt-Norge) vil ikke nødvendigvis være representert som eiere i «Akson
journal AS» men kommunene må sikres involvering og innflytelse. Kommunene som inngår på
eiersiden vil ha direkte innflytelse gjennom eierskapet. Vedtekter og aksjonæravtale utarbeides i
selskapsetableringen og eierstyringen av selskapet vil skje gjennom generalforsamling. Staten
åpner for å kunne inneha en mindre eierandel i selskapet med ansvar for Aksjon journal
(kommunal pasientjournal).
Finansiering
Sentralt styringsdokument anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger,
låneopptak og tjenesteprising. Staten legger til grunn at kommuene selv må finansiere
investeringen og forvaltning og drift av løsningen. Dette fordi kommunene også i dag har ansvar
for å finansiere egne journalløsninger. Staten har imidlertid signalisert at de vil finansiere
myndighetsoppgaver og programaktiviteter knyttet til Akson journal.
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til
8,8 milliarder kroner hvor staten dekker 1,4 milliarder. 45 % av de resterende 7,4 milliarder er
knyttet til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 55 % er lokale
innføringskostnader som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte kommune. Det arbeides
med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til anvendelse både samlet
og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket blir tydeliggjort.

Figur 3: Foreløpig kostnadoverslag. Ressursbidrag innebærer egeninnsats i kommunene

Kommunen står fritt til å delta
Det er frivillig for kommunen(e) å delta i Akson. Kommunen, fastleger og andre private med
avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler fortsatt den enkelte
virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, føringer og standarder.
Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse)
som trolig vil bli behandlet i løpet av høsten. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk
standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil den innebære
at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne journalløsninger til enhver tid
anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav og nasjonale
fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører
samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. Deltakelse i
felles Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i
arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan
gi bedre samhandling mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor
som jobber sammen om innbyggernes behov. Gevinstene av dette vil dels ligge i at det er sikrere
og mer oppdatert informasjon om pasientene, og at ansatte bruker mindre tid til å finne
informasjon.

Videre arbeid i 2020 og fremover
Det er ventet at vedtak i Stortinget skjer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for
2021 og at beslutningen offentliggjøres ved publiseringen av Prop. 1 S (2020-2021).
Gjennomføringen av tiltaket har forventet oppstart i begynnelsen av 2021, hvor første fase er
mobilisering av programmet. I løpet av høsten 2020 må Direktoratet for e-helse, kommunene, KS
og Helse- og omsorgsdepartementet starte forberedelsene til mobiliseringsfasen. Det innebærer
blant annet å forberede bemanning av "Akson journal AS" og sikre at nødvendige ressursbidrag
er tilgjengelige. I tillegg må styringsmodellen for Programmet Akson journal etableres før
mobiliseringsfasen kan starte.

Figur 4: Videre arbeid med Akson

Rådmannens vurdering og tilråding
Det er behov for at helhetlige og koordinerte behandlingsforløp i større grad understøttes av
elektronisk pasientjournal (EPJ) og digitale samhandlingsløsninger. Dagens løsninger for
pasientjournal anses ikke å dekke de krav og behov som finnes til sikker tilgjengelig informasjon
om pasienter. Dagens løsninger verken tilfredsstiller sikker informasjonsutveksling innad i den
enkelte kommune, mellom kommuner eller mellom nivåene i helsetjenesten. Dette gir både
kostnader i form av tapt helse (pga av feil eller mangelfulle informasjon) og betydelig merarbeid
for ansatte.
Framtidige lovkrav for å ivareta informasjonssikkerhet og informasjonsutveksling med andre
aktører vil gjøre at kommunene må utvikle nye journalløsninger som møter disse utfordringene.
Det reelle valget kommunene står ovenfor er å velge å utvikle og anskaffe en slik løsning alene,
eller sammen med andre kommuner.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor store kostnadene vil bli til
slutt. Kvalitetssikringen av sentralt styringsdokument vil kunne gi noe bedre anslag enn det vi
har i dag. Det er all grunn til å tro at kommunene i framtiden vil måtte investere betydelige beløp
i bedre pasientadministrative digitale løsninger enn det som kommunene gjør i dag – uansett om
en blir med på Akson eller ei. Det å sammenligne dagens kostnader med framtidige kostnader for
Akson er ikke hensiktigsmessig.
Alle landets kommuner inviteres til å signere en intensjonserklæring om å slutte seg til videre
arbeid med Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for kommunen på dette tidspunkt. Undertegning av
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i
det videre arbeidet med Akson. Dette er et første steg i prosessen med realisering av Akson.
Statens videre engasjement og forpliktelse vil avhenge av at mange nok kommuner signerer
intensjonsavtalen. Rådmannen er kjent med at det er motforestillinger rundt i kommune-Norge
knyttet til prosjektet, men mener at det er fornuftig å tiltre intensjonsavtalen for å lære mer.
Fristen for å undertegne intensjonsavtalen er 1. juli 2020.
Rådmannen tilrår av Karmøy kommune signerer intensjonsavtalen.

Rådmannen i Karmøy, 04.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24.04.2020, Akson: Felles kommunal journal og
helhetlig samhandling – Behov for intensjonserklæring
2. Intensjonserklæring til utfylling
3. Sammendrag utarbeidet av Direktoratet for e-helse, Akson: Helhetlig samhandling og felles
kommunal journalløsning
4. KS sin presentasjon av Akson

Akson
Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge
Formål og bakgrunn
Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig
og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon,
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester
og de som disse samhandler med. 1
Om intensjonserklæringen
Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i
vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet.
Forutsetninger for det videre arbeidet
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen
tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.
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Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse SørØst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen.

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling
og Akson journal.
Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres.
Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder
Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible
løsninger.
Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt
som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er)
for felles kommunal journal.
Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling.
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det
legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og
etablering av "Selskapet Akson journal".
Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil
sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner
bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal". Selskapsformen kan bli endret avhengig av
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.
Om organisering av arbeidet i 2020
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som
helhet. Formålet med arbeidet er å:
1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid
2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse,
konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer.
3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil
treffe deltagende kommuner over tid.
4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med
stegvis tilnærming til eierskap.
Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS
vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller
opsjon.

Erklæring fra KOMMUNEN
1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder.
2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta
videre basert på følgende alternativer:
a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks.
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre
arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal
journalløsning.
b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta
i bruk felles kommunal journal.
3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.

(dato)
kommune
(sign.)
(navn)
(stilling)
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Sammendrag
Bakgrunn
Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker
tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre
digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking,
styring og forskning.
En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse.
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle
tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering
av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson
– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling.
Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for
kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter
som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og
omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt.
Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en
ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens
videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021.
Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS
opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og
samarbeidet om oppgaver i oppdraget.
Behov
Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske
muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse.
Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den
bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for
unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått.
Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har
informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis.
Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og
virksomheter.
Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp.
Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt
ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til
informasjonssikkerhet og personvern.
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Konsept
Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles
journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning
innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at
blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme
journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov.
Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste
og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger
innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles
kommunale journalløsningen.
Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og
felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og
barnevern.
Overordnet gjennomføring av konseptet
Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:
1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring.
2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere
tiltak.
Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange
avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre
styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere
gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av
gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.
Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring
av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative.

Figur
1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson
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Overordnet organisering og ansvarsdeling
Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:
•

Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med
kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det,
kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig
eierskap.

•

Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for
helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett
SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av
nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson
samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene.
Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig
styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder
samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer, koordinering mellom
prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson.
Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning
En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster
og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning
omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal
bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.
I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for
kostnader og forventet nytte.
Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for
stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder.
Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av
anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for
å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig.
Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må
etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte
konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.
Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling
Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter:
•
•
•

Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester
Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar
Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som
har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere
samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse
løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette
gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.
Kostnader
Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale
innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale
styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og
myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp,
etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale
innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer
investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.
Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning.
Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader
for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes.
Videre arbeid i 2020
Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter
og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder
avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med
intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal
journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om
deltakelse.
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Akson – Helhetlig samhandling og
felles kommunal journal

Vi kan ikke fortsette
som i dag
• Færre ressurser til å levere flere
og mer komplekse helsetjenester
• Helsetjenester flyttes fra sykehus
og institusjon til hjemmet
• Helseinformasjon deles ikke godt
nok mellom ulike deler av
helsetjenesten
• Ingen løsninger i markedet
dekker behovet

Regjeringen har en visjon om «én
innbygger – én journal».

1 av 3 sykepleiere
sier at dagens journalsystemer gir negative
konsekvenser for pasientene

33 prosent mener at
helsepersonell har feil
opplysninger om dem

2016
2012-2013

Helseplattformen bør få i oppdrag å
være et regionalt utprøvingsprogram for
det anbefalte nasjonale målbilde i
utredning av én innbygger – én journal
og et mulig startpunkt for en felles
nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste

• Helsepersonell skal ha enkel og
sikker tilgang til
pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på

enkle og sikre digitale tjenester

2018

• Data skal være tilgjengelig for

Stortingsmelding
Én innbygger –
én journal

kvalitetsforbedring,
helseovervåking, styring og
forskning

Vurdering av
Helseplattformen
KVU og KS1
Nasjonal kommunal løsning

2015
2005-2011

2017
• Målbilde og utviklingsretning: en
felles nasjonal løsning for helseog omsorgstjenesten

• Startpunkt: en felles, nasjonal

løsning for kommunale helse- og
omsorgstjenester

• Nasjonal styring

Utredning
Én innbygger – én journal

Målet om én innbygger – én
journal bør realiseres gjennom tre
strategiske og parallelle tiltak:
• Etablere Helseplattformen i
Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for
kommunal helse- og
omsorgstjeneste
• Videreutvikle eksisterende
løsninger i spesialistVeikart for realisering av Én helsetjenesten i Nord, Vest og
Sør-Øst
innbygger – én journal

2019-2020

Sentralt
styringsdokument
og KS2
Akson – Helhetlig
samhandling og
felles kommunal
journalløsning

Tiltakene i «Én innbygger – én journal»

Akson er ett av tre overordnede tiltak innen «En innbygger – en journal» :
1

2

Helseplattformen
Midt-Norge

3

Videreutvikling av
de øvrige regionale
helseforetakenes
journalsystemer

Helhetlig samhandling
og felles kommunal
journal (AKSON)

Hva kan Akson løse?

Helhetlig
samhandling

Én felles
kommunal
pasientjournal

Akson er et tiltak som jobber
for en felles kommunal
pasientjournal og løsninger
som knytter helse-Norge
bedre sammen.

Tryggere og bedre
helsetjenester
Det langsiktige målet er at alle
aktørene i kommunal helse- og
omsorgstjeneste, inkludert fastleger,
tar i bruk felles journalløsning.

Tryggere og bedre
helsetjenester
Og at alle virksomheter som yter
helsehjelp og de som disse
samhandler med bruker felles
nasjonale løsninger for bedre digital
samhandling

Hvorfor Akson?
Behov for riktig informasjon og
gode verktøy
Kommunene har et stort behov for
bedre journalløsninger, slik at
arbeidshverdagen understøttes på
en god måte og helsepersonell har
riktig informasjon om pasienten når
de trenger den.
Akson journal

Samhandling
Behovene for samhandling mellom
innbygger, helsepersonell og andre
kommunale og statlige tjenester er
omfattende og det er behov for en
helhetlig samhandlingsløsning.
Akson samhandling

44 kommuner og mer enn 300
helsearbeidere fra ulike profesjoner
innen den kommunale helse og
omsorgstjenesten har bidratt med å
utrede behovet for tiltaket Akson

Viktige forutsetninger i
Aksontiltaket
• Oppleve én løsning – men kan bestå av
ett eller flere systemer
• Ulike arbeidsflater til ulike
helsepersonell
• Balansere behov for deling av
strukturerte data og fritekst
• Tilrettelagt for fremtidig fleksibilitet,
innovasjon og tjenesteutvikling

Gjennomføringsløp

2019

2021

2020

Regjeringsbehandling i august
Forprosjekt
Akson etablert
våren
Ekstern
kvalitetssikring KS1

Forprosjektrapport
levert (SSD)
29. februar

Intensjonserklæringer
fra kommuner innen
1. juli 2020
Ekstern kvalitetssikring
KS2

Selskapet Akson journal
planlagt etablert

Stortingsbehandling
i desember

Forprosjektrapporten
(SSD)

Rapporten beskriver hvordan
tiltaket skal gjennomføres, styres,
organiseres og finansieres.

Finansiering av Akson
• Felles kommunal journal anbefales
finansiert av kommunene
• Det foreslås at staten finansierer
program- og myndighetsoppgaver
• Staten foreslår å finansiere Akson
samhandling steg 1
• 41% er ikke betalbare ressursbidrag

Akson samhandling – steg 1

Staten
709 mill

Akson journal

Staten
1,4 mrd

Kommunene
7,4 mrd

Lokale og regional ressursbidrag (ikke-betalbare kostnader) på 2,9 mrd.

Videre utredningsarbeid:
• Organiseres i ett felles prosjekt der stat
og kommune er likeverdige parter.
• Helse- og omsorgsdepartementet, KS og
kommunene Bergen, Oslo, Stavanger,
Kristiansand, Bærum, Bodø og Vinje som
foregangskommuner.
• Første fase av utredningsarbeidet
planlegges å ferdigstilles før sommeren.
• Utarbeide et veikart for e-helse og
utrede helhetlig styring innen
oktober 2020

Hva betyr det å stå utenfor Akson?
Må tilpasse seg
nye krav

Må utvikle egne
journaler

Strengere krav til
anskaffelse, utvikling
og forvaltning i ny ehelselov

Selv sørge for at
journaler utvikles i tråd
med lovkrav, standarder
og slik at de
understøtter behovene i
fremtidens helse- og
omsorgstjeneste.

Mister mulighet til
felles anskaffelse
Sammen får kommuner
mer bestillerkraft i dialog
med leverandører. Ikke
rasjonelt å bestille hver
for seg.

Intensjonserklæringen
• Intensjonserklæringen er et uttrykk
for kommunens støtte til og
intensjon om deltakelse i det videre
arbeidet med tiltaket Akson
• Ingen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for
kommunen
• Frist for signering er 1. juli på grunn
av regjeringsbehandling i august

Veien videre –
nå er det opp til oss
• Det trengs et «ja» fra nok kommuner
for at arbeidet med Akson videreføres.
• Spørsmålet må den enkelte kommune
ta stilling til.
• Statens bidrag forutsetter
intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av
befolkningen utenfor Midt-Norge.
• Videre arbeid forutsetter også vedtak i
regjeringen og Stortinget.

Ta kontakt med oss akson@ks.no
Ta kontakt med X i kommunen
Ta kontakt med X i regionen

( om denne er oppgitt)

Les mer på KS.no/Akson

SAKSPROTOKOLL - KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED
OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 60/20
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Da HTM er av den oppfatning at det er viktig å få frigjort så store deler av Karmsundet for fangst av krabbe
og andre skalldyr bes det om følgende oppfølging fra administrasjonen:
1. HTM ber administrasjonen ta kontakt med Mattilsynet for om mulig å få etaten til å prioritere en ny
vurdering/undersøkelse av status på miljøgifter i Karmsundet, og klargjøre hvor lang tid det det vil ta før et
slikt prosjekt kan gjennomføres.
2. HTM ber administrasjonen undersøke hvor mye en slik undersøkelse vil koste å gjennomføre, dersom
denne skal utføres med kommunale midler, eventuelt som et spleiselag med andre statlige etater.
Krogs forslag oversendt administrasjonen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

SAKSPROTOKOLL - KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED
OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 89/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Pernille Iden
20/1981

Arkiv: K23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

19.05.2020
15.06.2020

KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG
KOSTHALDSRESTRIKSJON

Rådmannens forslag til vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Karmsundet er forureina av gamle synder, og delvis av noverande utslepp. Det er difor gitt
kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe av Mattilsynet. Den førre vurderinga til Mattilsynet er
frå 2005.
Ei av utfordringane med miljøgifter er at dei brytast ned svært langsamt. Dette gjer at utslepp
som for lengst er stoppa framleis utgjer eit problem, og vil vere ei utfordring i lang tid framover.
Betre kunnskap om miljøgifter gjer at lovverket er skjerpa inn. Det er strenge krav til kva som kan
sleppast ut til sjø, vatn og luft. Alle verksemder med utslepp skal ha forureiningsløyve frå
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. I nye løyve er det stilt krav til miljøovervaking, der kvar
verksemd må undersøke korleis deira utslepp påverkar miljøet, og rapportere dette til rett
forureiningsmynde.
Hydro og DuPont har krav om miljøovervaking, og må utarbeide ein tilstandsrapport kvart
tredje år. Undersøkingar gjort av Hydro syner at det er ein nedgang i miljøgifter i Karmsundet,
men at det framleis er stader kor sedimenta er tydleg forureina. Rapporten frå 2017 syner at
sediment og blåskjel ved Høyevarde framleis er forureina. DuPont si undersøking av område
utanfor deira verksemd gir ikkje utslag på tungmetall, men her er det ikkje undersøkt for andre
miljøgifter.
Det kan konkluderast med at forureiningssituasjonen i Karmsundet stadig blir betre. Det er
likevel vanskeleg å sei kor mykje betre tilstanden er når det ikkje er tilstrekkeleg datagrunnlag og
undersøkingar. Mattilsynet seie at dei ikkje har midlar til å undersøke Karmsundet for
miljøgifter, og følgjeleg gjere ein ny vurdering av kosthaldsrådet.

Fakta/saksopplysningar:
Bakgrunn for saken
Kommunestyrerepresentantane Nils Wergeland Krogh (MDG) og Trygve Hagland (KL) har
etterspurt informasjon om tilstanden til Karmsundet, høvesvis med omsyn på
kosthaldsrestriksjonar frå Mattilsynet og Hydro sine tidlegare målingar samanlikna med
noverande utslepp.
Saka tar for seg følgjande:
- Generell innføring i miljøgifter
- Hydro og DuPont sine utslepp
- Relevante tilstandsrapportar
- Kosthaldsrestriksjon

Innleiing
Karmsundet har i dag kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe som følgje av høge
konsentrasjonar av PAH og PCB (forklart nedanfor). Den førre vurderinga til Mattilsynet var i

2005, og utsleppa har endra seg sidan den gong. Dette blant anna ved at Hydro sitt gamle anlegg
er avslutta, og følgjeleg at utsleppa av PAH til Karmsundet er redusert. Vidare er reglane for
utslepp blitt stramma inn i lov, og krav frå Miljødirektoratet og Fylkesmannen er blitt strengare
med tanke på på kva som kan sleppast ut og på overvaking av noverande og tidlegare utslepp.
Miljøgifter
Karmsundet er forureina av gamle synder, sjølv om det òg i dag er utslepp av det som kan
definerast som miljøgifter. Forskjellen frå tidlegare er at dagens utslepp i hovudsak er regulert
gjennom utsleppsløyve. Andre utslepp er i enten ulovlege eller regulert i anna lovverk.
Miljøgifter har nokre definerte eigenskapar som er at dei er:
- Organiske – Organiske sambindingar vil i hovudsak binde seg til sediment/jord eller bli
tatt opp av dyr og andre organismar, framfor å vere i dei frie vassmassane. Nokre
miljøgiftar er ikkje organiske, som til dømes uorganiske tungmetall som bly.
- Presistente - Presistent tyder i denne samanheng at dei er lite nedbrytbare og har lang
«levetid». Generelt brytast dei ned fortare i organismar enn i sediment.
- Bioakkumulerande – Dei akkumulerer seg opp i organismane, fordi inntaket er raskare enn
nedbryting. Nokre miljøgifter kan òg gå inn i næringskjeda, kor konsentrasjonane aukar
oppover i næringskjeda (sjå figur). Dei kan òg overførast til neste generasjon frå mor til
barn.
- Giftige – Dei negative effektane ved eksponering blir som regel ikkje oppdaga før etter
lang tid eller i neste generasjon. Miljøgifter medfører blant anna utvikling av kreft,
nedsett reproduksjonsevne, nerveskader eller endringar av stoffskifte.

Figur 1 – Biomagnifisering – Ein oppkonsentrering av miljøgifter i næringskjeda kallast for biomaginsiering. Ofte vil ein
ikkje oppdage forureininga før ein ser skade på dyr i toppen av næringskjeda. Då har forureininga som regel vore i lang tid
og skadane er vanskeleg å reparere | Kjelde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.

Nokre relevante miljøgifter for Karmsundet:

Polyaromatiske hydrokarbon (PAH)- Utsleppet frå Hydro var i hovudsak PAH. Desse blir danna av
ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og er vanleg å finne på branntomter, stader kor
det er brent avfall, bilverkstad og i tobakksrøyk. PAH blir relativt fort brote ned i kroppen, og er
skadelege ved langvarig eksponering. Marine organismar er spesielt sårbare for store PAH
sambindingar som Benzo[A]pyren. Denne sambindinga er forbunde med kreft hos menneske.
Polyklorerte bifenyl (PCB)- Dette er syntetisk laga sambindingar som i si tid hadde eit svært
variabelt bruksområde for sine mange eigenskapar. Dei var blant anna nytta i el-ustyr, maling,
betong, vindauge, kondensatorar og transformatorar. Stoffet vart forbode i 1980 på grunn av sine
giftige effektar. PCB kan medføre reproduksjonsvanskar, redusert fødselsvekt, diabetes og
stoffskifterelaterte sjukdommar.
PCB er vanleg å finne på gamle deponi og villfyllingar, småbåthamner og gamle industriområde.
Årsaka til at desse sambindingane framleis er relevante er ein kombinasjon av dårleg eller
mangelfull avfallshandtering av produkt som inneheld PCB og den lange levetida til PCB. I
menneskekroppen kan dei ha ein halveringstid på opp til 10 år, medan halveringstida i
sedimenter er på fleire tiår.
Tungmetaller – Til forskjell frå andre miljøgifter blir ikkje tungmetall brote ned, då dei er
grunnstoff og ikkje kjemiske sambindingar. Tungmetall «forsvinn» ved at dei bind seg i sediment
eller i organismar, og på den måten ikkje er like tilgjengelege. Nokre tungmetall er derimot
giftige når dei er bundne i kjemiske sambindingar. Dette gjeld blant anna kvikksølv. Av dei
tungmetalla som blir undersøkte i Karmsundet er det i hovudsak bly og arsen som utgjer ei
tydeleg forureining.
Utsleppsløyve og vassforskrifta
Alle verksemder som har utslepp til luft, vann eller sjø skal ha eit utsleppsløyve frå
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Verksemder som treng eit regulert utslepp av miljøgifter
må ha løyve frå Miljødirektoratet, dette gjeld blant anna for Hydro og DuPont. Når
Miljødirektoratet gir utsleppsløyve, blir dei òg tilsynsmynde og blir dei som følgjer opp
eventuelle ulovlege utslepp. Kommunen er ikkje forureiningsmynde for denne type verksemder,
og kan ikkje stille krav eller tilsyn etter forureiningslova.
Utsleppsløyve regulerer alt utslepp ein verksemd har til luft, vann og sjø, i tillegg til at det blir stilt
krav til internkontroll og rutinar for å hindre forureining. For verksemder med utslepp til sjø blir
det òg ofte stilt krav til miljøovervaking. Dette vil sei at verksemda med jamne mellomrom må
utarbeide ein tilstandsrapport som seier noko om deira utslepp i forhold til krava i vassforskrifta,
gjerne kvart tredje år. Alle utsleppsløyver kan lesast på norskeutslepp.no.
Vassforskrifta er ein del av EU sitt vassdirektiv og har som mål at alle vassførekomstar skal ha god
kjemisk og økologisk tilstand i 2021. Kva som definerast som god kjemisk og økologisk tilstand
er gitt utifrå ei liste med kjemikaliar med grenseverdiar og ei vurdering av indikatorartar og
andre parametre. Alle vassførekomstar er tilgjengelege på vann-nett.no. Det er ikkje venta at
Karmsundet skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innan 2021 p.g.a tidlegare og
noverande utslepp.

Hydro

Hydro har eit relativt nytt løyve gitt 05.12.2019. For utslepp til sjø er det i dag i hovudsak
tungmetall som blir sleppt ut. Dette gitt som ei maksimal grense per år (sjå tabell).

Dei har òg lov til å sleppe ut gass av fluorsambindingar, og svovel til luft. Alt utslepp er regulert
etter kor mykje dei har lov til å sleppe ut i månaden og i året. Utsleppet skal rapporterast til
Miljødirektoratet årleg.
Hydro har, sidan utsleppsløyve i 2015, utarbeidd 3 tilstandsrapportar. Ein av dei vil bli omtala
som ein del av vurderinga av tilstanden til Karmsundet, i tillegg til ein eldre tilstrandsrapport frå
2007.
DuPont
DuPont har eit relativt nytt løyve gitt 08.05.2019. For utslepp til sjø er det i hovudsak organisk
materiale og tungmetall som blir sleppt ut. Utsleppa er synt i tabell under.

Verksemda skal utarbeide ein rapport over miljøovervaking kvart 3. år. Resultata frå rapport i
2018 er gitt nedanfor.
Tilstandsrapportar
Dei ulike verksemdene er pålagt å ha miljøovervaking for deira utslepp til sjø. Dette for at
utsleppa ikkje skal forverre den kjemiske og økologiske tilstanden til vassførekomsta. I

tilstandsrapportane undersøker dei den kjemiske tilstanden ved å i hovudsak ta prøver av
sediment og blåskjel, og vurdere verdiane opp mot grenseverdiar i vassforskrifta. Blåskjel er ein
ofte nytta art for denne type undersøkingar, då dei er stadbundne og filtrerer vassmassane for
partiklar. Sediment er massane på botn av sjøen/vatn, og kan bestå av både mineralsk og
biologiske materiale. Miljøgiftene binder seg i hovudsak til dei biologiske/organiske materiala i
sedimenta.
DuPont tilstandsrapport for 2018
DuPont har undersøkt for dei tungmetalla som dei slepp ut i sediment, og i blåskjel. Det blei
funne minimalt med tungmetall i prøvene og vurderinga etter vassforskriften gir god kjemisk
tilstand. Det er derimot ikkje undersøkt for andre miljøgifter, som til dømes PCB og PAH. Den
kjemiske tilstanden i dette området er difor ukjent.
Rapporten fortel vidare at det er eit høgt innhald av organisk karbon, noko som gir ein dårleg
økologisk tilstand. Verksemda skal på bakgrunn av dette gjere tiltak for å auke fortynning av
organiske materiale i vassmassane, for å sikre at deira utslepp ikkje har ein negativ innverknad
på miljøet.

Hydro tilstandsrapport i 2007, inkludert samanlikning med tidlegare år.
Hydro har undersøkt PAH i sediment og blåskjel i sin rapport. Dei har òg gjort undersøkingar av
tungmetall, og tatt prøve i torsk. Undersøking av torsk seie noko om kor tilgjengeleg miljøgiftene
er for næringskjeda.

Undersøkinga synte at forureininga i Karmsundet av PAH har gått ned i alle prøvepunkt
samanlikna med tidlegare år (sjå figur). Det er høgast konsentrasjon av PAH nært
utsleppspunktet til Hydro, og konsentrasjonane minkar raskt nordover og sørover i Karmsundet.
Det blei òg funne PAH i galle frå torsk, som syner at torsk frå Karmsundet er eksponert. Det er
viktig å presisere at torsk er ein mager fisk, og at PAH i hovudsak lagrast i lever og galle og ikkje
i filet. Det er difor ikkje noko som tilseier at det er farleg å ete filet frå torsk fanga i Karmsundet.
Når det gjeld andre miljøgifter, så fann dei nokre høge konsentrasjonar av PCB og bly nord i
Karmsundet, like nord for Husøy. Det er usikkert om dette kan koplast til utslepp frå Hydro når
det er mykje anna industri i området, både no og tidlegare, som har medført forureining til sjø.

Figur 2. oversikt over konsentrasjonar av PAH i 2008, samanlikna med tidigare år. Stad for prøvepunkt for sediment er
synt i kart

Hydro tilstrandsrapport for 2017
Den sist utarbeida rapporten er frå 2017. Det er i denne rapporten undersøkt færre punkt, og
berre prøvepunkt i nærleiken av Hydro. Vidare er lovverket endra, ved ratifisering av EU sitt
vassdirektiv og vassforskrifta. Resultata er difor vurdert utifrå kriteria i vassforskrifta, kor ein ser
på kjemisk og økologisk tilstand. Det at resultata er vurdert og framstilt annleis enn tidlegare år
gjer det vanskeleg å samanlikne resultata direkte.
Resultata frå undersøkinga viser at prøvepunkt ved Høyevarde framleis er forureina med PAH i
sedimenta. Blåskjela på same stad viser høge konsentrasjonar av bly og arsen. Dette

prøvepunktet blir derfor merka med kjemisk ikkje god, medan dei andre prøvepunkta har låge
verdiar av miljøgifter og blir klassifiserte som kjemisk gode.
Utifrå at dei andre prøvepunkta har oppnådd kjemisk god tilstand, på stader kor det tidlegare
var høge konsentrasjonar, så kan mykje tyde på at tilstanden til Karmsundet stadig blir betre.

Mattilsynet og kosthaldsvurdering.
Mattilsynet vurderte i 2005 tilstanden i Karmsundet og gav kosthaldsrestriksjonar for skjel og
krabbe som følgje av høge konsentrasjonar av PAH og PCB. Mattilsynet seier i sitt brev av
18.02.2020 til kommunen på spørsmål om ny vurdering av kosthaldsrestriksjonar at:
Inntil det foreligger nye undersøkelser av de aktuelle miljøgiftene i fisk og skalldyr fra Karmsundet som
oversendes til Mattilsynet for vurdering av mattryggheten, vil den eksisterende advarselen bli stående.
Vidare står det i brevet at:
Mattilsynet har ingen frie midler til slike undersøkelser.
Dagens kosthaldsrestriksjon blir dermed ståande inntil det er gjort tilstrekkeleg med
undersøkingar av Karmsundet med omsyn på alle relevante miljøgifter.
Rådmannens konklusjon

Sjølv om konsentrasjonane av miljøgifter har blitt lågare, synte undersøkinga i 2017 at det
framleis er høge konsentrasjonar av PAH ved Hydro. Vidare er det ikkje gjort undersøkingar av
denne type miljøgifter lenger nord i Karmsundet. Det har vore, og det er, framleis mykje industri
mot Karmsundet med varierande grad av lovlege og diffuse utslepp. Det er difor vanskeleg å seie
noko om forureiningssituasjonen totalt, sjølv om mykje tyder på at det er ein betring.
Om Mattilsynet gjer ein ny vurdering basert på dagens tilgjengelege informasjon er det høgst
truleg at fleire område langs Karmsundet framleis vil få ein restriksjon grunna tidlegare eller
noverande industri.

Rådmannen i Karmøy, 25.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å
VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER KORONAUNNTAK
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 63/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 (H 2,KrF 1,MDG 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.

2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å
VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER KORONAUNNTAK
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 90/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Runar Lunde
14/3700

Arkiv: L12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

19.05.2020

MINDERTIDLIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSFRAMSTILLING
Når et forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest og senest
innen 12 uker ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§12-10 og
12-11.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement er hovedutvalg teknisk og miljø delegert
følgende myndighet:
«Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag. Jf §§ 12-2, 12-3, 4-1 og 4-2.»
Normalt bruker Karmøy kommune rundt 12 uker fra planforslaget er sendt inn til kommunen til
det fattes vedtak i hovedutvalg teknisk og miljø om at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn. I sommermånedene blir tidsfristen erfaringsmessig overskredet da det går 12 uker
mellom møtene før og etter sommer. Konsekvensen vil være at prosjektene blir utsatt tilsvarende
tid.
Karmøy kommune skal tilstrebe en effektiv saksbehandling for plansaker, spesielt under
pågående pandemisituasjon. Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde
aktivitet i samfunnet, og en manglende framdrift kan få alvorlige konsekvenser for aktørene som
fremmer planen.
Byggenæringens landsforening sendte den 26.03.20 et brev til alle landets kommuner der det ber
om en rekke tiltak for å opprettholde fremdriften knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig effektiv
kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor byggesaksbehandling.
Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Det er allerede registrert henvendelser om å holde høy framdrift i reguleringsplaner slik at
aktiviteter kan framskyndes, eksempelsvis landsfallsanlegget på Kalstø som har ønsker om å
sette i gang arbeid snarest for å beskytte gassrørledninger.
Normalt behandles en plansak i hovedutvalg teknisk og miljø to ganger. Første gang tas det
stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Når planforslaget har vært utlagt
til offentlig ettersyn, skal den opp til utvalget for andre gang hvor det tas stilling til om
planforslaget skal til kommunestyret for egengodkjenning evt. avslag eller om den skal sendes i
retur til administrasjonen for bearbeiding.

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har primærkompetanse til å treffe vedtak på
vegne av kommunen. Av kommuneloven § 5-3 (3) følge det at kommunestyret har en vid adgang
til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, ordfører og kommunedirektør, med
mindre det foreligger delegeringsforbud i lov.
Vedtak om å gi rådmann delegasjonsmyndighet vil i denne sak være en midlertidig myndighet
uavhengig av delegasjonsmyndigheten som er gitt i kommunens delegeringsreglement, og vil
ikke medføre endringer i eksisterende delegeringssreglement. Vedtaket er foreslått gyldig frem til
1. oktober 2020. Hovedutvalg teknisk og miljø vil derfor fra 1. oktober igjen ha myndighet til å
vedta planprogram og offentlig høring av reguleringsplanforslag jf. plan og bygningsloven §§
12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
Under den pågående covid-19 pandemien ber rådmannen derfor kommunestyret delegere
myndigheten til å fatte vedtak knyttet til offentlig ettersyn til rådmannen slik at administrasjonen
kan ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg teknisk og
miljø behandler planforslaget som normalt før det sendes videre til kommunestyret i neste
omgang.
Rådmannen erfarer at det er sjeldent kontroversielt å vedta en reguleringsplan til offentlig
ettersyn da vedtaket ikke er bindende i forhold til arealdisponeringen. Dersom det kommer inn
vesentlige konflikter i høringsperioden vil dette uansett bli behandles politisk før endelig vedtak
i kommunestyret. Rådmannen anslår at ved å delegere myndigheteten som foreslått vil
kommunens saksbehandlingstid i plansaker kunne reduseres med 2-3 måneder.
Rådmannens konklusjon
For å sikre rask og effektiv saksbehandling av planforslag under covid-19 pandemien foreslås det
nå at rådmannen får delegert myndighet til å vedta planprogram og offentlig høring av
reguleringsplanforslag. Myndigheten gjelder fra vedtakstidspunket og fram til 1. oktober 2020.

Rådmannen i Karmøy,
05.05.2020
Vibeke Vikse Johnsen sign.
Vedlegg:
1. Brev til kommunene fra BNL

Ordførere i landets kommuner

Vår dato:
Vår referanse:

26.03.2020
Jon Sandnes

Kommunene, viktig roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggsog Eiendomsnæringen
En samlet BAE-næring oversendte 22. mars 2020 et forslag til Regjeringen med tiltak for å avhjelpe
krisen utløst av Koronapandemien. Det er prekært å iverksette tiltak raskt for å holde hjulene i
samfunns- og næringslivet mest mulig i gang. Det er et mål å redusere skadevirkningene og få
samfunnslivet i gang snarest mulig etter at krisen er over.
Det er svært viktig at kommunene fortsetter å produsere reguleringsplaner og følge opp byggesaker
som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Å sørge for aktivitet innenfor det som er
mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen
hvis kommunene ikke har fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker.
Kommunal- og fylkeskommunal sektor har stor innflytelse for næringslivet. Nedenfor peker vi særlig
på tiltak knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og som offentlig bestiller:
Planmyndigheten
Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde aktivitet. Manglende fremdrift i plan- og
byggesaksbehandlingen får vidtgående og alvorlige konsekvenser i lang tid fremover. Kapasiteten for
plan- og byggesøknadsbehandling er redusert i kommunene. Det er avgjørende at kommunene, som
planmyndighet, har en konstruktiv og offensiv tilnærming til plan- og byggesøknadsbehandling i den
ekstraordinære situasjonen.
Derfor bør følgende tiltak prioriteres for å opprettholde fremdrift knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig
effektiv kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor
byggesaksbehandling. Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i
markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Offentlig bestillinger
Offentlige bestillinger er et kraftfullt verktøy og bør også benyttes offensivt som en del av
krisehåndteringen. Gjennomføring og skynde frem nye og påtenkte prosjekter er et viktig redskap for å
holde aktiviteten oppe i BAE-næringen. Å få ut prosjekter i markedet med kort ledetid er viktig.
Vedlikeholdsplanene for bygg og anlegg i kommuner og fylkeskommuner må gjennomgås for rask
oppstart av prosesser. Ved å fremskynde nye bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter gis et
virkningsfullt bidrag for å holde hjulene i gang i samfunnet når det trengs som mest.
Vennlig hilsen
Byggenæringens Landsforening
Jon Sandnes
Adm. direktør

Middelthunsgate 27
Majorstuen, Oslo, Norge

Postboks 7187 Majorstuen
N-0307 Oslo, Norge

+47 23 08 75 00
firmapost@bnl.no

www.bnl.no
Org. no. 983 060 463
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Statsråd Vinjesgate 25
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Dato: 29.04.2020
Saksnr.: 2020/42879
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Saksbehandler:
Suzanne de Kok Selstad

RFK - Utgående brev
Vedlagt ligger årsrapporten for Skape for 2019 hvor det beskrives aktivitet for året som har gått, til
orientering.

Hilsen
Suzanne de Kok Selstad
Daglig leder Skape
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SKAPE 2019:
SE RESULTATENE!
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NOK ET STERKT
ÅR FRA SKAPE!
Skape gir individuell rådgiving og opplæring til
gründere i Rogaland. Vi skaper møteplasser og
har vært et stabilt og forutsigbart lavterskeltilbud
for kompetanseheving for gründere i startfasen
helt siden 2007.
Det har vært nok et travelt år for Skape. Tross at
arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen i 2019 ser vi
at det er stort behov for våre tjenester. Vi registrerer
at mange av våre kunder er i jobb og har behov for
kompetanse og råd når det gjelder sin etablering.
Kveldskursene er populære og godt besøkt.
Eierne av Skape, alle 23 kommuner, Fylkesmannen
i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland
fylkeskommune (administrativt ansvarlig) har enes om
en ny partnerskapsperiode for fire nye år, fra 2020-2023.
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26 KOMMUNER + SVEIO

1,25 kroner per innbygger.
Alle kommunene betalte 1,25 kroner per innbygger.
I tillegg betalte Forsand, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sola og Stavanger 4 kroner ekstra per
innbygger for blant annet individuell rådgiving,
utvidet rådgiving, utarbeidelse av næringsfaglig
vurderinger. De samme tjenester kjøpte Gjesdal,
Hå, Klepp, Sandnes og Time fra juni 2019.
De aller fleste kursdeltakere deltar gratis på
kursene våre eller mot en egenandel.
På individuell rådgiving har vi rammeavtaler med følgende
leverandører:
SUM i sørfylket.
Validé og Validé Haugesundregionen i sør- og nordfylket.
Inore i nordfylket.
Aktiv Kunnskap er vår webredaktør.
De holder også temakurs i sør- og nordfylket.
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STYRINGSGRUPPEN
Den er satt sammen av representanter fra de ulike eierne:
Elisabeth Faret
Leder, Rogaland fylkeskommune,
frem til 28.02.19
Heidi Skifjell
Rogaland fylkeskommune,
fungerende leder fra 01.03.19
Inger Kallevik Håvik
Haugaland Vekst

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio,
Tysvær og Utsira

Ingrid Iversen
Sola kommune

Finnøy, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sola og Stavanger

Kari Sand
Fylkesmannen i Rogaland
Geir Ims
Ryfylke IKS

Forsand, Hjelmeland, Strand, Suldal,
Sauda, Vindafjord

Nina Othilie Høiland
Sandnes kommune

Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes
og Time

Trond Arne Pedersen
Sokndal kommune,
frem til 30.11.19

Bjerkreim, Eigersund, Lund
og Sokndal

Jonas Andersen Sayed
Sokndal kommune,
fra 01.12.19
Suzanne de Kok Selstad
Skape, referent
Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan
møte i styringsgruppen med observatørstatus etter ønske.
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ÉN DØR INN
Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert
informasjon. Skape er inngangsporten til det
samlede tilbud i Rogaland.
Her finner de en brukervennlig og enkel oversikt over
ulike tilbud i Rogaland. Vi tilbyr også gratismaler som
kan være nyttig under etableringen.
Det å ha én dør inn til den nye tilværelsen, gjør den
kompliserte oppstarten mye enklere. Noen ganger
innser gründeren gjerne, gjennom opplæring og
rådgiving i en tidlig fase, at han eller hun ikke ønsker
å gå videre med prosjektet. Det sparer samfunnet
mye penger på.

REGIONALE
OG NASJONALE
VIRKEMIDLER

NAV

VALIDÉ
KLYNGER
INNOVASJON
NORGE
GRÜNDERHUS

... OG ANDRE
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- OG DEN ER GRATIS
De færreste har mer enn nok penger når de starter
en bedrift. De fleste av Skape sine tjenester er gratis.
Alle potensielle etablerere i Rogaland har for eksempel
rett på inntil tre timer gratis rådgiving årlig, og kan søke
om inntil 8 timer mot en egenandel. Dette er også årlig.
Flere av tjenestene vi tilbyr, er på helt grunnleggende
nivå, for eksempel:
markedsføring
økonomistyring
salg via sosiale medier
seminar aksjonæravtaler & arbeidsrett
budsjettering, likviditet og lønnsomhet
Flere av tjenestene og kursene foregår også på engelsk.
Tilbudet setter gründeren i sentrum og bidrar til å sikre
gode bedriftsetableringer i Rogaland.
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SKAPE & FNS BÆREKRAFTSMÅL
Skape bidrar med økt kompetanse,
for både unge og voksne, gjennom
veiledning og kurs i entreprenørskap
og bedriftsetablering. Skape svarer
derfor på delmål 4.4 under
bærekraftsmål 4: God utdanning:
“Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge
og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag
og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig
arbeid og entreprenørskap”.
Skape fremmer politikken fra
Rogaland Fylkeskommune og
kommunene i Rogaland ved å
bidra til flere nyetablerte selskaper.
I tillegg legger Skape til rette for
at nyetablerte skal kunne få
informasjon om finansielle støtteordninger. Skape
svarer derfor på delmål 8.3 under bærekraftsmål 8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

“Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv
virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere
til formalisering av og vekst i antallet svært små, små
og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for
tilgang til finansielle tjenester”.
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BENYTTELSE AV SKAPE
SINE TJENESTER:

2018
100
kurs

901
deltakere

2019
83

kurs

1126

deltakere

41

landbruk

57

landbruk

255

individuell
rådgiving

145

næringsfaglig
vurdering

338
individuell
rådgiving

170
næringsfaglig
vurdering
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TALLENES TALE 2018 2019
12 % FLERE LIKES
PÅ FACEBOOK
FLERE PÅMELDTE
PÅ NYHETSBREV

SKAPE HAR TILBUDT
FØLGENDE KURS I 2019
INTRODUKSJONSKURS (norsk og engelsk)
Et 3-timers kurs som gir generell innføring i oppstart av egen bedrift.
ETABLERERKURS (norsk)
Et 12-timers kurs (dag eller kveld) som skal øke deltakernes kompetanse
på etableringsfaglige emner og sette dem i stand til å etablere egen
virksomhet og gjøre den levedyktig. Her brukes en digital forretningsmodell fra Entreprenerdy AS.
TEMAKURS (norsk og engelsk)
Korte spesialkurs som den enkelte etablerer kan velge ut fra egne behov.
Det arrangeres kurs flere steder i Rogaland. Kursene har varighet fra tre
til åtte timer, fordelt over en eller flere kvelder og er ofte i samarbeid med
næringslivet.

8%

162113 er vi godt
fornøyd med

FÆRRE BESØKENDE
PÅ SKAPE.NO
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NOEN SAMARBEID VI
GJERNE VIL LØFTE FREM:
Skape Gründer Forum i Haugesund, som vi arrangerte
sammen med Haugaland Vekst, var en del av Nyskapingsuka for Haugalandet og en viktig møteplass for gründere.
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE) om
etablering av elevbedrifter på ungdomsskolen, videregående skole og høyskole/universitet ble videreført
i 2019. Skape har også deltatt som samarbeidspartner
på Entreprenørskapsdagen 2019, og i bedømmelse av
forretningsplaner i forkant av Entreprenørskapsdagen.
Skape fortsetter sitt arbeid for INN (Næringsforeningen
i Stavanger-regionen sitt nettverk for flerkulturelle).
Vi har samarbeidet med Skatt Vest om 12 seminarer
hvor av to for engelsktalende. Det er besluttet at
kursene til Skatteetaten holdes hos dem selv. Vi
markedsfører hverandres arrangement.
Vi har holdt foredrag for flyktningeseksjonen i Stavanger
kommune om det å etablere bedrift i Norge. Skape har
også holdt lignende kurs for elever ved videregående
skoler.
Sammen med DNB og NAV har vi holdt korte oppstartsseminarer både i sørfylket og i nordfylket. I nordfylket
var Gründerloftet, en samlokalisering av gründerbedrifter
i Haugesund, med på seminaret. I sørfylket har vi holdt
disse seminarene på Innovasjonsparken Stavanger.
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Vi har presentert vårt arbeid samt de andre offentlige
virkemidler for flere kull gründere hos Gründer-Hub
(Stavanger) til Sparebanken 1 SR-Bank, samt Rogalandsbenken og karrieresenterne til fylkeskommunen.
Ellers samarbeider vi med Innovasjon Norge, Jæren
Produktutvikling (frem til og med mai 2019), NAV
Rogaland, Validé i hele fylke, studentinkubatormiljøet,
UiS, gründermiljøer i Rogaland, Eldøen kommunikasjon,
Storhaug Unlimited, Pådriv Hillevåg, Grønn by, SUM
regnskap, Haver advokatkontor, Allservice, Greater
Stavanger og Startup Weekend.

Validé

NAV

UE
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ANDRE TING VI
HAR FÅTT GJORT:
Jobbet med alle eierne for en ny partnerskapsperiode 2020-2023.
Satt i gang ansettelsesprosess av en ny kollega.
Oppdatering av alle våre kurs.
Nye temakurs i samarbeid med næringslivet
(à la Vestfoldsmodellen).
Utarbeidet elektronisk kartlegging av kursevalueringer.
Samordning med alle andre virkemidler i Rogaland.
To fagdager for etablererveiledere i fylke kompetanseheving og -deling.
Begynt å besøke alle kommuner hvor Skape leverer
rådgiving slik at de blir kjent med oss og våre tjenester.
Økt vår egen kompetanse, gjennom deltakelse av
bl.a. MIT Reap i samarbeid med UiS, Slush.
Satt i gang prosess for rammeavtaler med nye
leverandører for individuell rådgivinging i den nye
partnerskapsperiode.
To samlinger med fylkesnettverket for entreprenørskap.
Dette arbeidet vil vi gjerne fortsette!

12

KURS
Deltakere

Temakurs

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

162

184

130

119

595

267

32

2019

171

103

88

156

518

203

44

13

16

7

17

53

6

7

2

5

20

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Gjennomførte
kurs 2019
Avlyste
kurs 2019

Deltakere

Introduksjonskurs

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

122

149

78

135

484

93

9

2019

109

86

72

82

349

74

11

8

6

5

7

26

1

2

0

0

3

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Gjennomførte
kurs 2018
Avlyste kurs
2019

Deltakere

Etablererkurs

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

12

8

6

21

47

25

2

2019

7

6

13

8

34

13

2

1

1

1

1

4

1

2

0

1

4

Gjennomførte
kurs 2019
Avlyste kurs
2019

Kurs 2019

Deltakere

Total

Registrert
hos NAV1

Landbruk

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

296

341

214

275

1126

385

41

2019

287

195

173

249

901

290

57

Gjennomførte kurs
2018

26

31

18

25

100

Gjennomførte kurs
2019

22

23

13

25

83

Avlyste
kurs 2018

4

1

1

11

17

Avlyste
kurs 2019

8

11

2

6

27

Deltakere Skape
Forum Haugesund

*1

58

*1 Tallene fra NAV gjelder kun kursene og ikke Skape Forum.
Skape Forum Stavanger ble flyttet til 2019. Av de 119 deltakerne fra Skape Forum var 12 landbruksrelatert.
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Deltakere Skape
Forum Stavanger

62

*1

KURS PER KOMMUNE
2019

Kommuner

Deltakere
temakurs

Deltakere
Deltakere
introduksjonskurs etableringskurs

1

Bjerkreim

0

0

0

0

0

2

Bokn

0

0

0

0

0

3

Eigersund

13

12

0

25

2

4

Finnøy

0

0

0

0

0

5

Forsand

14

0

0

14

0

6

Gjesdal**

7

2

0

9

1

7

Haugesund

16

13

7

36

19

8

Hjelmeland

14

0

0

14

0

9

Hå**

1

8

0

9

0

10

Karmøy

23

5

4

32

21

11

Klepp**

11

5

0

16

3

12

Kvitsøy

1

0

0

1

0

13

Lund

0

0

0

0

0

14

Randaberg

7

2

0

9

0

15

Rennesøy

1

0

0

1

0

16

Sandnes**

52

34

4

90

9

17

Sauda

10

0

0

10

0

18

Sokndal

4

2

0

6

0

19

Sola

21

13

1

35

3

20

Stavanger

189

118

12

319

44

21

Strand

26

3

0

29

1

22

Suldal

0

0

0

0

0

23

Time**

17

16

0

33

1

24

Tysvær

9

6

3

18

4

25

Utsira

0

0

0

0

0

26

Vindafjord

8

0

0

8

3

27

Andre/
uspesifisert*

28

110

49

187

9

Totalt

472

349

80

901

120

Rådgivingskommuner
* Andre kommuner i Norge
** Rådgivningskommuner fra juni 2019

14

Totalt antall
kursdeltakere

Skape
Forum

*Andre/uspesifisert
Deltakere
temakurs

Deltakere
Deltakere
introduksjonskurs etableringskurs

Totalt antall
kursdeltakere

Skape
Forum

2019

Kommuner

1

Etne

3

0

0

2

2

Farsund

0

1

0

0

3

Kvinnesdal

0

0

1

0

4

Sirdal

1

1

0

0

5

Sveio

2

1

0

1

6

Ulstein

0

0

0

1

7

Andre via
databasen

22

7

2

5

8

Andre
registrerte

0

100

46

0

Totalt

28

110

49

9

KURSEVALUERING
Kvalitet på stoffet
(oversiktlig, forståelig)

Nyttig informasjon i en
oppstartsfase av egen bedrift

Presentasjon av stoffet

Foreleseres evne til å
inspirere deltakerne

Foreleseres evne til å
involvere deltakerne

Påmelding på kurset og
informasjon om kurset

Kurslokalet

0

Svært fornøyd

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Godt fornøyd

Middels fornøy
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Misfornøyd

INDIVIDUELL RÅDGIVNING
Antall
deltakere 2019

Antall
deltakere 2018

Antall
timer 2019

Antall
timer 2018

NFV 2019

Q1

62

35

30

Q2

88

51

49

Q3

89

42

42

Q4

99

71

49

Totalt

338

2019

255

Kommuner

199

185

NFV 2018

170

Individuell rådgiving
- antall deltakere

Individuell rådgiving
- antall timer

145

NFV
i regi av Skape

1

Bjerkreim

0

0

0

2

Bokn

0

0

0

3

Eigersund

0

0

0

4

Finnøy

0

0

0

5

Forsand

0

0

0

6

Gjesdal

7

3

6

7

Haugesund

24

31

8

8

Hjelmeland

0

0

0

9

Hå

1

1

0

10

Karmøy

14

15

4

11

Klepp

11

6

3

12

Kvitsøy

0

0

0

13

Lund

1

0,5

0

14

Randaberg

6

3

2

15

Rennesøy

3

0,5

1

16

Sandnes

47

32

35

17

Sauda

0

0

0

18

Sokndal

0

0

0

19

Sola

22

10

14

20

Stavanger

147

88

93

21

Strand

3

5

0

22

Suldal

0

0

0

23

Time

4

2

2

24

Tysvær

1

1

2

25

Utsira

0

0

0

26

Vindafjord

1

1

0

28

Andre/uspesifisert*

46

0

0

Total

338

199

170
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BUDSJETT OG REGNSKAP 2019
Regnskapet er gjennomgått etter retningslinjene i ISRS 4400 av Rogaland revisjon

Inntekter

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

Noter

Egenandeler - kurs

35 000

126 350

Egenandeler - utvidet rådgiving

15 000

950

Egenandeler - næringsfaglig vurdering

30 000

73 830

Rådgiving - Nord-Fylket

100 000

28 700

Basistilskudd fra alle kommuner (kr 1,25 pp)

600 000

596 778

Tilskudd fra rådgivn. kommuner (kr 4 pp)

720 000

1 047 824

1 200 000

1 200 000

Tilskudd - Fylkesmannen i Rogaland

100 000

0

3

Tilskudd - Innovasjon Norge

300 000

150 000

4

MVA-kompensasjon

300 000

120 161

3 400 000

3 344 593

Tilskudd fra RFK

Inntekter

Kostnader

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

1

2

Noter

Skape administrasjon
Lønnskostnad

-1 800 000

-1 656 293

Administrasjon

-100 000

-114 415

Markedsføring

-150 000

-193 614

Husleie

-80 000

-54 000

Reiser

-150 000

-32 947

Telefon/porto/IKT/diverse

-100 000

-46 115

MVA

-100 000

-71 129

-2 480 000

-2 168 513

Introduksjonskurs

-20 000

-5 048

Etablererkurs

-25 000

-22 091

Temakurs

-125 000

-113 448

Skape Gründer Forum

-125 000

-38 668

MVA

-100 000

-3 912

Sum opplæring

-395 000

-183 167

Sum administrasjon

5

Skape opplæring
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6

Kostnader forts.

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

Noter

Skape rådgivning
Næringsfaglig vurdering

-125 000

-70 951

Førstelinje-/rådgiving og utvidet

-200 000

-67 920

Rådgivning - Nord-Fylket

-100 000

-44 320

MVA

-100 000

-45 120

Sum Skape rådgivning

-525 000

-228 311

Utgifter

-3 400 000

-2 579 991

Resultat

0

764 602

7

Differanse buffer fra 2018

1 377 556

8

Overført til eget fond for Skape for 2020

2 142 158

9

Fylkesmannen i Rogaland

100 000

3

Innovasjon Norge Rogaland

150 000

4

1

Utlegg for næringsfaglige vurdering (minus egenandel) og rådgiving fra Haugesund og Karmøy i 2019 blir
fakturert videre til de respektive kommuner.

2

Skape har tatt over drift fra individuell rådgiving, næringsfaglig vurderinger og utvidet rådgiving for de fem
kommunene på Jæren fra juni 2019 og ut året 2019.

3

Det har vært endringer i innbetaling av bidraget fra Fylkesmannen i Rogaland. Beløpet betales etter revidert
årsrapport er levert i 2020. Belastes Skape i 2020.

4

Det har vært endringer i innbetaling av bidraget til Innovasjon Norge. Halvparten av beløpet betales etter
revidert årsrapport er levert i 2020. Belastes Skape i 2020.

5

Vi har kjørt en større markedskampanje på Jæren høsten 2019.

6

Vi har tatt flere og flere kurs selv og næringslivet stille opp enten gratis eller til overkommelige priser.

7

Vi har tatt mange rådgivingstimer selv. Etter sommeren har vi måtte sende flere og flere kunder til våre
leverandører. I etterkant burde vi nok ha startet med dette tidligere i forhold arbeidstimer for administrasjonen.

8

Overskuddet fra 2018 som ble satt på et eget fond i regnskapet til Rogaland fylkeskommune som forvaltes av
Skape.

9

Vi har vært meget edruelig med pengebruken. Vi er stadig på jakt etter smarte besparende løsninger.
Skape har måtte flytte på en del aktiviteter til 2020, bl.a. en større markedskampanje på Haugalandet,
nye IKT løsninger og forbedringer fra dagens løsninger, egen opplæring og Skape Gründer Forum i
Stavanger for å nevne noe.

18

Aldente

TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!

19

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

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

20/169/033/tha

Toril Hallsjø

Arkiv

Telefon

Dato

18.05.20

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 13.05.20
Vedlagt følger protokoll fra møte i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.mai 2020.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i dag og den vil bli lagt fram for
utvalget til endelig godkjenning i neste møte den 17. juni.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
Etter vedtatt møteplan er neste aktuelle kommunestyremøte 15. juni.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Protokoll fra 13.05.20

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

Møte nr. 2/20

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

Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 20.20

MØTENDE MEDLEMMER:

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

MØTENDE VARAMEDLEM:

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

FORFALL:

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

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

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

FRA ADMINISTRASJONEN:

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

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

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

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 7/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.20

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.20 godkjennes.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget13.05.20:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.20 godkjennes.
SAK 8/20

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN- RÅDMANNEN

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Rådmannen hadde snart vært to år i kommunen, og hun syntes stillingen hadde svært varierte
oppgaver. Hun viste på skjerm kommunens organisasjonskart med tre etater og rådmannens
stab. Blant støttefunksjonene ble kommunikasjon, samfunnshelse og innkjøp trukket fram
som nye avdelinger. Hun viste til kommunens visjon om å lykkes, men det betydde ikke at
alle ville være fornøyd, som når det ble gitt avslag.
Hun viste vedtatt målkart med kommunens ambisjon, mål og delmål. For kommunens ledere
er det utarbeidet lederprinsipper. Videre viste hun sammenhengen mellom de ulike planene i
kommunen (planstrategi, årshjul og fireårshjul) Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt
vedtatt våren 2021. Kommunestyret har bedt om at det jobbes med FNs bærekraftsmål (17
stk.), og kommunen er nå med på to delprosjekter, som virker veldig spennende.
Hun orienterte også om kommunens beredskapsplaner, og om at ledelsen i disse tider hadde
fått brukt planen og nytte av tidligere øvelser under disse koronatider. Kommunen hadde
skaffet seg digitalt krisehåndteringsverktøy (DSB-CM), som fungerte bra.
Utvalget hadde spørsmål til oppfølging av interkommunale selskap, som ble besvart. Hun
viste til at kommunen nå har et eget eierskapsutvalg. Utvalgsleder takket for orienteringen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
SAK 9/20

ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 – INNSPILL KNYTTET TIL
RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar endret prosessplan for arbeidet med ny plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-24 til orientering.
Utvalget avsetter .….. min. til forvaltningsrevisor til gjennomgang av risikoområder og
innspill fra medlemmer i møtet.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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De innspill som framkommer, tar KPMG med seg i det videre arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene til bruk i utkast til planer.
Utvalget tar saken opp til ny behandling i junimøtet, der de foreslåtte prosjektene skal
prioriteres nærmere.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Forvaltningsrevisor ble innledningsvis gitt 30 min., men det ble brukt 50 min. til saken. Hun
orienterte først om prosessen. De hadde hentet innspill fra rådmann, ledergruppen og
hovedverneombud. Hun ønsket i dette møtet få innspill fra utvalget, da den planlagte
workshopen 17.mars var falt vekk, pga. regjeringens pandemivedtak 13. mars.
Hun viste så på skjerm hvilke områder som de pr i dag hadde identifisert som risikoområder.
Utvalget kom med noen innspill til områder som de mente kunne være aktuelle som tema i
planen. Revisor noterte seg innspillene og hun ville komme tilbake til disse i neste møte i juni.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar endret prosessplan for arbeidet med ny plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-24 til orientering.
Utvalget avsetter 30/50 min. til forvaltningsrevisor til gjennomgang av risikoområder og
innspill fra medlemmer i møtet.
De innspill som har framkommet, tar KPMG med seg i det videre arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene til bruk i utkast til planer.
Utvalget tar saken opp til ny behandling i junimøtet, der de foreslåtte prosjektene skal
prioriteres nærmere.
SAK 10/20

KARMØY KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2019 –
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg har følgende kommentarer: ………………..
eller
/ingen spesielle kommentarer til årsregnskapet 2019 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2019 slik den foreligger (.)
eller /med disse endringene/tilleggene…………….
Kontroll- og kvalitetsutvalget vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til utvalget
innen 01.09.20 på hvordan merknader fra revisor er fulgt opp.
Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 13.05.20:
Økonomisjefen orienterte og viste presentasjon på skjerm. Driftsomsetningen på 3,5
milliarder viser et resultat på 59 millioner i mindreforbruk. Netto driftsresultatet utgjør 4 %,
og er over anbefalt nivå. Kommunen har lånegjeld på nesten 2,2 milliarder (67 %) som er
under landssnittet. Stor del av lånene er tatt opp i Kommunalbanken. Det ble i fjor investert
447 millioner i ca. 100 ulike prosjekter. Den største prosjektene var Åkrahallen med 93 mill.
og Vormedal b/u og Stangaland ungdomsskole.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utbyttet fra Haugaland Kraft AS hadde vært rekordstort, med 60 mill. kr, mot 16 mill. året
før. Markedsplasseringene i aksjer hadde også gått godt for kommunen.
Lønnsutgiftene utgjør nå 62,7% av utgiftene, en liten nedgang, Han viste bl.a. at det hadde
vært en kraftig volumøkning innen helse og omsorg, siden 2002.
Revisor viste til at det var avgitt ren revisjonsberetning. I år inneholdt brev til ledelsen ingen
spesielle merknader. Fjorårets merknader om manglende anleggskartotek var blitt rettet opp,
og det var nå på plass.
Utvalget hadde spørsmål til kommunens garantiforpliktelser, som ble besvart av rådmann og
næringssjef. Spørsmålsstiller var spesielt opptatt av økonomien og samfunnsansvaret til
Karmsund Havn IKS.
Utvalget hadde ellers ingen merknader eller tillegg. Utvalget mente det ikke var nødvendig å
be om oppfølging av revisors kommentarer i revisjonsrapport. Utvalget var enig om å stryke
siste punkt i innstillingen.
I etterkant ble det delt hefte som inneholdt nøkkeltall og en kortfattet utgave av regnskapet.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og uttalelse til kommunestyret:
Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingen spesielle kommentarer til årsregnskapet 2019 og
vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2019 slik den foreligger:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets uttalelse:
Karmøy kommunes årsregnskap for 2019 pr 15.04.20 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 59 045 708 (59 mill.kr).
Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto
driftsresultat med 129 mill. kr, som utgjør 4 % av driftsinntektene. Dette er over teknisk
beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og høyere enn den i fjor, som var
på 2,6 %.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2019, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at årsregnskapet for
2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2019
og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.19.
Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2019.
SAK 11/20

KARMØY VANNVERK - ÅRSREGNSKAP 2019 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:
Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for
2019 med henvisning til framlagt revisjonsberetning.
Regnskapet for 2019 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Var-sjef viste til at fordeling av kostnader bygget på en gammel avtale mellom kommunen og
Hydro. Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for 2019 med
henvisning til revisjonsberetning.
Regnskapet for 2019 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.
SAK 12/20

REGLEMENTET FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET –
ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement (med tillegg/endringer).
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Sekretær innledet om bakgrunnen for saken, og hun mente reglementet var et bra verktøy og
til hjelp for utvalgets arbeid.
Utvalget hadde ingen tillegg eller endringer og sluttet seg til forslaget, slik det var framlagt.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.
SAK 13/20

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.05.20

17. Statusoversikt pr. mai 2020
18. Kommunestyresak 11.05.20, sak 30/20 – Utvalgets årsmelding 2019
19. Brev – om lukking av avvik etter tilsyn - samfunnssikkerhet og beredskap 19.12.19
20. Utsatt behandling - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandlingsreformen»
21. Statusmelding fra revisor om prosjektet «Tidlig innsats»
22. Henvendelse til utvalget om konkret skolesak i Karmøy kommune og foreløpig svar
23. Protokoll - Haugaland Brann og redning – representantskapsmøte 05.02.20
24. Protokoll - Haugaland Vekst IKS - representantskapsmøte 21.02.20
25. Haugaland Brann og redning IKS – representantskapsprotokoll 23.04.20
26. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsprotokoll 27.04.20
27. Haugaland Kraft AS – representantskapsprotokoll 30.04.20
28. Kommunal Rapport - 22.04.20 – «Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig?»

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Sekretær gikk igjennom sakene. Hun gjorde oppmerksom på at to deltakere var uteglemt i pkt.
26, og ny protokoll vil bli sendt ut på nytt.
Utvalget støttet sekretariatets vurdering om ta skolesaken til orientering, men at
opplæringsloven 9A om trygt og godt skolemiljø kunne være et aktuelt tema for
forvaltningsrevisjon i løpet av de neste fire årene.
Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referatsakene 17- 24/20 til orientering.

Eventuelt
Ingen saker var eller ble meldt.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 17. juni kl.17.30.
Saker på sakslisten: orientering fra kommunalsjef oppvekst og kultur, oppfølging av tidligere
rapport om «Samhandlingsreformen», ny forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» og
utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 sammen med
analysedokumentet «Risiko- og vesentlighetsvurderinger i Karmøy kommune»

Karmøy, 13. mai 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Sentraladministrasjonen

Finansrapport 1. tertial 2020
Til:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen

Fra

: Økonomisjef Morten Sørensen

Arkivkode
251

Arkivsaknr./løpenr.
16/1271 32250/20

Dato
04.06.2020

FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2020
Vedlagt følger revisorgodkjent finansrapport per 1. tertial 2020 (per 30.04.2020).
Som det framgår av dokumentet så preges 1. tertial i år av Corona-pandemiens utslag på
verdens børser. Det ble en bratt nedadgående kurve i mars måned etter en normal oppgang
fram til rundt 20. februar. Heldigvis så ble det satt i gang tiltak for å begrense utbruddet rundt
om i verden, slik at børsene snudde fra slutten av mars. April måned ble tidenes oppgang. Ved
utgangen av april måned så er vi imidlertid ikke tilbake til null, men det er optimisme i
markedet slik at en forventer en stadig positiv utvikling utover året. Det er derfor ikke umulig
at vi kan nå budsjettert avkastning når vi kommer til slutten av året.
Når det gjelder låneopptak så ble det tat opp kroner 50 millioner i 1. tertial til Startlån.
Kommunens øvrige budsjetterte innlån for 2020 deles i to, med første lån i mai måned.

Sentraladministrasjonen
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SÃ¸knad om: Ny grunnskole etter friskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Rogaland
Kommune: KarmÃ¸y (1149)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. Skolens navn tilsvarer
navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn pÃ￥ rettssubjektet: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Organisasjonsnummer: 824507732
Organisasjonsform: AS

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende register. Registreringen må
vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, revisor mv. Nøkkelopplysninger fra
Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1. Registerutskrift (2).pdf (lastet opp: 29.01.2020 12.59.06)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Skolens
organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne
sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra søknaden er levert til den er
ferdig behandlet.
Vedlegg
1. Bekreftelse AS Danielsen ungdsk.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.04.34)

Behov for skolen
Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen.

Vedlegg
1. Behov for skolen - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.07)

Lov
friskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret.
Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-postadressen som skal brukes.
Postadresse: Nygaten 8

Postnummer: 5017
Poststed: BERGEN
Telefonnummer: 90766585
E-post: asle@danielsen-skoler.no
Nettside: http://www.danielsen-skoler.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, bydel osv.). Beskriv kort
hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.
Det jobbes spesifikt med kjÃ¸p og etablering av et nytt skolebygg pÃ￥ Norheim i KarmÃ¸y Kommune, like ved den
etablerte skolen Kristen VideregÃ￥ende Haugalandet. TomtekjÃ¸p og bygging av ny skole pÃ￥ tomten avhenger av
godkjenninga den omsÃ¸kt skolen fra Utdanningsdirektoratet.

Styret og vedtekter
Krav til styrings- og rådsorgan
Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har lest, og forstått at:
styret er skolens øverste organ
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens rettsgrunnlag (f.eks.
aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre.
Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal
komme elevene til gode jf. § 6-3.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven. Videre har
økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved nedleggelse av skolen.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.
Vedlegg
1. Vedtekter Danielsen ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 29.01.2020 13.30.56)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.
a. livssyn
For skoler som skal drives på grunnlag av et livssyn skal verdigrunnlaget synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i
læreplanene skolen skal følge. Spesifiser livssyn her:

Kristen tro og livssyn, med utgangspunkt i forståelsen av denne som ligger til grunn i Norsk Luthersk
Misjonssamband og Indremisjonsforbundet.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om den skal drive
opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan
Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling som er
godkjent
Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent.
Alle Danielsen-skolene bruker Danielsen-planen i kristendom. Fra implementering av fogfornyelsen vil vi benytte den
nye felles KRLE-planen som sendes inn til godkjenning fra Kristne friskolers forbund innen 01.02.2020. Vi har deltatt
aktivt i utviklingen av denne planen. I tillegg vil skolene bruke tilleggene til formålet i fellesfagene som er omsøkt fra
KFF etter hvert som disse godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Skolens undervisningsspråk
SprÃ￥k:
âœ“ Norsk
â˜ Samisk
â˜

Vurderingsform
Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall â€“ Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker godkjenning for) og hvilke
årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide med.
Fra skoleår: Høsten 2021

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8

âœ“

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 9

âœ“

Trinn 10

âœ“

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for det omsøkte
elevtallet (ved fullt utbygd skole).
Vedlegg
1. Vurdering av elevgrunnlag - DU Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.40)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge reglene om:
tilpasset opplæring og tidlig innsats
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
spesialundervisning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
organisering i klasser og basisgrupper
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
særskilt språkopplæring
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
rådgivning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn skolens
godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se friskoleloven § 3-1.
Vedlegg
1. DU Haugalandet - inntaksreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.09)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 3–9 og 3-10. Ut fra
hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de refsingstiltakene som skolen kan bruke
dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig
nevnt i reglementet.
Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og det må
framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen i skolens fylke.
Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Se også sjekkliste - ordensreglement

Vedlegg
1. DU Haugalandet - Ordensreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.18)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse
Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår
Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det som gis i den offentlige
skolen.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd skole, dvs. et
helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal.
Vedlegg
1. Budsjett med noter.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.14.06)
Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for annen virksomhet og
eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles på de forskjellige budsjettene.
Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.
Skolen sÃ¸ker kun om godkjenning for ungdomstrinnet, og SFO er derfor ikke aktuelt

Annet
Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
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Fra: Utdanningsdirektoratet <post@udir.no>
Sendt: torsdag 27. februar 2020 22.37
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: asle@danielsen‐skoler.no <asle@danielsen‐skoler.no>
Emne: Anmodning om uttalelse ‐ Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS ‐ 824507732 ‐ søknad etter friskoleloven

Saksbehandler: Sine Lund Solheim

Vår dato:
27.02.2020
Deres dato:

Vår referanse:
2020/913
Deres referanse:

Karmøy kommune
postmottak@karmoy.kommune.no

Anmodning om uttalelse - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS - Org.nr. 824 507
732 - søknad etter friskoleloven
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår av søknaden at skolen ligger i
Karmøy kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet med grunnlag i friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a. livssyn. Kopi
av søknaden er vedlagt.
Det søkes om:
Søkt
Trinn
elevtall
180
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10

Ny
Ny
Ny

Rett til uttalelse
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1
første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88
(2006-2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan godkjenne nye skoler eller
driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den
offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved vurderingen av hvilke
konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt

på uttalelsen fra vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad imøtekommes eller ikke,
men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets skjønnsmessige vurdering.
Uttalelsen
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom det
ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at det ikke foreligger konkrete innsigelser. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at en
etablert friskole fritt kan flytte innenfor vertskommunens grenser.
Dersom vertskommunen mener at en etablering vil få negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av
innsigelsene ha betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke
tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til
saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det tilstrekkelig
underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer
relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for utfallet av
søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges:
Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering av en friskole vil kunne ha, for eksempel
ved at etableringen vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer
mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av
betydning.
Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen offentlig skole må legges ned fordi det ikke er
elevgrunnlag for flere skoler, eller at reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering av en
friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av sviktende elevgrunnlag.
Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller nylig har vært på ROBEK-lista.
Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta som en konsekvens av etableringen av en
eller flere friskoler vil vektlegges.
Skolefaglige hensyn
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større enheter for å opprette et miljø med større
muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen.
Frist for uttalelse
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne henvendelsen besvares senest innen 3 måneder.

Vennlig hilsen
Sine Lund Solheim
seniorrådgiver

Kopi sendt til:
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr:
NO 970 018 131

E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no

Vedtekter for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Vedtatt på stiftelsesmøte den 13. januar 2020.

§ 1 Selskapets navn og forretningskontor
Selskapets foretaksnavn skal være: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Karmøy kommune.

§ 2 Foreningens formål
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS har til oppgave å stå for skolens drift, herunder gi
undervisning på grunnskolenivå.
Det inngås nødvendige avtaler for leie av bygning m.v. Undervisning skal skje i
overensstemmelse med «Lov om frittståande skolar» med senere endringer, og i samsvar
med det grunnlag og de planer skolen arbeider ut fra. Undervisningen skal føre frem til
offentlig godkjent eksamen og vitnemål.
Aksjeselskapet har følgende basis og formål:
a) Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skal i all sin virksomhet søke å skape et
læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud
som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske
bekjennelsesskrifter.*
Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og
etterfulgt.
b) I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap,
inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et
godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.
I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og
forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.
Aksjeselskapets virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og selskapet kan ikke dele
ut utbytte til eneaksjonær.
* Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse),
samt den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

§ 3 Aksjekapital
a)
b)

Aksjekapitalen skal være på kr 100 000,-.
Aksjens pålydende skal være kr 1 000,-, som tilsvarer kjøpesum for hver aksje.
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c)
d)
e)

Aksjekapitalen skal være fullt innbetalt innen 30. januar 2020.
Stiftelseskostnader betales fullt ut av aksjonær Egill Danielsen Stiftelse.
Egill Danielsen Stiftelse er eneaksjonær.

Skolevirksomheten skjer i samarbeid med Egill Danielsen Stiftelse.

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Innkalling med sakliste må være
tilgjengelig for aksjonærene minst en uke før generalforsamlingen avholdes. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. Forslag som skal behandles på
generalforsamlingen må være skriftlig og sendt styret senest 4 uker før årsmøtet.
Styret for Egill Danielsen Stiftelse utgjør selskapets generalforsamling. Hvert faste
styremedlem har 20 stemmer.
Leder i styret for Egill Danielsen Stiftelse er generalforsamlingens ordstyrer, dersom ikke noe
annet blir vedtatt.
På generalforsamlingen kan det behandles andre forslag enn de som fremgår av sakslisten
når flertallet av aksjonærens fremmøtte medlemmer gir samtykke.

§ 5 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne årsberetning
Godkjenne revidert årsregnskap
Gi uttalelse til budsjett
Gjøre vedtektsendringer
Velge skolestyre
Behandle innkomne forslag
Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften
Behandle saker som etter lov ikke er tillagt styret

§ 6 Styret
Styret består av 5 styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer. Leder velges av
generalforsamling for to år om gangen. Styret velger selv nestleder for to år om gangen.
Rektor har møteplikt, talerett og forslagsrett i styret. Andre rektorer ved skoler knyttet til
Egill Danielsen Stiftelse har møte- og talerett i skolestyret.
Daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse har møte-, tale- og forslagsrett i styret, er styrets
referent, og bistår styret i saker som defineres i styrets delegasjonsreglement. Dette
inkluderer bl.a. jevnlige utviklingssamtaler med rektor og skolens ledergruppe. Daglig leder i
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Egill Danielsen Stiftelses møte-, tale- og forslagsrett, ansvar og oppgaver kan ivaretas av
annen representant for Egill Danielsen Stiftelse, utpekt av stiftelsens daglige leder.
Representanter for ansatte, elever, foreldre, offentlige myndigheter og evt. andre har
møterett i samsvar med Lov om frittståande skolar.
Styret kan tildele andre møterett og talerett ved behov.
Funksjonstiden for styremedlemmene er fire år og to år for varamedlemmene. Ved
eventuelt nyvalg av hele styret velges tre medlemmer for to år og to medlemmer for fire år.
Maksimal sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 10 år.
Styret skal:
a) se til at skolen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser gitt av
offentlig myndighet
b) fatte vedtak i saker i henhold til Lov om frittståande skolar §5-3
c) vedta instruks for rektor
d) utarbeide årsmelding for skolen
e) Sikre at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode
f) iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
g) representere aksjeselskapet utad
Styret kan delegere ansettelsesmyndighet til et eget ansettelsesutvalg som foretar
ansettelse av skolens personell. Ansettelsesmyndighet for vikariater for mindre enn ett
skoleår kan delegeres til rektor.
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Styret skal se til og har ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter.
Aksjeselskapet tegnes av styrets leder samt ett av styremedlemmene. Styret kan meddele
prokura.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må anses for å ha en
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.
Det føres protokoll over de saker som behandles i styret.
Styremøte skal holdes når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.

§ 7 Rektor
Rektor er skolens daglige leder etter Lov om frittståande skolar. Rektor er den pedagogiske
og administrative leder av skolen. Rektor har ansvar for at vedtektene, lover, forskrifter,
reglement, instrukser og styrevedtak blir fulgt.
3

§ 8 Ansatte
Personalet må være lojal mot og aktivt fremme skolens basis og formål slik dette er nedfelt i
skolens dokumenter.

§ 9 Rådsorganer
Skolen skal ha de rådsorganer som Lov om frittståande skolar krever. Det kan etableres
andre råd ved skolen. Styret fastsetter regler for rådene.

§ 10 Vedtektsendring
Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene. Endringer krever enstemmighet
blant alle stemmeberettigede hos aksjonæren. § 2a kan ikke endres.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning behandles etter aksjeloven, og vedtak treffes på generalforsamlingen. Det skal
velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.
Aksjeselskapets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse disponeres i tråd med
gjeldende lovgivning på friskolefeltet. Det er bestemmelsene i økonomiforskrift til
friskoleloven som regulerer de økonomiske forhold knyttet til en eventuell nedleggelse av
skolen. I den grad dette lovverket tillater det skal formuen tilfalle Egill Danielsen Stiftelse.
Dersom også stiftelsen skal avvikles, kan aksjeselskapets disponible formue tilfalle annen
undervisningsinstitusjon på evangelisk luthersk grunn.
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Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS: behov for skolen
Etablering av Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS i Karmøy kommune er i realiteten en
flytting av dagens Danielsen-skole i Haugesund kommune: Danielsen Ungdomsskole
Haugesund AS. Ved etablering av skolen i ny kommune i tråd med ny godkjenning vil vi ha
dialog med Udir om rett måte å fusjonere de to rettssubjektene på, slik at elevene ved
Danielsen Ungdomsskole Haugesund blir godt ivaretatt i flytteprosessen. Når
flytting/fusjonering er gjennomført vil skolen etter den nye godkjenningen bære navnet
Danielsen Ungdomsskole Haugesund. For enkelhets skyld vil vi i denne søknaden omtale
prosessen med etablering av skolen vi søker om her, og tilhørende fusjon med Danielsen
Ungdomsskole Haugesund, som «flytting» av Danielsen Ungdomsskole Haugesund.
Danielsen Ungdomsskole Haugesund ble etablert i 2012. Skolen har siden den gang hatt
tilhold i Skåredalen i Haugesund kommune, på en tomt kjøpt av kommunen for etablering av
skolen. Bygget som ble oppført var et midlertidig bygg, med midlertidig dispensasjon fra
reguleringsformålet «barnehage» på tomten. Da vi høsten 2018 satte i gang
reguleringsprosess for permanent endring av reguleringsformål til undervisningsformål, ble
oppstart av regulering foreslått avvist av administrativt Haugesund kommune. Dette ble
begrunnet i regionalplan for Rogaland fylkeskommune som ble endelig vedtatt i juni 2016 av
fylkestinget i Rogaland. Skolen fikk fornyet dispensasjon til 2024, med krav om å finne et nytt
lokale innen da.
På grunn av avslaget om oppstart av reguleringsprosess i Skåredalen har Danielsen
Ungdomsskole Haugesund vært på leting etter nye lokaler eller en ny tomt siden den gang.
Det har vist seg svært vanskelig å finne en egnet tomt eller annen løsning i Haugesund
kommune som er mulig å realisere innen fristen på 2024. Samtidig har vi jobbet med
alternativer i nærhet til Haugesund, som vil gjøre det mulig å ivareta dagens elever og
fremtidige elever fra de områdene skolen rekrutterer fra i dag, i hovedsak kommunene
Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Sveio. I tillegg får vi årlig noen elever fra
fastlandsdelen av Karmøy kommune og Torvestad på Karmøy. Det har åpnet seg en mulighet
for etablering på området Norheim, like over grensen mellom Haugesund og fastlandsdelen
av Karmøy kommune. Styret for Danielsen Ungdomsskole Haugesund har vurdert lokasjonen
til å medføre en forkortet skolevei for de fleste av dagens elever ved skolen.
Danielsen Ungdomsskole Haugesund har i dag lange ventelister fra områder som vil ha
kortere skolevei og en skolevei som er bedre tilrettelagt med kollektivtransport til den
aktuelle skoletomten på Norheim. Det ligger allerede en Danielsen-skole i Karmøy
kommune, med planlagt langsiktig lokalisering i Veavågen på Karmøy. Denne rekrutterer i all
hovedsak fra andre deler av Karmøy kommune enn Danielsen Ungdomsskole Haugesund.
Det forventes ikke vesentlige endringer i noen av disse skolenes geografiske nedslagsfelt
med flytting.
Vi har drøftet med Udir muligheten om å heller søke om formell flytting av dagens
skolegodkjenning i Haugesund, i stedet for å søke om godkjenning av ny skole med
påfølgende fusjonering av de to. I denne dialogen har vi landet på tilnærmingen med ny
søknad + fusjon. Dette er fordi en godkjenning vil være en forutsetning for investeringen i

bygging av et skolebygg på Norheim, og det alltid vil være noen usikkerhetsmomenter
knyttet til et slikt byggeprosjekt i en tidlig fase. Vi vil derfor trenge det handlingsrommet som
skapes av at vi kan drive skolen med opprinnelig godkjenning i Haugesund frem til det nye
skolebygget faktisk står klart.

Danielsen Ungdomsskole Haugalandet: Redegjørelse for elevtall
Danielsen Ungdomsskole Haugesund er i dag godkjent for 270 elever. Det midlertidige
skolebygget legger begrensninger på elevtallet slik at skolen kun har 90 elever per i dag.
Skolen mottar i dag søknad fra mange flere elever enn den har mulighet til å ta inn i dagens
skolebygg. Etter å ha fylt opp alle elevplasser på skolens 8. trinn for skoleåret 2020-2021 står
det fortsatt 35 elever på venteliste. For skoleåret 2021-2022 har skolen allerede 61 søkere til
30 elevplasser. Alle disse søknadene er kommet uten at skolen har markedsført seg, nettopp
på grunn av den store mengden søknader i forhold til antall skoleplasser. I tillegg er det
rimelig å anta at en del ikke søker fordi de har forstått at søknaden vil komme for sent til at
det er realistisk å få skoleplass ved skolen.
Som tidligere nevnt vil reiseveien bli både kortere og enklere for de fleste av dagens elever
til den aktuelle lokaliseringen på Norheim i forhold til dagens lokalisering i Skåredalen. I
tillegg vil trolig flere søkere anse det som sannsynlig å kunne bli tatt inn ved skolen dersom
de søker. Disse forholdene mener vil tilsier at elevgrunnlaget for en Danielsen-skole på
Norheim sannsynligvis vil ha et større elevelevgrunnlag enn skolen har med dagens
lokalisering.
Samtidig er den aktuelle tomten for liten til å få regulert til en skole for 270 elever. Vi legger
derfor opp til at det bygges for 180 elever. Når dette blir kapasiteten på skolens langsiktige
skolebygg, er det lite sannsynlig at skolen vil vokse seg ut over dette i elevtall i forutsigbar
fremtid. Vi søker derfor kun om 180 skoleplasser for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet,
og vil heller søke om utvidelse på et senere tidspunkt dersom det skal vise seg at det er
behov for dette, og muligheter til å gjennomføre en slik utvidelse i praksis.

Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Budsjett

Start:

2021

Note

Org.nr: 824 507 732

Høst
2021

Vår / høst
2022

Vår / høst
2023

Fullt utbygd

kr 15 369 870

kr 16 346 520

kr 16 346 520

Inntekter
Statstilskudd

1

kr

6 057 185

Kapitaltilskudd
Skolepenger
- søskenmoderasjon ca 10-15 %
Spes.ped refusjon

1
2
2
3

kr
kr
kr

212 750
891 250
-44 563

kr
kr
kr

333 000
2 557 500
-127 875

kr
kr
kr

333 000
2 790 000
-139 500

kr
kr
kr

333 000
2 790 000
-139 500

kr

7 116 623

kr

18 132 495

kr

19 330 020

kr

19 330 020

kr
kr
kr

361 250
3 078 150
200 000

kr
kr
kr

722 500
7 078 150
600 000

kr
kr
kr

722 500
8 156 300
600 000

kr
kr
kr

722 500
8 156 300
800 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

129 000
129 500
32 000
606 763
405 382
4 942 044

kr
430 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 414 931
kr
945 324
kr 11 529 905

kr
430 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 582 760
kr 1 057 451
kr 12 888 012

kr
344 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 600 506
kr 1 069 307
kr 13 031 613

kr

80 391

kr

206 368

kr

220 523

kr

27 000

kr

80 391

kr

206 368

kr

220 523

kr

27 000

kr
kr

1 076 625
20 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

40 000
15 000

kr
kr

100 000
45 000

kr
kr

100 000
45 000

kr
kr

100 000
70 000

kr

1 151 625

kr

2 778 900

kr

2 778 900

kr

2 803 900

Sum inntekter
Lønnskostnader inkl feriepenger
Lønn rektor
Lønn lærere + øvrig adm.
Lønn assistent
Lønn øvrig personell:
Kontor
Renhold
Gruppelivs-/personalforsikring
Arbeidsgiveravgift - 14,1 %
Pensjonskostnader - 10,40 % av lønn
Sum lønnskostnader
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Avskrivinger
Avskriving ombygging og inventar
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Sum avskrivninger
Kostnader lokaler
Leie av skolebygg
Leie andre lokaler - svømmelokaler/gymsal
Renovasj., vann, avløp o.l. - betales av eier
Lys, varme, felleskostnader
Utstyr + rekvisita
Andre kostnader lokaler
Sum kostnader lokaler
Leie, inventar m.m.

6
7
og inngår i husleie

Leasing kopimaskin
Kopinor-avgift
Skolelunch
IKT-kostnader (lisenser, servere, programvare etc)
Sum Inventar m.m.

kr
kr
kr
kr
kr

40 000
4 375
160 000
200 000
404 375

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
8 700
335 000
400 000
833 700

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
13 050
360 000
400 000
863 050

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
31 320
360 000
400 000
881 320

kr

20 000

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Sum reparasjon og vedlikehold

kr

20 000

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Fremmed tjeneste
Honorar revisjon - (KPMG AS )
Honorar regnskap, lønn, IKT

kr
kr

30 000
200 000

kr
kr

60 000
500 000

kr
kr

70 000
650 000

kr
kr

70 000
650 000

Sum fremmed tjeneste

kr

230 000

kr

560 000

kr

720 000

kr

720 000

kr
kr
kr

80 000
75 000
585 000

kr
kr
kr

150 000
150 000
585 000

kr
kr
kr

200 000
200 000
585 000

kr
kr
kr

200 000
200 000
585 000

kr

740 000

kr

885 000

kr

985 000

kr

985 000

kr
kr
kr
kr

20 000
20 000
20 000
15 000

kr
kr
kr
kr

25 000
25 000
75 000
25 000

kr
kr
kr
kr

50 000
25 000
100 000
40 000

kr
kr
kr
kr

50 000
25 000
100 000
40 000

Sum kontorkostnad, møter o.l.

kr

75 000

kr

150 000

kr

215 000

kr

215 000

Kostnad telefon, porto og lignende
Telefon
Porto

kr
kr

5 000
2 000

kr
kr

7 000
2 000

kr
kr

7 000
2 000

kr
kr

14 000
4 000

Sum telefon, porto o.l.

kr

7 000

kr

9 000

kr

9 000

kr

18 000

kr

5 000

kr

30 000

kr

50 000

kr

50 000

Reparasjon og vedlikehold
Reparasjon og vedlikehold (innvendig)

Undervisningsmateriell
Fagkostnader
Skolebøker og materiell
Datamaskin til elever og ansatte
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9

Sum undervisningsmateriell
Kontorkostnad, trykksak og lignende
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Annen kontorkostnad

Kostnad transportmidler

10

11

Sum kostnad transportmidler

kr

5 000

kr

30 000

kr

50 000

kr

50 000

kr
kr

10 000
10 000

kr
kr

10 000
10 000

kr
kr

25 000
20 000

kr
kr

25 000
20 000

kr

20 000

kr

20 000

kr

45 000

kr

45 000

Kostnader markedsføring
Markedsføringskostnad

kr

40 000

kr

50 000

kr

60 000

kr

60 000

Sum markedsføringskostnader

kr

40 000

kr

50 000

kr

60 000

kr

60 000

kr
kr

10 000
3 500

kr
kr

20 000
6 000

kr
kr

20 000
7 000

kr
kr

20 000
7 000

kr

13 500

kr

26 000

kr

27 000

kr

27 000

Andre kostnader
Kontingent
Gebyr
Sum andre kostnader

kr
kr

1 000
1 000

kr
kr
kr

13 000
5 000
18 000

kr
kr
kr

15 000
7 000
22 000

kr
kr
kr

30 000
14 000
44 000

Sum driftskostnader

kr

7 729 936

Driftsresultat

kr

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.
Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Diettkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.

Kostnader forsikringspremie
Innbo og løs øre (virksomhetsforsikring)
Ansvar - elev
Bygninger - betales av utleier
Sum forsikringspremie

Renteinntekter
Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader
RESULTAT
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13

kr 17 246 873

kr 19 083 484

kr 19 107 833

-613 313

kr

885 622

kr

246 536

kr

222 187

kr
kr

32 879
-32 879

kr
kr

74 193
-74 193

kr
kr

67 316
-67 316

kr
kr

27 905
-27 905

kr

-646 192

kr

811 429

kr

179 220

kr

194 282

Noter til budsjett
Note 1 Statstilskudd
Ordinært statstilskudd
Satser for statstilskudd per 01.01.2020:
Faktor
Utbetalt
Høy sats:
kr
206 200
85 % kr 175 270
Lav sats:
kr
76 600
85 % kr 65 110
Grense
42
2021
Høst
8. tr
9. tr
10. tr

År
2021
2022

Vår
60
60
30
150

Termin høy
Høst
42
Vår
42

2022
Høst
60
60
30

Vår
60
60
60
180

2023
Høst
60
60
60

Fullt utbygd
60
60
60
180

Antall elever
lav
Totalt
73
115
108
150

2022
2023
2023

Høst
Vår
Høst

42
42
42

138
138
138

180
180
180

Full
Full

Vår
Høst

42
42

138
138

180
180

Statstilskudd grunnbeløp pr/år
Statstilskudd
høy sats
lav sats
Sum
Utbetalt (85% )
Sum/år
kr 8 660 400
kr 5 591 800
kr 14 252 200
kr 6 057 185
kr 6 057 185
kr 8 660 400
kr 8 272 800
kr 16 933 200
kr 7 196 610
kr 8 660 400
kr 8 660 400
kr 8 660 400

kr 10 570 800
kr 10 570 800
kr 10 570 800

kr 19 231 200
kr 19 231 200
kr 19 231 200

kr 8 173 260
kr 8 173 260
kr 8 173 260

kr 8 660 400
kr 8 660 400

kr 10 570 800
kr 10 570 800

kr 19 231 200
kr 19 231 200

kr 8 173 260
kr 8 173 260

2021
115
1 850
212 750

Kapitaltilskudd
2022
180
1 850
333 000

kr 15 369 870
kr 16 346 520

kr 16 346 520

Kapitaltilskudd
Antall elever
Sats
Sum

2023 Fullt utbygd
180
180
1 850
1 850
333 000
333 000

60
60
60
180

Note 2: Skolepenger
Sats for skolepenger: kr 15 500,- pr år. Vi velger å ikke ta skolepenger for å dekke husleie og
kapitalkostnader slik forskriften tillater.
2021

2022

2023

Fullt utbygd

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Antall elever

115

150

180

180

180

180

Skolepenger

kr 891 250

kr 1 162 500

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 2 790 000

Husleie og kap. kostnad

hele året

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

Sum/termin

kr 891 250

kr 1 162 500

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 2 790 000

Sum

kr 891 250

kr 2 790 000

kr 2 790 000

Prosentvis søskenmoderasjon
Sum

kr 2 557 500

5%

5%

5%

5%

kr 44 563

kr 127 875

kr 139 500

kr 139 500

Andel søskenmoderasjon er basert på erfaringstall fra andre Danielsen-skoler.

Note 3: Refusjon spesialundervisning
Det budsjetteres ikke med refusjon for spesialundervisning. Dersom skolen får elever med vedtak
om spesialundervisning, forutsettes det at merkostnadene dekkes av refusjon fra kommunen.

Note 4 Lønnskostnader
2021
Stilling
Ledelse
Rektor
Uv.Insp. I
Undervisningspersonell
Lærer 2/rådgj
Lærer 3
Lærer 4
Lærer 5
Lærer 6
Lærer 7
Lærer 8
Lærer 9
Lærer 10
Lærer 11
Lærer 12
Lærer 13
Lærer 14
Lærer 15
Lærer 16
Lærer 17
Sum lærere
Øvrig personell
Adm
Renhold
Assistent
Sum Øvrig personell
Antall stillinger
Sum lønnskostnader

Årslønn

Stillings%

2022
Lønn

kr
kr

722 500,00
656 300,00

50 % kr
50 % kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
0%
0%
0%
0%
0%

kr
kr
kr

430 000,00
370 000,00
400 000,00

30 % kr
35 % kr
50 % kr
kr
kr

361 250,00
328 150,00

kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr 3 078 150,00

129 000,00
129 500,00
200 000,00
458 500,00

16
kr 3 897 900,00

Stillings%

100 % kr
50 % kr
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
50 %
0%

2023
Lønn

722 500,00
328 150,00

kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
kr 7 078 150,00

100 % kr
430 000,00
70 % kr
259 000,00
150 % kr
600 000,00
kr
kr 1 289 000,00
20
kr 9 089 650,00

Stillings%

Lønn

100 % kr
100 % kr
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

722 500,00
656 300,00

Fullt utbygd 180 elever
Stillings%
Lønn

100 % kr
100 % kr

722 500,00
656 300,00

St %

Fullt utbygd
180 elever

100 % kr
100 % kr

722 500,00
656 300,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 % kr
70 % kr
150 % kr
kr
kr

430 000,00
259 000,00
600 000,00
1 289 000,00

100 % kr
70 % kr
200 % kr
kr
kr

430 000,00
259 000,00
800 000,00
1 489 000,00

80 % kr
70 % kr
100 % kr
kr
kr

344 000,00
259 000,00
400 000,00
1 003 000,00

20
kr 10 167 800,00

20
kr 10 367 800,00

kr

20
9 881 800,00

Note 5 Investeringer

Pris
Innkjøp over drift
PC'er (lærere)
PC'er/iPads (elever)

kr
kr

Ant.

9 000,00
9 000,00

5
60

Drift

2021
Beløp
kr 45 000,00
kr 540 000,00

Ant.
5
60

kr 585 000,00

Møbler klasserom
Pulter
Stoler
Whiteboard (1,2 x 4 m)
Smartboard
Hyller og skap

kr 1 000,00
kr
800,00
kr 3 795,00
kr 30 000,00
kr 30 000,00

Møbler lærerom/kontorer
Arbeidsbord
Kontorstol
Lærerskap

kr
kr
kr

30
30
2
5
5

kr
kr 30 000,00
kr 24 000,00
kr
7 590,00
kr 150 000,00
kr 150 000,00

2022
Beløp
kr 45 000,00
kr 540 000,00

30
30
2
1

kr
kr
kr
kr
kr

30 000,00
24 000,00
7 590,00
30 000,00

kr
kr
kr
kr

6 775,00
6 475,00
-

4 065,00
3 885,00
7 255,00

Utstyr elever
Naturfag
Musikkinstrument
Kunst og håndverk
Mat og helse

kr
kr
kr
kr
kr

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

kr

Kantine

kr
kr
kr 23 500,00
kr 94 400,00
kr 200 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

Bord 140 x 80
kr
Stoler
kr
Kantinekjøkken (ovn, oppvask mv)
Rekreasjonsområde
Sofaer
Småbord
Diverse

kr
kr

3
3
1

2 350,00
590,00

10
160

5 000,00
1 000,00

5
5

Sum avskrivningstid 5 år
Avskrivningstid
Sum avskrivninger

år
5 år

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000,00
5 000,00
40 000,00
-

5
60

kr 585 000,00

kr
kr
kr
kr

1 355,00
1 295,00
7 255,00

Ant.

5
5

5
30

-

11 750,00
17 700,00
-

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

-

0
0

1

2023
Beløp

Ant.

kr 45 000,00
kr 540 000,00

kr
kr

45 000,00
540 000,00

kr 585 000,00

kr

585 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

5
60

Fullt utbygd
Beløp

-

7 255,00

kr
kr

-

kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

5
10

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000,00
10 000,00
100 000,00
-

kr 964 695,00

kr 134 290,00

kr

7 255,00

kr

135 000,00

kr
kr

kr
kr

kr
kr

220 523
220 523

kr
kr

27 000
27 000

80 391
80 391

206 368
206 368

Note 6: Kostnader lokaler
Det beregnes leie av skolebygg fra 01.08. Det legges til grunn et arealbehov på 11 kvm pr elev,
totalt areal blir da 1980 kvm.

Note 7: Leie av andre lokaler
Dersom leide lokaler ikke har gymsalfasiliteter, budsjetteres det leie av ekstern gymsal. Tall er
basert på erfaring fra andre Danielsen-skoler.

Note 8: Reparasjon og vedlikehold
Denne posten inneholder vedlikehold innvendig i bygget, samt reparasjon av inventar.

Note 9: Undervisningsmateriell
Fagkostnader er matvarer til Mat og Helse, materiell til kunst og håndverk, utstyr til kroppsøvring
m.v. Større investeringer som komfyrer til mat og helse, maskiner til kunst og håndverk m.v
avskrives, se note 5.
Innkjøp av datamaskin/nettbrett er budsjettert her. Ettersom dette kjøpes inn hvert år til nye
elever, tas kostnaden på drift og ikke investering som avskrives.

Note 10: Kontorkostnad, møter etc
Diverse kostnader til papir, permer, bøker, aviser m.v. Kostnader knyttet til møter, kurs
(kompetanseheving) ligger også her.

Note 11: Kostnad transportmidler
Kostnader knyttet til leie av buss til turer/ekskursjoner o.l. ligger her.

Note 12: Forsikringer
Budsjettert tilsvarende andre Danielsen-skoler. Personalforsikringer ligger under
personalkostnader.

Note 13: Rentekostnader
Det er budsjettert med rentekostnader for et annuitetslån på 2 mill med en nedbetalingstid på 10
år. Første innbetaling av renter i oppstartsår er beregnet til august. Ved fullt utbygd skole er det
antatt at lånet gradvis vil bli nedbetalt, og rentekostnaden er antatt å være lavere enn de første
driftsårene.

Inntaksreglement for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Inntaksreglementet er vedtatt av styret for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet 31.01.2020
§1 Hjemmel
Inntak av elever ved Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skjer i samsvar med reglene i
friskoleloven.
§2 Fortrinnsrett
Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett når søkningen overstiger skolens kapasitet:
• Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved Danielsen
Ungdomsskole Haugalandet AS.
• Barn av ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
§3 Rekkefølge
Søkerne får ellers plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge
skolen mottar dem. Dersom søknader mottas samtidig benyttes loddtrekning for å fastsette
rekkefølge.
§4 Tidsfrist
Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av
søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som
har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de søkerne som allerede har
fått plass.
§5 Klagerett
Søkere har klagerett på avgjørelse etter forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans,
og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Ordensreglement for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Ordensreglementet er vedtatt i styret for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet 31.01.2020

§1 Formål
For at Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skal være en trivelig og god skole, må vi ha
regler for god orden og adferd. Matteusevangeliet 7,12: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, skal også dere gjøre mot dem.» I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil
skolen formidle kunnskap og inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å
utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha
et arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus.
Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.
§2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS. Reglementet gjelder
når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom og
utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på
skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og
skoleturer.
§3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette
reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn
dette (jf. forskrift til friskolelova § 3-5). Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp
bli satt ned ved gjentatte brudd på én eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved
enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.
§4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:
• Møte presist til alle timer
• Møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
• Gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
• Bruke digitale verktøy/media utelukkende etter avtale med lærer
• Holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen
• Behandle andres eiendeler med respekt
• Holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde
• Henge yttertøy i gangen
§5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
• Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt
uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
• Bidra til et godt læringsmiljø
• Spise i timen kun etter avtale
• Opptre høflig og unngå dårlig språk
• Være deltagende i undervisningen

•
•
•
•

Følge skolens regler for fravær
Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
Ta godt vare på skolens eiendeler
Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr

Adferd som ikke aksepteres:
• Forstyrre og lage uro i undervisningen
• Å fuske eller forsøke å fuske
• Det er ikke tillatt å bruke eller å ha medbrakt tobakk, el-sigaretter, snus, energidrikk eller
noen form for rusmidler
• Banning og nedsettende språkbruk
• Farlig lek
• Mobbing, trakassering, plaging eller vold, eller å true med slikt.
• Hærverk
• Å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv (unntak til undervisningsbruk –
skal da leveres inn før skoledagen starter), lighter eller lignende, våpen av ulike slag og
laserpenn
§6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
• Muntlig tilbakemelding til elev
• Anmerkning
• Skriftlig eller muntlig melding til foreldre, eventuelt samtale mellom skolen og hjemmet
• Innkalling til samtale med inspektør/rektor
• Holdes borte fra elever i friminutt
• Gjensitting etter skoletid, etter avtale med rektor og foresatte
• Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som
eleven er ansvarlig for
• Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til §§ 4 og 5
• Bortvisning*
• Klassebytte*
• Bytte av skole* (jf. friskolelova §3-3)
• Krav om erstatning
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å
betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende
overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.
Sanksjonene merket med stjerne er å anse som enkeltvedtak og må i tillegg følge
saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.
§6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander kan overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til
eleven eller elevens foreldre.
§6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer.
Rektor vedtar bortvisning utover to timer (maksimum tre dager), etter å ha rådført seg med
elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre

tiltak/sanksjoner skal være vurdert først. Rektors vedtak er et enkeltvedtak som etter
forvaltningslovens §2 kan påklages til fylkesmannen.
§6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt
andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningsloven
§1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.
§6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må
foreldre anmelde forholdet til politiet.
§7 Saksbehandling
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskoleloven § 3-9 og
§ 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.
•

•
•
•

Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon
ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal
ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, før avgjørelsen
tas.
Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
skriftlig).
Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke
andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Skolen har opplysningsplikt overfor
§7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent
bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.
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SÃ¸knad om: Ny grunnskole etter friskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Rogaland
Kommune: KarmÃ¸y (1149)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. Skolens navn tilsvarer
navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn pÃ￥ rettssubjektet: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Organisasjonsnummer: 824507732
Organisasjonsform: AS

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende register. Registreringen må
vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, revisor mv. Nøkkelopplysninger fra
Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1. Registerutskrift (2).pdf (lastet opp: 29.01.2020 12.59.06)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Skolens
organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne
sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra søknaden er levert til den er
ferdig behandlet.
Vedlegg
1. Bekreftelse AS Danielsen ungdsk.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.04.34)

Behov for skolen
Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen.

Vedlegg
1. Behov for skolen - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.07)

Lov
friskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret.
Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-postadressen som skal brukes.
Postadresse: Nygaten 8

Postnummer: 5017
Poststed: BERGEN
Telefonnummer: 90766585
E-post: asle@danielsen-skoler.no
Nettside: http://www.danielsen-skoler.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, bydel osv.). Beskriv kort
hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.
Det jobbes spesifikt med kjÃ¸p og etablering av et nytt skolebygg pÃ￥ Norheim i KarmÃ¸y Kommune, like ved den
etablerte skolen Kristen VideregÃ￥ende Haugalandet. TomtekjÃ¸p og bygging av ny skole pÃ￥ tomten avhenger av
godkjenninga den omsÃ¸kt skolen fra Utdanningsdirektoratet.

Styret og vedtekter
Krav til styrings- og rådsorgan
Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har lest, og forstått at:
styret er skolens øverste organ
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens rettsgrunnlag (f.eks.
aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre.
Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal
komme elevene til gode jf. § 6-3.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven. Videre har
økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved nedleggelse av skolen.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.
Vedlegg
1. Vedtekter Danielsen ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 29.01.2020 13.30.56)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.
a. livssyn
For skoler som skal drives på grunnlag av et livssyn skal verdigrunnlaget synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i
læreplanene skolen skal følge. Spesifiser livssyn her:

Kristen tro og livssyn, med utgangspunkt i forståelsen av denne som ligger til grunn i Norsk Luthersk
Misjonssamband og Indremisjonsforbundet.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om den skal drive
opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan
Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling som er
godkjent
Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent.
Alle Danielsen-skolene bruker Danielsen-planen i kristendom. Fra implementering av fogfornyelsen vil vi benytte den
nye felles KRLE-planen som sendes inn til godkjenning fra Kristne friskolers forbund innen 01.02.2020. Vi har deltatt
aktivt i utviklingen av denne planen. I tillegg vil skolene bruke tilleggene til formålet i fellesfagene som er omsøkt fra
KFF etter hvert som disse godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Skolens undervisningsspråk
SprÃ￥k:
âœ“ Norsk
â˜ Samisk
â˜

Vurderingsform
Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall â€“ Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker godkjenning for) og hvilke
årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide med.
Fra skoleår: Høsten 2021

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8

âœ“

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 9

âœ“

Trinn 10

âœ“

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for det omsøkte
elevtallet (ved fullt utbygd skole).
Vedlegg
1. Vurdering av elevgrunnlag - DU Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.40)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge reglene om:
tilpasset opplæring og tidlig innsats
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
spesialundervisning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
organisering i klasser og basisgrupper
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
særskilt språkopplæring
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
rådgivning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn skolens
godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se friskoleloven § 3-1.
Vedlegg
1. DU Haugalandet - inntaksreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.09)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 3–9 og 3-10. Ut fra
hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de refsingstiltakene som skolen kan bruke
dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig
nevnt i reglementet.
Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og det må
framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen i skolens fylke.
Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Se også sjekkliste - ordensreglement

Vedlegg
1. DU Haugalandet - Ordensreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.18)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse
Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår
Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det som gis i den offentlige
skolen.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd skole, dvs. et
helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal.
Vedlegg
1. Budsjett med noter.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.14.06)
Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for annen virksomhet og
eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles på de forskjellige budsjettene.
Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.
Skolen sÃ¸ker kun om godkjenning for ungdomstrinnet, og SFO er derfor ikke aktuelt

Annet
Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
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Oppvekst- og kulturetaten

Til alle mottakere
Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

27.03.2020
Bjørn Andersen
12/2234-10
19674/20
A06

Anmodning om uttalelse ‐ Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS ‐ 824507732 ‐ søknad etter
friskoleloven

Viser til ovenfornevnte anmodning og vertskommunens rett til å uttale seg om søknaden før
Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd.
Den omsøkte etableringen kan få uheldige konsekvenser for skolestrukturen i området.
Vormedal ungdomsskole som ligger ca 4 km sør for det anslåtte område for etablering av ny
skole, er nå under utbygging og ombygging. Skoleprosjektet skal bidra til en økning i
elevkapasiteten på skolen fra dagens kapasitet på 360 elever til en fremtidig kapasitet på 540
elever. Totalt er det for skolen budsjettert med en utbygging og oppgradering for 133 mill.
kroner og prosjektet er i rute til å bli ferdig til sommeren 2020. I tillegg til utbyggingen av skolen
er det prosjektert en fullskala idrettshall rett ved siden av skolen, slik at skolen får veldig bra
fasiliteter for kroppsøving og fysisk aktivitet.
Samlet sett har kommunen dermed planlagt å investere nesten 200 mill. kroner på skoletomten
for å tilrettelegge for bedre kapasitet og kvalitet for skoledriften. Det vil derfor være uheldig om
etablering av en privatskole i nærområdet gjør at deler av elevgrunnlaget for Vormedal
ungdomsskole forsvinner.
Karmøy kommune har tidligere erfart at etablering av Danielsen ungdomsskole Karmøy i
Veavågen førte til en overkapasitet rett etter en tilsvarende utbygging av Åkra ungdomsskole.
Det er svært lite ønskelig at offentlige midler blir brukt på utbygging av offentlige skoler (av
kapasitetshensyn), for deretter å gi en overkapasitet ved etablering av privatskoler.
I tillegg er det noe uklart for kommunen om den aktuelle tomten for ny skole på Norheim er
tilstrekkelig stor til å være i tråd med Helsedirektoratets arealnorm. Helsedirektoratet (tidligere
sosial- og helsedirektoratet) har utarbeidet en rapport («Skolens utearealer – om behovet for
arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003) som tar for seg areal- og funksjonsnormer av
skolens utearealer. I denne er det gitt anbefaling om ca. 10 000 m2 som minimumsareal for
uteoppholdsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever).

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Videre blir det anbefalt at det ved nye skoleanlegg blir stilt krav om at minstekravet til
uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt, og at arealene skal være samlet innenfor skolens
uteareal.
Basert på dette vil Karmøy kommune ikke anbefale at det etableres en privat ungdomsskole på
Norheim.

Med vennlig hilsen

Bjørn Andersen
kommunalsjef oppvekst/kultur
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
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GRUNNUNDERSØKELSER OG REGULERINGSARBEID - NY VEAVÅGEN SKOLE

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0.6 mill. kroner i 2020 til arbeid med
grunnundersøkelser for ny skoletomt i Veavågen, og 0,4 mill. kroner til arbeid med
reguleringsplan for tomten. Budsjettmidlene trekkes fra avsatt investeringsbudsjett til
prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner holdes uendret. Endringen I 2021
innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1 mill. kroner. Kompensasjon for
merverdiavgift økes med 0,2 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt “Ny skole Veavågen” tilføres budsjettmidler på 1 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING
Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret
17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1 for investering står: “Det bygges ny skole i
Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg
forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes startet i 2021 med mål om
ferdigstillelse i 2024.”
I kommunestyremøtet den 11.05.2020, saksnummer 33/20, ble det besluttet at rådmannen skulle
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). Det ble også besluttet at det
skulle utarbeides arbeid med reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur.
For å imøtekomme vedtak 33/20 ønsker rådmannen å iversette arbeid for å utføre detaljerte
grunnundersøkelser, samt foreta nødvendig regulering av tomt og infrastruktur.
Grunnundersøkelsene har til formål å fremskaffe et detaljert bilde av tomtens beskaffenhet,
lastevne og avdekke tiltak som må gjennomføres for at skolen skal kunne føres opp på den
valgte tomten. Dette grunnarbeidet vil redusere usikkerheten rundt arbeidene som må utføres
for å få tomten byggeklar, og har en kostnad på rundt 600.000 kroner. Reguleringsarbeidet har
en antatt kostnad på rundt 400.000 kroner, inkludert arbeid med vann- og avløpshåndtering.
Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med oppstart i
2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjettramme er på 303 mill. kroner og prosjektet er i
rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).
Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400
elever fordelt på rundt 5.400 m2 på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at all
bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd med
løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.
Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 1 mill.
kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til “Ny skole Veavågen” flyttes til budsjett 2020 for
at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke beslutningsgrunnlaget knyttet
til tomtevalg for ny skole.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen mener det er fornuftig å allerede nå skaffe seg et mer oversiktlig bilde av
tomten og få eventuelle problemstillinger på bordet. Midler fra 2021 flyttes til 2020.

