Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Bystyresalen
18.11.2020
Kl. 12:30

Følgende medlemmer møtte
Arne-Christian Mohn
Hege Østensjø
Johanne Halvorsen Øveraas
Gunn Margot Bendiksen
Svein Erik Indbjo
Harald Larssen Lønning
Marianne Eidesvik
Bjørn Erik Davidsen
Tor Inge Eidesen
Trine Meling Stokland

Parti
AP
AP
AP
Frp
Frp
H
H
MDG
Sp
SV

Forfall
Nils Konrad Bua

Parti
H

Varamedlem
Karoline Sjøen Andersen

Parti
H

Andre som møtte:
Bjørnar Måleng
Gyda Auestad
Jo Inge Hagland
Ole Bernt Thorbjørnsen
Simon Næsse

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Godkjenning av dagens protokoll Lønning (H) og Stokland (SV)
Måleng, kommunaldirektør teknisk - presenterte fremdrift større prosjekter.
Eventuelt:
Invitasjon fra Sveio kommune felles formannskapsmøte. Ordføreren foreslår onsdag 27.01.2021 kl.
16:30 i bystyresalen. Formannskapet slutter seg til dette.
Næringsutvikling i Rogaland fylke. Møte i formannskapet i forkant av neste formannskapsmøte den
2.12.2020.
Tverrpolitisk arbeidsutvalg - budsjettbehandling i kommunen - Eidesvik foreslår følgende
oversendelse:
1. Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av minst er representant fra koalisjonen og en fra
oposisjon, samt representanter fra Haugesund kommunes økonomienhet.

2. Alle de politiske partiene i bystyret får anledning til å sende inn forslag til endring og innspill
for forbedringer i rapporteringen.
3. Atbeidsutvalget skal se på hvordan vi kan utforme økonomirapporter, budsjettfremleggelser i
Fremsikt finansrapporter på en mer pedagogisk måte.
4. Arbeidsutvalget kan se på om det finnes synergier mellom folkevalgtopplæring og
rapporteringen, slik at de folkevalgte kan få en bedre sammenheng og trening i det å sette
seg inn i kommunens økonomi.
Et enstemmig formannskap slutter seg til oversendelsen
Klargjøring for massevaksinering - Bendiksen (FRP) stilte spørsmål vedr. kommunale planer.
Kommunedirektøren orienterte.
Felles fyrverkeri - Oversendelsesforslag fremmet av Indbjo (Frp):
Formannskapet ber kommunedirektør utrede om muligheten for om felles fyrverkeri er mulig å
gjennomføre på en slik måte at dette ikke går på bekostning av smittevern.
Det settes av 200 000,- fra formannskapets disposisjonskonto
Formannskapet slutter seg til oversendelsen.
Bruk av plantevernmidler - Oversendelses forslag fremmet av Indbjo (Frp):
Formannskapet ber om en sak til behandling hvor det utredes muligheter mulighet for bruk kjemiske
virkemidler til bekjempelse av ugress og svartelistete planter på kommunale områder.
Formannskapet slutter seg til oversendelsen.
Møte lukket ihht. kommuneloven §11-5 b. forhandlinger i forbindelse Folkebad og Haugesund
stadion.
møte slutt 15:00

Underskrifter:
Trine Meling Stokland

Harald Larssen Lønning

Arne-Christian Mohn

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
099/20
100/20
101/20
102/20
103/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Endring av vedtekter - interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning (IUA Haugesund region)
Høringsuttalelse - Godkjenningsmodell for fritt brukervalg
Justert låneopptak 2020
Budsjett 2021 økonomiplan 2021-2024
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099/20 Samlesak for referatsaker

18.11.2020 Formannskapet
Behandling
, foreslått av ,

RS - 56/20 Ressursoversikt sjøsikkerhet. Eidesvik (H) foreslår at saken behandles politisk, og at
beredskaps nivå blir belyst til saken kommer til politisk behandling.
Formannskapet slutter se til dette.
RS - 53/20 Anmodning om bosetting av flyktninger. Stokland (SV) stilte spørmål.
Kommunedirektøren orienterte

FS - 099/20 Vedtak:
RS - 56/20 Ressursoversikt sjøsikkerhet. Eidesvik (H) foreslår at saken behandles politisk, og at
beredskaps nivå blir belyst til saken kommer til politisk behandling.
Formannskapet slutter se til dette.

100/20 Endring av vedtekter - interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA
Haugesund region)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for plan og miljø - 05.11.2020 - 051/20
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 051/20 Vedtak:
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

18.11.2020 Formannskapet
Side 4 av 36

Behandling
Innstilling fra utvalg fra plan og miljø enstemmig vedtatt
FS - 100/20 Vedtak:
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

101/20 Høringsuttalelse - Godkjenningsmodell for fritt brukervalg
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Høringsnotat slik det fremkommer av saksfremstillingen oversendes innen høringsfristen.

18.11.2020 Formannskapet
Behandling
Saken skal først behandles i Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester, kommer til formannskapet
den 2.12.2020.
FS - 101/20 Vedtak:

102/20 Justert låneopptak 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren foreslår å redusere låneopptak 2020 med 179,8 millioner kroner i henhold til
tabell.

18.11.2020 Formannskapet
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
FS - 102/20 Vedtak:
Kommunedirektøren foreslår å redusere låneopptak 2020 med 179,8 millioner kroner i henhold
til tabell.

103/20 Budsjett 2021 økonomiplan 2021-2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak: Kommunedirektøren anbefaler bystyret å fatte
følgende vedtak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021‐2024:
Generelle vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med følgende:
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a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2021 til tjenesteområdene slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
b. Bystyret vedtar netto inntekter og utgifter for 2021 og rammer i 2021 for Haugesund kino og
konserthus KF (HKK KF) slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene
som er
foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
c. Bystyret vedtar netto ramme i 2021 for Haugesund Kirkelige Fellesråd slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
d. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 slik det framgår av budsjettdokumentasjonen
og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de
nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering
er oppnådd (spillemidler og investeringstilskudd).
3. Bystyret vedtar de mål‐ og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.
4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2021 fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet.
5. Driftsrammene for årene 2022‐2024 og investeringsrammene for årene 2022‐2024 for nye
prosjekter
anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av budsjett‐ og
økonomiplan.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå innenfor
tjenesteområdene i tråd med gjeldende organisering i økonomiplanperioden 2021 ‐ 2024.
Skattevedtak:
7. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 jf.
overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8 C‐1.
Øvrige
eiendommer takseres i henhold til eigedomsskattelova § 8 A.
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 4,8
promille.
c. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes
til 4
promille.
d. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,8 promille (2018 skattesats).
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 600 000 kroner av takstverdi.
f. Eiendomsskatten betales i minimum fire terminer og opptil tolv terminer.
g. Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt
stiftingar
eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Se vedlegg med
liste
over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
h. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt jf. eigedomsskattelova § 7 b. Se vedlegg med liste over
eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
8. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats
for den kommunale skatteøren.
Lånevedtak:
9. Bystyret vedtar å ta opp inntil 233,885 millioner kroner i lån i 2021.
Låneopptaket er fordelt slik:
Tall i hele
tusen
Nye
låneopptak

Budsjett
2021
80 700

Lovhjemmel

Formål

Kommuneloven § 14-15 første
ledd

Investeringer i varige driftsmidler som
skal eies av
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innen VAsektor
Nye
låneopptak
utenfor VAsektor
Nye
låneopptak
utenfor VAsektor
Startlån i
Husbanken
Sum
låneopptak

kommunen/fylkeskommunen selv
81 635

Kommuneloven § 14-15 første
ledd

1 550

Kirkeloven § 15 sjette ledd

70 000

Kommuneloven § 14-17 første
ledd

Investeringer i varige driftsmidler som
skal eies av
kommunen/fylkeskommunen selv
Finansiering av utgifter til bygging, drift
og vedlikehold av kirker eller utgifter til
anlegg og drift av gravplasser
Lån for å finansiere videre utlån

233 885

10. Kassakredittbevilgningen vedtas å være uendret på 90 millioner kroner i 2021, hvor
låneformålet er hjemlet i kommunelovens § 14‐15 tredje ledd.
11. Bystyret godkjenner at avdrag blir betalt i tråd med kommunelovens §14‐18.

18.11.2020 Formannskapet
Behandling
Forslag fra A, SV,MDG, SP,KRF, og PP, foreslått av Johanne Halvorsen Øveraas, Arbeiderpartiet
Budsjettvedtak – forslag fra koalisjonen
Generelle vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med følgende:
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2021 til tjenesteområdene slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
b. Bystyret vedtar netto inntekter og utgifter for 2021 og rammer i 2021 for Haugesund kino og
konserthus KF (HKK KF) slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene
som er
foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
c. Bystyret vedtar netto ramme i 2021 for Haugesund Kirkelige Fellesråd slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
d. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 slik det framgår av budsjettdokumentasjonen
og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de
nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering
er oppnådd (spillemidler og investeringstilskudd).
Bystyret forutsetter videre at for de store prosjektene skal kommunedirektøren forankre alle
vesentlige beslutninger i formannskapet gjennom vedtak.
- Fastsette romprogram og grunnlag for anbudskonkurranse
- Beslutning om avtaleinngåelse som gjelder gjennomføring av prosjekt
- Beslutning om langsiktig leiekontrakt som erstatning eller supplement til investering i
kommunens regi
Viser også til verbalpunkt 5.1
3. Bystyret vedtar de mål‐ og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.
4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2021 fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet.
5. Driftsrammene for årene 2022‐2024 og investeringsrammene for årene 2022‐2024 for nye
prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av
budsjett‐ og økonomiplan.
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6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå innenfor
tjenesteområdene i tråd med gjeldende organisering i økonomiplanperioden 2021 ‐ 2024.
Skattevedtak:
7. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 jf.
overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8 C‐1.
Øvrige
eiendommer takseres i henhold til eigedomsskattelova § 8 A.
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 4,8
promille.
c. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes
til 4
promille.
d. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,8 promille (2018 skattesats).
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 600 000 kroner av takstverdi.
f. Eiendomsskatten betales i minimum fire terminer og opptil tolv terminer.
g. Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt
stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Se
vedlegg med liste over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
h. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt jf. eigedomsskattelova § 7 b. Se vedlegg med liste over
eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
8. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats
for den kommunale skatteøren.
Lånevedtak:
9. Bystyret vedtar å ta opp inntil 237,105 millioner kroner i lån i 2021. Låneopptaket er fordelt
slik:7
Tall i hele
tusen

Budsjett 2021

Lovhjemmel

Nye
låneopptak
innen VA‐
sektor
Nye
låneopptak
utenfor VA‐
sektor
Nye
låneopptak
utenfor VA‐
sektor
Startlån i
Husbanken

80 700

Kommuneloven § 14‐ Investeringer av
15 første ledd
kommunen/fylkeskommunen i varige
driftsmidler som skal eies selv

84 855

Kommuneloven § 14‐ Investeringer av
15 første ledd
kommunen/fylkeskommunen i varige
driftsmidler som skal eies selv

1 550

Kirkeloven § 15
sjette ledd

70 000

Formål

Finansiering av utgifter til bygging, drift og
vedlikehold av kirker eller utgifter til anlegg
og
drift av gravplasser
Kommuneloven § 14‐ Lån for å finansiere videre utlån
17 første ledd

Sum låneopptak 237105
10. Kassakredittbevilgningen vedtas å være uendret på 90 millioner kroner i 2021, hvor
låneformålet er hjemlet i kommunelovens § 14‐15 tredje ledd.
11. Bystyret godkjenner at avdrag blir betalt i tråd med kommunelovens §14‐18.
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Endringer i investering
Tall skrives i hele 1000
Navn på tiltak
Breidablikk - nordre bygg
Heldagssskole - kjøkken
Bleikmyr bydelshus
- Oppgradering lærerfasiliteter
Investering skolebibliotek
Økning ENØK tiltak
Håvåsen - uteområde
Sansehage Haraldsvang,
kobinert skolehage
Hauge/Kyvikdalen
Sakkestadbanen og Bane 2
Flytte Sir Toby bygget
Økte midler sykkelvei, prioritet
Rogalandsgata
Haugesund Teater forprosjekt/prosjektering
Rehabilitering kommunale
bygg - omdisponering
Sum tiltak

Finansiering
Mva-kompensasjon
Økt(-)/ redusert(+) salg av
eiendom
Økt(-)/ redusert(+) overføring
fra drift
Bruk av driftsfond til
investeringer (kun negativt
fortegn)
Annen ekstern finansiering
(minusfortegn)
LÅNEOPPTAK
(+ er red.opptak/ -er økt
opptak)
Sum finansierng

Driftskonsekvens av endret
investeringer
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2021
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2022
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2023

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2021
2022
2023
2024
Beløp registreres med merverdiavgift Kommentarer
2 000 40 000 40 000 a)
1 000
b)
2 700
2 700
500
3 000
3 000
500
4 500
2 000
2 000

1 000

1 000

c)
1 000 d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4 500

500

4 500

k)

-6 500

-1 000

-1 000

-1 000 l)

15 900

11 000

40 000

40 000 Automatisk formel

-3 180

-2 200

-8 000

-8 000

-9 500

-8 000

-8 000

-8 000 m)

-3 220

-800

-24 000

-24 000 Automatisk formel

-15 900

-11 000

-40 000

-40 000 Automatisk formel,
skal gå mot sum tiltak

31

31

31

0

8

8

0

0

300

31 Budsjettrenter finnes
her
8
300
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Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2024

0

0

0

Økt(+) / redusert(-) avdrag
2021
Økt(+) / redusert(-) avdrag
2022
Økt(+) / redusert(-) avdrag
2023
Sum driftsmessig konsekvens

0

107

107

0

0

27

0

0

0

31

147

474

355

107 Forutsetter avdragstid
er 30 år
27 Gir driftskonsekvens
året etter tiltaket
800
1 629 Automatisk formel

Kommentarer til investeringsbudsjett
a) Det settes av prosjektmidler og investeringsmidler for fullføring av Breidablikk læringssenter.
Viser også til verbalforslag 5.1
b) Arbeidsrom for lærere på Austrheim
på Bleikemyr bydelshus som ledd i piloten.

skole

og

oppgradering

av kjøkken

c) Investeringer knyttet
til skolebibliotek.
Det
settes av midler
til
investering
bøker, utlånsautomater og annet utstyr. Målet er at alle skoler skal ha et likt tilbud.

i

d) Nivået på investeringer i ENØK tiltak skal gi effekt på driftsbudsjett, som igjen vil skape rom
for nye ENØK tiltak.
e) Midler til oppgradering av uteområde og/eller banefasiliteter. Prosjektplan utarbeides i dialog
med skoleledelse og elevråd, og eventuelle nærliggende velforeninger.
f) Etablering av sansehage ved Haraldsvang omsorgssenter.
verbalforslag 1B om skolehage.

Se

i

sammenheng

med

g) Prosjekt oppgradering av uteområder Kyvikdalen i samarbeid med Kyvikdalen barnehage,
og eventuelt velforening. Viser i tillegg til verbalforslag 5.3 d.
h) Nytt dekke på Sakkestad (2021) og bane 2 (2022)
i) For å kunne gjennomføre utbyggingen av Edda Kino må Sir Toby bygget flyttes til annen
kommunal tomt. Anbefalt av byantikvar.
j) Økt investering til sykkelveier. I 2021 skal det prioriteres midler til strakstiltak nord i
Rogalandsgata. Dette må sees i sammenheng med eventuelle andre midler fra fylke og stat.
k) Økt avsetning til forprosjekt i 2021. Det settes av 4,5 mill til prosjektering i 2022. Se
verbalforslag 3A
l) Omdisponering
av
midler.
I
2021: Bleikemyr bydelshus,
tiltak, Sansehage Haraldsvang og flytting og Sir Toby bygget. For resten av
er omdisponseringen knyttet til ENØK tiltak (jfr punkt d)

ENØK
perioden

m) Disposisjonsfondet ligger langt over handlingsregel. Koalisjonen ønsker å bruke 9,5 mill i
2021 og 8 mill hvert år i resten av økonomiperioden til utvalgte investeringer.

Endringer i drift
Tall skrives i hele 1000

Type tiltak

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kommentarer
2021
2022
2023
2024
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Navn på driftstiltak
Sum driftsmessig
Finansinntekt/konsekvens av endringer utgift
i invest.
Økt(+)/ redusert(-)
Disponering
overføring fra drift
Økt avsetning til
Disponering
dispfond.
Heldagsskole
Driftsutgift
Skolebibliotek
Driftsutgift
Styrking av fremtidens Driftsutgift
eldreomsorg
Levekårsundersøkelse Driftsutgift
for eldre
Nordic Safe Cities
Driftsutgift
Tilskuddsportalen
Driftsutgift
Innkjøp til prosjekt barn Driftsutgift
og unge
Støtte dirigentressurser Driftsutgift
korps
Styrking
Driftsutgift
KIF/Filmfestivalen
Økt tilskudd til klima, Driftsutgift
miljø og friluftsliv
Sum driftstiltak

31

147

474

0

0

0

2 350
300

4 700
600

2 350
600
4 500

Sum inndekning
Merforbruk
(+)/mindreforbruk(-)

Driftsinntekt

0 Automatisk
hentet fra ark 1
Denne linjen kan
ikke slettes
A)
600 B)
4 500 C)

100

D)

100
150
200

200

200

E)
F)
200 G)

150

150

150

150 H)

500

750

1 000

1 000 I)

300

300

300

300 J)

4 181

6 847

9 574

Inndekning av
driftstiltak (legg inn
negativt fortegn)
Bruk av disp.fond i drift Disponering
Økt estimat
eiendomsskatt
Adm skolemat
Skolemat
Rente og
avdragskonsekvens av
utbygging av Edda kino
Reduserte leiekostnader
Reduserte kjøp av
private tjenester
ENØK tiltak - reduserte
energikostander
Reduksjon
formannskapets
disp.konto

1 629 Automatisk
hentet fra ark 1

8 379

Denne linjen kan
ikke slettes
-5 250 K)

-3 000

-3 750

-4 500

-100
-600
-500

-125
-1 175

-70
-600

-70 L)
-600 M)
N)

Driftsutgift
Driftsutgift

-1 000

-2 000
-3 000

-3 000 O)
-3 000 P)

Driftsutgift

-1 000

-1 500

-2 000 Q)

-300

-300

-300 R)

Driftsutgift
Driftsutgift
Driftsutgift

Driftsutgift

-300

-4 500
-319

-7 350 -11 970 -14 220
-503

-2 396

-5 841 Kan ikke ha
positivt fortegn,
da har man ikke
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Saldering: til disp.fond

319

503

2 396

0

0

0

0 Skal være lik 0

-319

-503

-2 396

-5 841 Denne viser
endring i netto
driftsresultat

Kontroll

Endring netto
driftsresultat (+)
reduksjon (-) økning

hentet nok
inndekning
5 841 Mindreforbruk
settes av på
disp.fond i
samsvar med ny
kommunelov

Kommentarer til endringer i drift
A) Det skal igangsettes en pilot over 2 år for 1-4.trinn på Austrheim skole. Piloten skal inneholde
praktisk og variert skoledag med mat, mer fysisk aktivitet, kultur og leksehjelp. Deler av SFO
blir integrert i skoledagen.
B) Det skal tilsettes en skolebiblioteks koordinator med oppstart andre halvår 2021.
C) Bystyret ønsker at arbeidet med morgensdagens eldreomsorg skal ha høy prioritet. Se
verbalforslag 2A.
D) Det skal gjennomføres en levekårsundersøkelse for eldre i 2021. Se verbalforslag 2D.
E) Utsetter avvikling av medlemskapet til 2022.
F) Utsetter avvikling av tilskuddsportalen til eventuell tilsvarende hjelp kan bli gitt av frivillig
koordinator/frivillig sentral.
G) Reversering av kutt
H) Reversering av kutt
I) Styrking av kinofaglig kompetanse i Haugesund kommune i samarbeid med Filmfestivalen,
for å sikre at Filmfestivalen blir værende i Haugesund.
J) Styrking av tilskudd til klima, miljø og friluftsliv. Vi ber om at kommunedirektøren
utarbeider kriterier for tildeling av midler som kommer til politisk behandling
K) Justering av estimat for 2021 etter økonomirapport. Øvrig justering (2022-2024) som følge av
økte boligtall.
L) Dekkes av punkt a.
M) Dekkes av punkt b
N) Rente og avdragskonsekvens for utbygging av EDDA kino tas ned i samsvar med utsatt
byggestart.
O) Ønsker samlet gjennomgang av kommunens leieavtaler med mål om å ta ned leieutgifter.
P) Ønsker samlet gjennomgang av kostnader knyttet til kjøp av private tjenester med mål om å
ta ned utgifter. Viser til verbalforslag 4A
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Q) Viser til punkt d på investeringsbudsjett
R) Formannskapets disposisjonsfond/tilleggsbevilgninger reduseres for å frigjøre midler til
andre satsinger.

Måltall netto driftsresultat
Kommunedirektørens forslag
Brutto inntekter
Netto driftsresultat i kr
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag til netto
driftsresultat i %
Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer

2021
2022
2023
2024
2 944 425 2 948 675 2 952 925 2 956 925
22 697
28 664
26 844
23 044
1,75 %
0,77 %

1,75 %
0,97 %

1,75 %
0,91 %

1,75 %
0,78 %

2021
2022
2023
2024
2 944 425 2 948 675 2 952 925 2 956 925
3 000
3 750
4 500
5 250
2 947 425 2 952 425 2 957 425 2 962 175

Netto driftsresultat i kr
Endringer i driftsresultat i kr
Netto driftsresultat i kr etter
politiskendringer

22 697
319
23 016

28 664
503
29 167

26 844
2 396
29 240

23 044
5 841
28 885

Netto driftsresultat i % etter politiske
endringer

0,78 %

0,99 %

0,99 %

0,98 %

Måltall disposisjonsfond
Kommunedirektørens forslag
IB dispfond. 1.1.
Foreslått bruk
Foreslått avsetning
UB dispfond 31.12
Brutto driftsinntekter
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer
Delsum
Politiske endring: bruk av dispfond i drift
Politisk endring: bruk av dispfond i
investering
Politisk endring: avsetning til dispfond
Saldering: til disp.fond

2021
264 700
-17 000
30 862
278 562

2022
278 562
-36 000
36 829
279 391

2023
279 391
-46 000
35 009
268 400

2024
268 400
-57 000
31 209
242 609

2 944 425

2 948 675

2 952 925

2 956 925

7%
9%

7%
9%

7%
9%

7%
8%

2021
2 944 425
3 000
2 947 425

2022
2 948 675
3 750
2 952 425

2023
2 952 925
4 500
2 957 425

2024
2 956 925
5 250
2 962 175

278 562
-9 500

270 210
-8 000

251 722
-8 000

220 327
-8 000

319

503

2 396

5 841
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UB dispfond 31.12 etter politiske endringer

269 381

262 713

246 118

218 168

9%

9%

8%

7%

Måltall egenfinansiering
Kommunedirektørens forslag
Investeringsutgifter
Sum egenfinansiering

2021
288 330
124 445

2022
424 100
160 288

2023
464 400
161 600

2024
526 700
178 600

Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

35 %
43 %

35 %
38 %

35 %
35 %

35 %
34 %

Politiske endringer
Investeringsutgifter
Investeringstiltak
Investeringsutgifter etter politiske endringer

2021
288 330
15 900
304 230

2022
424 100
11 000
435 100

2023
2024
464 400 526 700
40 000
40 000
504 400 566 700

Sum egenfinansiering
Endring i egenfinansiering
Egenfinansiering etter politiske endringer

124 445
12 680
137 125

160 288
10 200
170 488

161 600 178 600
16 000
16 000
177 600 194 600

45 %

39 %

Etter politiske endringer

Etter politiske endringer

35 %

34 %

Måltall netto lånegjeld
Kommunedirektørens forslag
Netto lånegjeld
Brutto inntekter

2021
2 099 859
2 944 425

2022
2 276 653
2 948 675

2023
2 484 897
2 952 925

2024
2 677 327
2 956 925

Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

75 %
71 %

75 %
77 %

75 %
84 %

75 %
91 %

Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer

2021
2 944 425
0
2 944 425

2022
2 948 675
0
2 948 675

2023
2 952 925
0
2 952 925

2024
2 956 925
0
2 956 925

Netto lånegjeld
Endring i avdrag 2021
Endring i avdrag 2022
Endring i avdrag 2023
Endring i låneopptak
Netto lånegjeld etter politiske endringer

2 099 859

2 279 873
-107

3 220
2 103 079

800
2 280 566

2 488 809
-107
-27
24 000
2 512 675

2 705 106
-107
-27
-800
24 000
2 728 172

71 %

77 %

85 %

92 %

Etter politiske endringer

Verbalforslag koalisjonen 2021
1. Oppvekst, barn og unge
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A Bystyret ber kommunedirektøren om en sak med vurderinger knyttet til framtidige
elevprognoser, og hvordan kommunen har tenkt å håndtere konsekvensene av et redusert
elevtall i uten at dette går ut over kvalitet og kapasitet i Haugesundskolen.
B Bystyret ber om at det legges til rette for flere skolehager i Haugesundsskolen. I første
omgang ber vi om at det etableres et samarbeid knyttet til sansehagen
ved Haraldsvang sykehjem og skoler i nærheten. Andre skoler som har egnede arealer, bør
også oppfordres til å bruke disse som skolehager. Det bør i sakens forbindelse etableres
dialog med kunnskapsmiljøet rundt skolehager.
C Bystyret ber kommunedirektøren om at det utredes en modell som medvirker til
demokratiutvikling blant barn og unge som styrker Barnas bystyre, Ungdomsrådet og andre
organ for barn og unge ved å gi dem mer reell innflytelse og oppgaver for konkrete og
viktige saker.
D

Bystyret ber om at kommunedirektøren fremme en sak om trafikksikkerhetstiltakene rundt
skolene i Haugesund. En slik plan kan utarbeides i samarbeid med barnas bystyre og
ungdomsrådet for å videreføre sikring av viktige plasser, veier og steder i Haugesund. Ikke
minst i forbindelse med ombygging og utbygging må barn og unges trygge ferdsel tas
hensyn til. Bystyret ber kommunedirektøren i samme forbindelse å søke om å bli
Trafikksikker kommune.

1. Helse, omsorg og sosiale tjenester
A Bystyret ønsker at arbeidet med morgendagens eldreomsorg skal ha høy prioritet. Det er
viktig at arbeidet med å konkretisere planer for det framtidige tjenestetilbudet i sektoren tar
med innspill fra brukere, pårørende, relevante fag- og forskningsmiljø, tillitsvalgte og
ansatte. Bystyret ber om at det legges fram et beslutningsgrunnlag i god tid før
behandlingen av budsjett for 2022. Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester følger dette
arbeidet tett. Bystyret understreker at vi ikke har tatt endelig stilling til en eventuell
framtidig reduksjon i antall institusjonsplasser før det foreligger et beslutningsgrunnlag.
B Bystyret ber kommunedirektøren om en sterkere prioritering av økt grunnbemanning i
arbeidet knyttet til heltidskultur i Haugesund kommune. Bystyret forventer at
grunnbemanning blir tematisert når det blir avgitt status på arbeid med heltidskultur i
hhv tre-partsamarbeidet, utvalg for personalpolitikk og utvalg for helse, omsorg og sosiale
tjenester.
C Bystyret ber kommunedirektøren videreutvikle musikkterapi som tiltak innen psykisk
helse ved å vurdere deltakelse i samarbeidsforumet POLYFON
D Bystyret ber kommunedirektøren om økt oppmerksomhet knyttet til forebygging av
ensomhet blant eldre, øke livsgleden til eldre og bedre levekårene for eldre, blant annet ved
at:
·

D1) Det forberedes en sak (i første omgang til utvalg for helse, omsorg og
sosialtjenester) om livsglede for eldre (livsgledehjem eller lignende). Dette er en
nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved
virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Målet er at saken leder til
at minst en enhet i Haugesund sertifiseres etter ordningen (budsjett 2022). Det bør i
arbeidet også legges vekt på mulighetene for synergier med studenter, skoler,
barnehager og frivillige

·

D2) Det vurderes bruk av flere samarbeidsavtaler med menigheter og frivilligheten om
besøkstjeneste for å motvirke ensomhet blant eldre
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·

D3) Det gjennomføres en levekårsundersøkelse blant enslige eldre og eldre med lav
inntekt. Hensikten med en slik undersøkelse er å framskaffe en oversikt som kan legge
grunnlag for å iverksette tiltak av sosioøkonomisk karakter.

E Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser de boligsosiale forholdene for
mennesker som sliter som følge av rusavhengighet. Det henstilles spesielt til de boligsosiale
forholdene i Olav Aukrust gate. Målet må være å legge fram konkrete tiltak som bedrer
boligsituasjonen og ivaretar de som har behov for spesiell oppfølging mht til å bo.

1. Kultur, idrett og frivillighet
A Bystyret har en klar intensjon om å legge til rette for at Haugesund teater skal få egnede
lokaler. Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere dialog med stat og
fylkeskommune om medfinansiering. Vedtatt forprosjekt skal igangsettes våren 2021.
Bystyret ber kommunedirektøren om å en framdriftsplan for det videre arbeidet innen
1.kvartal 2021.

1. Personalpolitikk, administrasjon og service
A Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som synliggjør og vurderer omfanget av kjøp
av private tjenester. Det skal i saken legges spesiell vekt på tjenesteområdene oppvekst og
helse, omsorg og sosiale tjenester (kostnader/kjøp som følge av pandemi holdes utenfor)
B Bystyret ber kommunedirektøren fortsatt prioritere og øke antall lærlinger i kommunen
utover nivå i 2021
C Bystyret ber kommunedirektøren opprettholde Mulighetskafeen så lenge arbeidsledigheten
er høyere enn normalt.

1. Teknisk, plan og miljø
1. De store prosjektene:
A Bystyret ber kommunedirektøren se på muligheten for samlokalisering av Nav flyktning
med Breidablikk læringssenter
B Bystyret ber kommunedirektøren tilstrebe at prosjektet masseutskiftning på Flotmyr, blir en
fossilfri byggeplass.
C Bystyret forutsetter at kommunedirektøren legger til rette for brukermedvirkning i
forbindelse med konkretisering av innhold og planer for skole- og idrettsanlegg
på Haraldsvang og idrettsparken. Aktiviteter og grupper som nå har anlegg og aktivitet i
området og som blir berørt, skal ivaretas. Dette må også sees i sammenheng med skolens
behov for plass og anlegg til alternative opplæringsarena.

1. Klima og miljø
A Bystyret ber om at klimamidlene (investeringsmidler) øremerkes tiltak i handlingsdelen på
kommende klima- og energiplan. For 2021 ber bystyret om en egen sak med forslag til
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prioritering av bruk av midlene
B Bystyret ber kommunedirektøren bruke veileder for klimabudsjett fra Oslo, til neste års
klimabudsjett.
C Bystyret ber kommunedirektøren videreføre arbeidet med Miljøfyrtårn i 2021
D Bystyret ber kommunedirektøren presentere nøkkeltall for folkehelse og miljø sammen med
budsjett 2022.
E Bystyret ber kommunedirektøren om å vurdere muligheten for å leie ute flater på
kommunale bygg til solceller.

1. Park og grøntstruktur
A Bystyret ber kommunedirektøren legge fram prioriterte tiltak iht gartnerplanen for 2021 til
politisk behandling. Det skal innhentes innspill fra velforeningene og andre berørte
interesser før saken legges fram for utvalg for plan og miljø og formannskapet for endelig
avgjørelse innen 1.kvartal 2021.
B Bystyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av eksisterende muligheter for
friluftsliv, rekreasjon og lek i søre bydel, og legge fram en sak som vurderer potensiale for å
styrke frilufts- og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper i bydelen.
C Bystyret ber kommunaldirektøren omdisponere gjenværende sentrumsmidler fra 2020/2021
til Landmannstorget
D Bystyret ber kommunedirektøren påse at ved utbygging av lekeplasser og parker benytter
kommunen naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

6) Næring
1. Sirkulærøkonomi
A Bystyret ber kommunedirektøren om å arbeide for at det etableres et biogassanlegg på
Haugalandet
B Bystyret ber kommunedirektøren om å utfordre HIM, i samarbeid med næringsliv og
frivillig sektor, om å utrede muligheten for å få etablert et gjenbrukssenter, eksempelvis for
byggematerialer mv. i Haugesund sentrum. Et slik senter bør inkludere mottak, produksjon
og salg, men også fungere som en kurs og opplæringsarena for sirkulær økonomi.

7) Regionalt samarbeid
A Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å etablere et interkommunalt
krematorium i Haugaland – og Sunnhordland regionen
B Bystyret ber kommunedirektøren lage en plan for universitets- og studentbyen Haugesund
(inkludert Helsestasjon for studenter).
C Bystyret ber kommunedirektøren om at arbeidet for å få etablert Barnehus i Haugesund i
samarbeid med BUP Helse Fonna – og invitere nabokommuner til samarbeid.
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Busjettforslag H, Frp, V, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak om budsjett
2021 og økonomiplan 2021-2024:
Generelle vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med følgende:
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2021 til tjenesteområdene slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
b. Bystyret vedtar netto inntekter og utgifter for 2021 og rammer i 2021 for Haugesund kino og
konserthus KF (HKK KF) slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene
som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
c. Bystyret vedtar netto ramme i 2021 for Haugesund Kirkelige Fellesråd slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
d. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 slik det framgår av budsjettdokumentasjonen
og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de
nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering
er oppnådd (spillemidler og investeringstilskudd).
3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.
4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2021 fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet.
5. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for årene 2022-2024 for nye
prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av
budsjett- og økonomiplan.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå innenfor
tjenesteområdene i tråd med gjeldende organisering i økonomiplanperioden 2021 - 2024.
Skattevedtak:
7. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 jf.
overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8 C-1.
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Øvrige eiendommer takseres i henhold til eigedomsskattelova § 8 A.
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 4,55
promille.
c. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes
til 4 promille.
d. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,8 promille.
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 600 000 kroner av takstverdi.
f. Eiendomsskatten betales i minimum fire terminer og opptil tolv terminer.
g. Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt
stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Se
vedlegg med liste over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
h. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt jf. eigedomsskattelova § 7 b. Se vedlegg med liste over
eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
8. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats
for den kommunale skatteøren.
Lånevedtak:
9. Bystyret vedtar å ta opp inntil 194,285 millioner kroner i lån i 2021. Låneopptaket er fordelt
slik:
Tall i hele tusen Budsjett 2021

Lovhjemmel

Nye låneopptak 80 700
innen VAsektor

Kommuneloven § 14-15 første Investeringer i varige
ledd
driftsmidler som skal eies av
kommunen/fylkeskommunen
selv

Nye låneopptak 42 035
utenfor VAsektor

Kommuneloven § 14-15 første Investeringer i varige
ledd
driftsmidler som skal eies av
kommunen/fylkeskommunen
selv

Nye låneopptak 1 550
utenfor VAsektor

Kirkeloven § 15 sjette ledd

Startlån i
Husbanken

Kommuneloven § 14-17 første Lån for å finansiere videre
ledd
utlån

70 000

Formål

Finansiering av utgifter til
bygging, drift og vedlikehold av
kirker eller utgifter til anlegg og
drift av gravplasser

Sum låneopptak 194 285

10. Kassakredittbevilgningen vedtas å være uendret på 90 millioner kroner i 2021, hvor
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låneformålet er hjemlet i kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
11. Bystyret godkjenner at avdrag blir betalt i tråd med kommunelovens §14-18.

Tall skrives i hele 1000
Navn på tiltak

Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2021
2022
2023
2024
Beløp registreres med merverdiavgift

(NY) Arkitektkonkurranse Haraldsgata
(NY) Digitalisering
(NY) Hollenderhaugen og Lotheparken
Asfalt - universell utforming
Lavenergibelysning-oppgradering
Maskiner-biler-utstyr BBE
Kommunale veger og bruer
Breidablik læringssenter-rehab
St. Olav barnehage
Ny svømmehall
Nytt administrasjonsbygg
Planleggingsmidler ny brannstasjon og
legevakt
Klimamidler
(NY) Kyststien - Pauseplasser og videre
utvidelse

1,000
5,000
250
1,000
1,500
2,000
500
-30,000
-15,000
-5,000
1,000

750

Sum tiltak
Finansierng
Mva-kompensasjon
Økt(-)/ redusert(+) salg av eiendom
Økt(-)/ redusert(+) overføring fra drift
Bruk av driftsfond til investeringer (kun
negativt fortegn)
Annen ekstern finansiering (minusfortegn)
LÅNEOPPTAK (+ er red.opptak/ -er økt
opptak)
Sum finansierng
Kontroll (skal alltid være lik 0)

Driftskonsekvens av endret investeringer
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2021
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2022
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2023
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2024
Økt(+) / redusert(-) avdrag 2021
Økt(+) / redusert(-) avdrag 2022
Økt(+) / redusert(-) avdrag 2023
Sum driftsmessig konsekvens

1,000
10,000
250
1,000
1,500
2,500
500
-40,000
-25,000
-55,000

-50,000

1,000

-1,000

A
10,000 B
0C
1,000 D
1,500 E
3,500 F
500 G
H
I
-30,000 J
-1,000 K
L

750

1,000

M
1,000 N

-37,000

-101,500

-34,500

-13,500

7,400

20,300

6,900

2,700

-10,000

-15,000

39,600

96,200

27,600

25,800

37,000
0

101,500
0

34,500
0

13,500
0

-384
0
0
0

-384
-1,020
0
0

-384
-1,020
-345
0

-384
-1,020
-345
-382

0
0
0

-1,320
0
0

-1,320
-3,207
0

-1,320
-3,207
-920

-384

-2,724

-6,276

-7,577

10,000
0
1,000
1,500
2,500
500

-15,000
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Kommentarer
A

Arkitektkonkurranse for å se på mulighetene i gågata med tilhørende sidegater, for å gjøre
Haraldsgata fra gågate til væregate.
B Tung satsing på heldigitalisering av kommunen.
C Legge tilrette for at skoleklasser kan bruke parkene som en del av undervisningen.
D Dobler summen for å få fortgang i arbeidet med å tilrettelegge sentrums fortau og
fortauskanter. Posten kan også brukes til ledelinjer og tilsvarende tiltak for universell
utforming i sentrum
E Øker til en løpende post på 4 millioner årlig. Posten skal redusere klimautslipp og
driftskostnader.
F Øker til en løpende post på 4 millioner årlig for å elektrifisere bilpark og maskinpark for
hele kommunen. Posten skal redusere klimautslipp og driftskostnader.
G Øker posten til kommunale veger og bruer for å ta igjen etterslep
H Rehabilitering av Breidablikkhøyden tas ut av budsjettet. Se også verbalforslag nr 15.
I Bygger ikke ny St. Olavs barnehage grunnet stor overkapasitet av barnehageplasser i
kommunen, med fremskrivninger som tilsier at det vil være behov for 100 færre
barnehageplasser de neste årene.
J Ber kommunedirektøren bruke midlene fra 2019 og 2020 først for få på plass tegninger,
endelig prisanslag og starte masseutskiftningen. Nedskaleres etter behov om HTK
gjennomfører bassengplanene. Skyver ferdigstillelse ett år.
K Planleggingsmidlene skal bruke for å se på effektiviseringspotensial og besparelse i drift
med et nytt felles administrasjonsbygg. Bystyret ber kommunedirektøren se på byggets
behov og mulighetene for at HPK kan bygge det for kommunen, mot en langtids leieavtale.
L Brannstasjonen må fremskyndes for å ha ulike alternativer når eksisterende leieavtale går
ut i 2024.
M Ønsker at det også vurderes innkjøp av plastfanger(e), og tiltak og mål for rydding av avfall
i havet på denne posten.
N Det legges tilrette for pauseplasser langs stien og utvidelse av stien i begge retninger

Tall skrives i hele 1000

Type tiltak

Navn på driftstiltak
Sum driftsmessig konsekvens av
Finansinntekt/endringer i invest.
utgift
Økt(+)/ redusert(-) overføring fra
Disponering
drift
Økt avsetning til dispfond.
Disponering
Redusere støtte dirigentressurser
Driftsutgift
korps
(NY) Skolebibliotek
Driftsutgift
(NY) Tidlig innsats
Driftsutgift
(NY) Konkrete fattigdomstiltak
Driftsutgift
Redusere innkjøp til prosjekt barn og Driftsutgift
unge (spill, møbler, teknisk utstyr,
instrumenter etc.)
(NY) Demenskoordinator til 100% Driftsutgift
stilling / Styrking, hukommelsesteam
(NY) Havnaberg frisklivssentral og Driftsutgift
seniorsenter
(NY) Mat til eldre
Driftsutgift

Budsjett
2021

Budsjett Budsjett Budsjett
2022
2023
2024

-384

-2,724

-6,276

-7,577

0

0

0

0

150

150

150

150 a

1,150
1,000
100
200

1,150
1,000
200
200

1,150
2,000
600
200

1,150 b
2,000 c
1,200 d
200 e

400

400

400

400 f

50

150

250

250 g

50

50

50

50 h
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Eiendomsskatt næring
Sum driftstiltak
Inndekning av driftstiltak (legg inn
negativt fortegn)
Bruk av disp.fond i drift
(NY) Samlokalisere St. Olavs og
Hemmingstad barnehage
Nytt tilbud for barn/unge på Risøy
Skolemat
Adm skolemat
Fribyforfatter
Effektiviseringsgevinst av
digitalisering
(NY) Formannskapets
disposisjonskonto
Klimasmarte jobbreiser
Sum inndekning
Merforbruk (+)/mindreforbruk(-)
Saldering: til disp.fond

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Driftsinntekt

2,000
4,716

2,000
2,576

2,000
524

2,000 i
-177

-2,000

-2,000

-3,000

-3,000 j

Driftsutgift
Driftsutgift
Driftsutgift
Driftsutgift
Driftsutgift

-500
-600
-100
-400

-500
-1,175
-125
-400
-5,598

-500
-600
-70
0
-3,548

-500 k
-600 l
-70 m
0n
-3,552 o

Driftsutgift

-300

-300

-300

-300 p

Driftsutgift

-2,000
-5,900

0
-10,098

0
-8,018

0q
-8,022

-1,184

-7,522

-7,494

-8,200

1,184

7,522

7,494

8,200

Disponering
Driftsutgift

Kommentarer
Fjerner ikke den viktige støtten til mindre korps i kommunen
Haugesund kommune ligger bak på leseferdigheter, som er den viktigste grunnleggende
ferdigheten for å lykkes på skolen og i arbeidslivet. Vi ønsker å styrke arbeidet med lesing i
skolen og legger inn nødvendige midler for å få dette til. Se også verbalforslag nr. 10.
Midler til en satsing på tidlig innsats og utdanning av lærerspesialister i skolen.
Legger inn en økning i tråd med konkrete tiltak i handlingsplan for barnefattigdom. Se også
verbalforslag nr 21
Fjerner ikke den viktige støtten til innkjøp av utstyr til barne og unge.
Øker demenskoordinatoren til en 100% stilling. Spesielt viktig når flere skal bo lengre
hjemme, slik at samfunnet rundt en dement kan fungere best mulig.
Øker støtten til Havnaberg for å gi ytterligere aktivitetstilbud til eldre som bor hjemme.
Dette er et viktig tiltak for å hindre ensomthet blant eldre.
Styrking av matbudsjettet på institusjonene for å gi et enda bedre mattilbud for eldre.
Redusere eiendomsskatten på næring for å trekke til seg flere attraktive arbeidsplasser.
Reduseres fra 4,8 til 4,55.

Denne linjen kan ikke slettes
St.Olavs og Hemmingstad samlokaliseres og driftes med forsterket barnehagefunksjon med
beliggenhet Lysskar barnehage fra 1.8.2021.
k Erstattes av posten Konkrete fattigdomstiltak
l Fjerner den delfinansierte posten til skolemat.
m Fjerner den delfinansierte posten til skolemat.
n Prosjektet flyttes til 2023 grunnet anstrengt økonomi.
o Forventning om 0,5% effektivisering av drift som konsekvens av massiv satsing på
digitalisering og energieffektivisering. Alle ønskede innsparingsposter fra
kommunedirektøren er innregnet og trukket fra.
j
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p
q

Fjerner 60% av formannskapets disposisjonskonto.
Tar ut klimasmarte jobbreiser og erstatter det med mer målrettede klimatiltak.

r

Kan ikke ha positivt fortegn, da har man ikke hentet nok inndekning

s

Mindreforbruk settes av på disp.fond i samsvar med ny kommunelov

Verbalforslag
Bystyret ber Kommunedirektøren:
Helse og omsorg:
1 utrede bruk av alternative driftsmodeller på ett eller flere sykehjem for å tilby valgfrihet og
bytterett i eldreomsorgen i samarbeid med private/ideelle .
2 vurdere nye digitale og brukervennlige løsninger for «fjernbesøk/oppfølging» i kommunens
enheter, for å opprettholde kontakt og aktivitetstilbud for personer i risikogruppen, på
tross av pandemien.
3 legge til rette for et styrket aktivitetstilbud for kommunens eldre i tråd med ambisjon om at
flere skal bo hjemme lenger. Gjerne i samspill med frivillige organisasjoner.
4 sørge for større grad av brukermedvirkning for personer med rusmiddelavhengighet,
gjennom for eksempel inklusjon i kommunale og politiske brukerutvalg, samt jevnlige
innspills- og tilbakemeldingsrunder etter modell fra Sandnes kommune.
5 kartlegge kommunens forbruk av antibiotika, i tråd med det nasjonale og internasjonale
arbeidet med å redusere bruken av dette.
6 etablere veiledningskurs om demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og
overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme tilrettelagt for eksempelvis NAV,
introduksjonsprogrammet, religiøse ledere m. fl.
7 om en plan for å bedre forebygging og ettervern for mennesker som sliter med rus og
psykiske lidelser.
Oppvekst
8 legge frem en sak om muligheter for bedring i skolemiljøet ved å erstatte assistenter med
miljøterapauter, samt hvilke økonomiske konsekvenser dette får for kommunen.
9 om en vurdering av elevtallsmodellen kontra klassemodellen ved ressurstildeling.
10 om en utredning hvor det foreslås tiltak for å heve standarden på skolebibliotekene og
utarbeide felles prosedyrer/målsettinger slik at elevene på alle våre skoler har samme
kvalitet på skolebibliotektilbudet. I tillegg utarbeides det retningslinjer for hvordan
samarbeidet mellom den enkelte skole og Haugesund Folkebibliotek kan utvikles.
11 utrede en sak hvor muligheter og kostnader for et kontinuerlig barnehageopptak blir
vurdert.
12 sikre at skolene legger til rette for at elever som har høyt sykefravær i kortere eller lengre
perioder kan følge undervisningen ved hjelp av digitale hjelpemidler
13 standardisere programvare for elever og lærere i Haugesundskolen.
14 se på mulighetene for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som digital
skolehelsetjeneste og skolepsykolog.
15 finne ny lokasjon for skolen på Breidablikk. Nybygg eller i andre tilgjengelige og egnede
lokaler.
Kultur, idrett og frivillighet
16 utrede en tilskuddordning for lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for universell
utforming (Blindeskrift, ramper o.l.).
17 utrede alternative driftsmodeller og om det er behov for en kommunal kommersiell
konsertarena som Festiviteten, i forbindelse med utredningen om kulturbygg og kulturplan.
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18 vurderer konsekvensene av å flytte alle idrettsflater til idrettsenheten i forbindelse med
temaplan for idrett. Eksempelvis fotballbanene på skolene.
19 om en gjennomgang av hvilken funksjon bydelshusene har for barn og unge i dag, og
hvilken funksjon bydelshusene skal ha i fremtiden i temaplanen for kultur.
20 utrede konsekvensene av å skille Edda kino ut i eget selskap, med sikte på å få inn eksterne
samarbeidspartnere på eiersiden.
21 legge frem revidert handlingsplan mot barnefattigdom, som skulle vært lagt fram høsten
2017, snarlig.
Plan og miljø
22 etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle
innkjøpsansvarlige i kommunen.
23 fremme sak som ser på muligheten og budsjettmessige konsekvenser ved utskiftning av
maskinpark til nullutslippskjøretøy innen 2030.
24 se på mulighet for å opprette et dugnadsfond til byens velforeninger for opprustning av
byens lekeplasser. I den forbindelse bør en også se på hvordan en kan legge til rette for økt
aktivitet for barn og unge på lekeplasser som brukes lite/ikke er i bruk.
25 se på muligheter for å bidra til økt sirkulærøkonomi i Haugesund hvor minst følgende
vurderes: a) Etablering av gjenbrukssenter for sirkulær økonomi b) Kartlegging av avfallog råvareressurser i Haugesund kommune c) Ordning for gjenbruk av materialer ved
renovering av kommunale bygg.
26 legge frem vedlikeholdskostnader i alle fremtidige byggeprosjekter (LCC).
Kommunedirektør / Annet
27 sette av ekstraordinært rammetilskudd på kr 30,5 millioner på eget disposisjonsfond,
merket COVID 19. Midlene skal brukes for å dekke økte kostnader innen helse og oppvekst
knytt til pandemien, samt være en buffer i forhold til mulig reduserte skatteinntekter.
Bruken av fondet rapporteres i forbindelse med kvartalsrapporten.
28 opprette et ad-hoc utvalg bestående av unge mennesker. Utvalget har til hensikt å komme
med forslag som kan gjøre Haugesund til en mer attraktiv by å bo og flytte til.
29 om at 5% av alle ansettelser skal være personer med hull i CVen, eller av annen årsak har
vanskeligheter med å komme seg i arbeid i forbindelse med rulleringen av
ansettelsesreglementet.
30 ha tydelige resultatmål i alle nye kommunale planer, samt en klar plan på hvordan målene
skal etterprøves.
31 fremme en sak som viser hvilke områder kommunen ikke baserer offentlig innhenting av
informasjon på ”bare én gang”-prinsippet, og hvilke budsjettmessige konsekvenser det vil
ha å få dette på plass.
32 gå i dialog med Høgskulen på Vestlandet for å få på plass en vertsbymelding.
Netto driftsresultat:
Kommunedirektørens forslag til netto
driftsresultat i %
Netto driftsresultat i % etter politiske
endringer
Disp.fond
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag
Etter politiske endringer
Egenfinansiering
Handlingsregel

0.77%

0.97%

0.91%

0.78%

0.81%

1.23%

1.16%

1.06%

7%
9%
9%

7%
9%
9%

7%
9%
9%

7%
8%
8%

35%

35%

35%

35%
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Kommunedirektørens forslag
Etter politiske endringer

43%
51%

38%
48%

35%
36%

34%
37%

Netto lånegjeld
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag
Etter politiske endringer

75%
71%
70%

75%
77%
73%

75%
84%
79%

75%
91%
85%

De fremlagte forslagene følger saken og debateres i bystyrets møte 9.des. 2020
Innstilling fremmet av Johanne Halvorsen Øveraas (A) ble vedtatt med 6 mot 5 (H og FRP)
stemmer.

FS - 103/20 Vedtak:
Budsjettvedtak formannskapet
Generelle vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med følgende:
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2021 til tjenesteområdene slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
b. Bystyret vedtar netto inntekter og utgifter for 2021 og rammer i 2021 for Haugesund kino og
konserthus KF (HKK KF) slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene
som er
foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
c. Bystyret vedtar netto ramme i 2021 for Haugesund Kirkelige Fellesråd slik det fremgår av
budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
d. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 slik det framgår av budsjettdokumentasjonen
og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de
nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering
er oppnådd (spillemidler og investeringstilskudd).
Bystyret forutsetter videre at for de store prosjektene skal kommunedirektøren forankre alle
vesentlige beslutninger i formannskapet gjennom vedtak.
- Fastsette romprogram og grunnlag for anbudskonkurranse
- Beslutning om avtaleinngåelse som gjelder gjennomføring av prosjekt
- Beslutning om langsiktig leiekontrakt som erstatning eller supplement til investering i
kommunens regi
Viser også til verbalpunkt 5.1
3. Bystyret vedtar de mål‐ og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.
4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2021 fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet.
5. Driftsrammene for årene 2022‐2024 og investeringsrammene for årene 2022‐2024 for nye
prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av
budsjett‐ og økonomiplan.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå innenfor
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tjenesteområdene i tråd med gjeldende organisering i økonomiplanperioden 2021 ‐ 2024.
Skattevedtak:
7. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 jf.
overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8 C‐1.
Øvrige
eiendommer takseres i henhold til eigedomsskattelova § 8 A.
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 4,8
promille.
c. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes
til 4
promille.
d. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,8 promille (2018 skattesats).
e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 600 000 kroner av takstverdi.
f. Eiendomsskatten betales i minimum fire terminer og opptil tolv terminer.
g. Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt
stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Se
vedlegg med liste over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
h. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt jf. eigedomsskattelova § 7 b. Se vedlegg med liste over
eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.
8. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats
for den kommunale skatteøren.
Lånevedtak:
9. Bystyret vedtar å ta opp inntil 237,105 millioner kroner i lån i 2021. Låneopptaket er fordelt
slik:7
Tall i hele
tusen

Budsjett 2021

Lovhjemmel

Nye
låneopptak
innen VA‐
sektor
Nye
låneopptak
utenfor VA‐
sektor
Nye
låneopptak
utenfor VA‐
sektor
Startlån i
Husbanken

80 700

Kommuneloven § 14‐ Investeringer av
15 første ledd
kommunen/fylkeskommunen i varige
driftsmidler som skal eies selv

84 855

Kommuneloven § 14‐ Investeringer av
15 første ledd
kommunen/fylkeskommunen i varige
driftsmidler som skal eies selv

1 550

Kirkeloven § 15
sjette ledd

70 000

Formål

Finansiering av utgifter til bygging, drift og
vedlikehold av kirker eller utgifter til anlegg
og
drift av gravplasser
Kommuneloven § 14‐ Lån for å finansiere videre utlån
17 første ledd

Sum låneopptak 237105
10. Kassakredittbevilgningen vedtas å være uendret på 90 millioner kroner i 2021, hvor
låneformålet er hjemlet i kommunelovens § 14‐15 tredje ledd.
11. Bystyret godkjenner at avdrag blir betalt i tråd med kommunelovens §14‐18.
Endringer i investering
Tall skrives i hele 1000

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
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Navn på tiltak
Breidablikk - nordre bygg
Heldagssskole - kjøkken
Bleikmyr bydelshus
- Oppgradering lærerfasiliteter
Investering skolebibliotek
Økning ENØK tiltak
Håvåsen - uteområde
Sansehage Haraldsvang,
kobinert skolehage
Hauge/Kyvikdalen
Sakkestadbanen og Bane 2
Flytte Sir Toby bygget
Økte midler sykkelvei, prioritet
Rogalandsgata
Haugesund Teater forprosjekt/prosjektering
Rehabilitering kommunale
bygg - omdisponering
Sum tiltak

Finansiering
Mva-kompensasjon
Økt(-)/ redusert(+) salg av
eiendom
Økt(-)/ redusert(+) overføring
fra drift
Bruk av driftsfond til
investeringer (kun negativt
fortegn)
Annen ekstern finansiering
(minusfortegn)
LÅNEOPPTAK
(+ er red.opptak/ -er økt
opptak)
Sum finansierng

Driftskonsekvens av endret
investeringer
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2021
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2022
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2023
Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift
2024

2021
2022
2023
2024
Beløp registreres med merverdiavgift Kommentarer
2 000 40 000 40 000 a)
1 000
b)
2 700
2 700
500
3 000
3 000
500
4 500
2 000
2 000

1 000

1 000

c)
1 000 d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4 500

500

4 500

k)

-6 500

-1 000

-1 000

-1 000 l)

15 900

11 000

40 000

40 000 Automatisk formel

-3 180

-2 200

-8 000

-8 000

-9 500

-8 000

-8 000

-8 000 m)

-3 220

-800

-24 000

-24 000 Automatisk formel

-15 900

-11 000

-40 000

-40 000 Automatisk formel,
skal gå mot sum tiltak

31

31

31

0

8

8

0

0

300

300

0

0

0

355

31 Budsjettrenter finnes
her
8
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Økt(+) / redusert(-) avdrag
2021
Økt(+) / redusert(-) avdrag
2022
Økt(+) / redusert(-) avdrag
2023
Sum driftsmessig konsekvens

0

107

107

0

0

27

0

0

0

31

147

474

107 Forutsetter avdragstid
er 30 år
27 Gir driftskonsekvens
året etter tiltaket
800
1 629 Automatisk formel

Kommentarer til investeringsbudsjett
a) Det settes av prosjektmidler og investeringsmidler for fullføring av Breidablikk læringssenter.
Viser også til verbalforslag 5.1
b) Arbeidsrom for lærere på Austrheim
på Bleikemyr bydelshus som ledd i piloten.

skole

og

oppgradering

av kjøkken

c) Investeringer knyttet
til skolebibliotek.
Det
settes av midler
til
investering
bøker, utlånsautomater og annet utstyr. Målet er at alle skoler skal ha et likt tilbud.

i

d) Nivået på investeringer i ENØK tiltak skal gi effekt på driftsbudsjett, som igjen vil skape rom
for nye ENØK tiltak.
e) Midler til oppgradering av uteområde og/eller banefasiliteter. Prosjektplan utarbeides i dialog
med skoleledelse og elevråd, og eventuelle nærliggende velforeninger.
f) Etablering av sansehage ved Haraldsvang omsorgssenter.
verbalforslag 1B om skolehage.

Se

i

sammenheng

med

g) Prosjekt oppgradering av uteområder Kyvikdalen i samarbeid med Kyvikdalen barnehage,
og eventuelt velforening. Viser i tillegg til verbalforslag 5.3 d.
h) Nytt dekke på Sakkestad (2021) og bane 2 (2022)
i) For å kunne gjennomføre utbyggingen av Edda Kino må Sir Toby bygget flyttes til annen
kommunal tomt. Anbefalt av byantikvar.
j) Økt investering til sykkelveier. I 2021 skal det prioriteres midler til strakstiltak nord i
Rogalandsgata. Dette må sees i sammenheng med eventuelle andre midler fra fylke og stat.
k) Økt avsetning til forprosjekt i 2021. Det settes av 4,5 mill til prosjektering i 2022. Se
verbalforslag 3A
l) Omdisponering
av
midler.
I
2021: Bleikemyr bydelshus,
tiltak, Sansehage Haraldsvang og flytting og Sir Toby bygget. For resten av
er omdisponseringen knyttet til ENØK tiltak (jfr punkt d)

ENØK
perioden

m) Disposisjonsfondet ligger langt over handlingsregel. Koalisjonen ønsker å bruke 9,5 mill i
2021 og 8 mill hvert år i resten av økonomiperioden til utvalgte investeringer.

Endringer i drift
Tall skrives i hele 1000

Type tiltak

Navn på driftstiltak
Sum driftsmessig
Finansinntekt/konsekvens av endringer utgift
i invest.

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kommentarer
2021
2022
2023
2024
31

147

474

1 629 Automatisk
hentet fra ark 1
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Økt(+)/ redusert(-)
Disponering
overføring fra drift
Økt avsetning til
Disponering
dispfond.
Heldagsskole
Driftsutgift
Skolebibliotek
Driftsutgift
Styrking av fremtidens Driftsutgift
eldreomsorg
Levekårsundersøkelse Driftsutgift
for eldre
Nordic Safe Cities
Driftsutgift
Tilskuddsportalen
Driftsutgift
Innkjøp til prosjekt barn Driftsutgift
og unge
Støtte dirigentressurser Driftsutgift
korps
Styrking
Driftsutgift
KIF/Filmfestivalen
Økt tilskudd til klima, Driftsutgift
miljø og friluftsliv
Sum driftstiltak

0

0

0

2 350
300

4 700
600

2 350
600
4 500

100

D)

100
150
200

200

200

E)
F)
200 G)

150

150

150

150 H)

500

750

1 000

1 000 I)

300

300

300

300 J)

4 181

6 847

9 574

Inndekning av
driftstiltak (legg inn
negativt fortegn)
Bruk av disp.fond i drift Disponering
Økt estimat
eiendomsskatt
Adm skolemat
Skolemat
Rente og
avdragskonsekvens av
utbygging av Edda kino
Reduserte leiekostnader
Reduserte kjøp av
private tjenester
ENØK tiltak - reduserte
energikostander
Reduksjon
formannskapets
disp.konto
Sum inndekning
Merforbruk
(+)/mindreforbruk(-)

Saldering: til disp.fond

Driftsinntekt

0 Automatisk
hentet fra ark 1
Denne linjen kan
ikke slettes
A)
600 B)
4 500 C)

8 379

Denne linjen kan
ikke slettes
-5 250 K)

-3 000

-3 750

-4 500

-100
-600
-500

-125
-1 175

-70
-600

-70 L)
-600 M)
N)

Driftsutgift
Driftsutgift

-1 000

-2 000
-3 000

-3 000 O)
-3 000 P)

Driftsutgift

-1 000

-1 500

-2 000 Q)

-300

-300

-300 R)

Driftsutgift
Driftsutgift
Driftsutgift

Driftsutgift

-300

-4 500

-7 350 -11 970 -14 220

-319

-503

-2 396

319

503

2 396

-5 841 Kan ikke ha
positivt fortegn,
da har man ikke
hentet nok
inndekning
5 841 Mindreforbruk
settes av på
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disp.fond i
samsvar med ny
kommunelov
Kontroll

Endring netto
driftsresultat (+)
reduksjon (-) økning

0

0

0

0 Skal være lik 0

-319

-503

-2 396

-5 841 Denne viser
endring i netto
driftsresultat

Kommentarer til endringer i drift
A) Det skal igangsettes en pilot over 2 år for 1-4.trinn på Austrheim skole. Piloten skal inneholde
praktisk og variert skoledag med mat, mer fysisk aktivitet, kultur og leksehjelp. Deler av SFO
blir integrert i skoledagen.
B) Det skal tilsettes en skolebiblioteks koordinator med oppstart andre halvår 2021.
C) Bystyret ønsker at arbeidet med morgensdagens eldreomsorg skal ha høy prioritet. Se
verbalforslag 2A.
D) Det skal gjennomføres en levekårsundersøkelse for eldre i 2021. Se verbalforslag 2D.
E) Utsetter avvikling av medlemskapet til 2022.
F) Utsetter avvikling av tilskuddsportalen til eventuell tilsvarende hjelp kan bli gitt av frivillig
koordinator/frivillig sentral.
G) Reversering av kutt
H) Reversering av kutt
I) Styrking av kinofaglig kompetanse i Haugesund kommune i samarbeid med Filmfestivalen,
for å sikre at Filmfestivalen blir værende i Haugesund.
J) Styrking av tilskudd til klima, miljø og friluftsliv. Vi ber om at kommunedirektøren
utarbeider kriterier for tildeling av midler som kommer til politisk behandling
K) Justering av estimat for 2021 etter økonomirapport. Øvrig justering (2022-2024) som følge av
økte boligtall.
L) Dekkes av punkt a.
M) Dekkes av punkt b
N) Rente og avdragskonsekvens for utbygging av EDDA kino tas ned i samsvar med utsatt
byggestart.
O) Ønsker samlet gjennomgang av kommunens leieavtaler med mål om å ta ned leieutgifter.
P) Ønsker samlet gjennomgang av kostnader knyttet til kjøp av private tjenester med mål om å
ta ned utgifter. Viser til verbalforslag 4A
Q) Viser til punkt d på investeringsbudsjett
R) Formannskapets disposisjonsfond/tilleggsbevilgninger reduseres for å frigjøre midler til
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andre satsinger.

Måltall netto driftsresultat
Kommunedirektørens forslag
Brutto inntekter
Netto driftsresultat i kr
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag til netto
driftsresultat i %
Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer

2021
2022
2023
2024
2 944 425 2 948 675 2 952 925 2 956 925
22 697
28 664
26 844
23 044
1,75 %
0,77 %

1,75 %
0,97 %

1,75 %
0,91 %

1,75 %
0,78 %

2021
2022
2023
2024
2 944 425 2 948 675 2 952 925 2 956 925
3 000
3 750
4 500
5 250
2 947 425 2 952 425 2 957 425 2 962 175

Netto driftsresultat i kr
Endringer i driftsresultat i kr
Netto driftsresultat i kr etter
politiskendringer

22 697
319
23 016

28 664
503
29 167

26 844
2 396
29 240

23 044
5 841
28 885

Netto driftsresultat i % etter politiske
endringer

0,78 %

0,99 %

0,99 %

0,98 %

Måltall disposisjonsfond
Kommunedirektørens forslag
IB dispfond. 1.1.
Foreslått bruk
Foreslått avsetning
UB dispfond 31.12
Brutto driftsinntekter
Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer
Delsum
Politiske endring: bruk av dispfond i drift
Politisk endring: bruk av dispfond i
investering
Politisk endring: avsetning til dispfond
Saldering: til disp.fond
UB dispfond 31.12 etter politiske endringer
Etter politiske endringer

2021
264 700
-17 000
30 862
278 562

2022
278 562
-36 000
36 829
279 391

2023
279 391
-46 000
35 009
268 400

2024
268 400
-57 000
31 209
242 609

2 944 425

2 948 675

2 952 925

2 956 925

7%
9%

7%
9%

7%
9%

7%
8%

2021
2 944 425
3 000
2 947 425

2022
2 948 675
3 750
2 952 425

2023
2 952 925
4 500
2 957 425

2024
2 956 925
5 250
2 962 175

278 562
-9 500

270 210
-8 000

251 722
-8 000

220 327
-8 000

319
269 381

503
262 713

2 396
246 118

5 841
218 168

9%

9%

8%

7%
Side 31 av 36

Måltall egenfinansiering
Kommunedirektørens forslag
Investeringsutgifter
Sum egenfinansiering

2021
288 330
124 445

2022
424 100
160 288

2023
464 400
161 600

2024
526 700
178 600

Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

35 %
43 %

35 %
38 %

35 %
35 %

35 %
34 %

Politiske endringer
Investeringsutgifter
Investeringstiltak
Investeringsutgifter etter politiske endringer

2021
288 330
15 900
304 230

2022
424 100
11 000
435 100

2023
2024
464 400 526 700
40 000
40 000
504 400 566 700

Sum egenfinansiering
Endring i egenfinansiering
Egenfinansiering etter politiske endringer

124 445
12 680
137 125

160 288
10 200
170 488

161 600 178 600
16 000
16 000
177 600 194 600

45 %

39 %

Etter politiske endringer

35 %

34 %

Måltall netto lånegjeld
Kommunedirektørens forslag
Netto lånegjeld
Brutto inntekter

2021
2 099 859
2 944 425

2022
2 276 653
2 948 675

2023
2 484 897
2 952 925

2024
2 677 327
2 956 925

Handlingsregel
Kommunedirektørens forslag

75 %
71 %

75 %
77 %

75 %
84 %

75 %
91 %

Politiske endringer
Brutto driftsinntekter
Endring driftsinntekter
Brutto inntekter etter endringer

2021
2 944 425
0
2 944 425

2022
2 948 675
0
2 948 675

2023
2 952 925
0
2 952 925

2024
2 956 925
0
2 956 925

Netto lånegjeld
Endring i avdrag 2021
Endring i avdrag 2022
Endring i avdrag 2023
Endring i låneopptak
Netto lånegjeld etter politiske endringer

2 099 859

2 279 873
-107

3 220
2 103 079

800
2 280 566

2 488 809
-107
-27
24 000
2 512 675

2 705 106
-107
-27
-800
24 000
2 728 172

71 %

77 %

85 %

92 %

Etter politiske endringer

Verbalforslag koalisjonen 2021
1. Oppvekst, barn og unge
A Bystyret ber kommunedirektøren om en sak med vurderinger knyttet til framtidige
elevprognoser, og hvordan kommunen har tenkt å håndtere konsekvensene av et redusert
elevtall i uten at dette går ut over kvalitet og kapasitet i Haugesundskolen.
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B Bystyret ber om at det legges til rette for flere skolehager i Haugesundsskolen. I første
omgang ber vi om at det etableres et samarbeid knyttet til sansehagen
ved Haraldsvang sykehjem og skoler i nærheten. Andre skoler som har egnede arealer, bør
også oppfordres til å bruke disse som skolehager. Det bør i sakens forbindelse etableres
dialog med kunnskapsmiljøet rundt skolehager.
C Bystyret ber kommunedirektøren om at det utredes en modell som medvirker til
demokratiutvikling blant barn og unge som styrker Barnas bystyre, Ungdomsrådet og andre
organ for barn og unge ved å gi dem mer reell innflytelse og oppgaver for konkrete og
viktige saker.
D

Bystyret ber om at kommunedirektøren fremme en sak om trafikksikkerhetstiltakene rundt
skolene i Haugesund. En slik plan kan utarbeides i samarbeid med barnas bystyre og
ungdomsrådet for å videreføre sikring av viktige plasser, veier og steder i Haugesund. Ikke
minst i forbindelse med ombygging og utbygging må barn og unges trygge ferdsel tas
hensyn til. Bystyret ber kommunedirektøren i samme forbindelse å søke om å bli
Trafikksikker kommune.

1. Helse, omsorg og sosiale tjenester
A Bystyret ønsker at arbeidet med morgendagens eldreomsorg skal ha høy prioritet. Det er
viktig at arbeidet med å konkretisere planer for det framtidige tjenestetilbudet i sektoren tar
med innspill fra brukere, pårørende, relevante fag- og forskningsmiljø, tillitsvalgte og
ansatte. Bystyret ber om at det legges fram et beslutningsgrunnlag i god tid før
behandlingen av budsjett for 2022. Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester følger dette
arbeidet tett. Bystyret understreker at vi ikke har tatt endelig stilling til en eventuell
framtidig reduksjon i antall institusjonsplasser før det foreligger et beslutningsgrunnlag.
B Bystyret ber kommunedirektøren om en sterkere prioritering av økt grunnbemanning i
arbeidet knyttet til heltidskultur i Haugesund kommune. Bystyret forventer at
grunnbemanning blir tematisert når det blir avgitt status på arbeid med heltidskultur i
hhv tre-partsamarbeidet, utvalg for personalpolitikk og utvalg for helse, omsorg og sosiale
tjenester.
C Bystyret ber kommunedirektøren videreutvikle musikkterapi som tiltak innen psykisk
helse ved å vurdere deltakelse i samarbeidsforumet POLYFON
D Bystyret ber kommunedirektøren om økt oppmerksomhet knyttet til forebygging av
ensomhet blant eldre, øke livsgleden til eldre og bedre levekårene for eldre, blant annet ved
at:
·

D1) Det forberedes en sak (i første omgang til utvalg for helse, omsorg og
sosialtjenester) om livsglede for eldre (livsgledehjem eller lignende). Dette er en
nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved
virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Målet er at saken leder til
at minst en enhet i Haugesund sertifiseres etter ordningen (budsjett 2022). Det bør i
arbeidet også legges vekt på mulighetene for synergier med studenter, skoler,
barnehager og frivillige

·

D2) Det vurderes bruk av flere samarbeidsavtaler med menigheter og frivilligheten om
besøkstjeneste for å motvirke ensomhet blant eldre

·

D3) Det gjennomføres en levekårsundersøkelse blant enslige eldre og eldre med lav
inntekt. Hensikten med en slik undersøkelse er å framskaffe en oversikt som kan legge
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grunnlag for å iverksette tiltak av sosioøkonomisk karakter.
E Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser de boligsosiale forholdene for
mennesker som sliter som følge av rusavhengighet. Det henstilles spesielt til de boligsosiale
forholdene i Olav Aukrust gate. Målet må være å legge fram konkrete tiltak som bedrer
boligsituasjonen og ivaretar de som har behov for spesiell oppfølging mht til å bo.

1. Kultur, idrett og frivillighet
A Bystyret har en klar intensjon om å legge til rette for at Haugesund teater skal få egnede
lokaler. Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere dialog med stat og
fylkeskommune om medfinansiering. Vedtatt forprosjekt skal igangsettes våren 2021.
Bystyret ber kommunedirektøren om å en framdriftsplan for det videre arbeidet innen
1.kvartal 2021.

1. Personalpolitikk, administrasjon og service
A Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som synliggjør og vurderer omfanget av kjøp
av private tjenester. Det skal i saken legges spesiell vekt på tjenesteområdene oppvekst og
helse, omsorg og sosiale tjenester (kostnader/kjøp som følge av pandemi holdes utenfor)
B Bystyret ber kommunedirektøren fortsatt prioritere og øke antall lærlinger i kommunen
utover nivå i 2021
C Bystyret ber kommunedirektøren opprettholde Mulighetskafeen så lenge arbeidsledigheten
er høyere enn normalt.

1. Teknisk, plan og miljø
1. De store prosjektene:
A Bystyret ber kommunedirektøren se på muligheten for samlokalisering av Nav flyktning
med Breidablikk læringssenter
B Bystyret ber kommunedirektøren tilstrebe at prosjektet masseutskiftning på Flotmyr, blir en
fossilfri byggeplass.
C Bystyret forutsetter at kommunedirektøren legger til rette for brukermedvirkning i
forbindelse med konkretisering av innhold og planer for skole- og idrettsanlegg
på Haraldsvang og idrettsparken. Aktiviteter og grupper som nå har anlegg og aktivitet i
området og som blir berørt, skal ivaretas. Dette må også sees i sammenheng med skolens
behov for plass og anlegg til alternative opplæringsarena.

1. Klima og miljø
A Bystyret ber om at klimamidlene (investeringsmidler) øremerkes tiltak i handlingsdelen på
kommende klima- og energiplan. For 2021 ber bystyret om en egen sak med forslag til
prioritering av bruk av midlene
B Bystyret ber kommunedirektøren bruke veileder for klimabudsjett fra Oslo, til neste års
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klimabudsjett.
C Bystyret ber kommunedirektøren videreføre arbeidet med Miljøfyrtårn i 2021
D Bystyret ber kommunedirektøren presentere nøkkeltall for folkehelse og miljø sammen med
budsjett 2022.
E Bystyret ber kommunedirektøren om å vurdere muligheten for å leie ute flater på
kommunale bygg til solceller.

1. Park og grøntstruktur
A Bystyret ber kommunedirektøren legge fram prioriterte tiltak iht gartnerplanen for 2021 til
politisk behandling. Det skal innhentes innspill fra velforeningene og andre berørte
interesser før saken legges fram for utvalg for plan og miljø og formannskapet for endelig
avgjørelse innen 1.kvartal 2021.
B Bystyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av eksisterende muligheter for
friluftsliv, rekreasjon og lek i søre bydel, og legge fram en sak som vurderer potensiale for å
styrke frilufts- og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper i bydelen.
C Bystyret ber kommunaldirektøren omdisponere gjenværende sentrumsmidler fra 2020/2021
til Landmannstorget
D Bystyret ber kommunedirektøren påse at ved utbygging av lekeplasser og parker benytter
kommunen naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

6) Næring
1. Sirkulærøkonomi
A Bystyret ber kommunedirektøren om å arbeide for at det etableres et biogassanlegg på
Haugalandet
B Bystyret ber kommunedirektøren om å utfordre HIM, i samarbeid med næringsliv og
frivillig sektor, om å utrede muligheten for å få etablert et gjenbrukssenter, eksempelvis for
byggematerialer mv. i Haugesund sentrum. Et slik senter bør inkludere mottak, produksjon
og salg, men også fungere som en kurs og opplæringsarena for sirkulær økonomi.

7) Regionalt samarbeid
A Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å etablere et interkommunalt
krematorium i Haugaland – og Sunnhordland regionen
B Bystyret ber kommunedirektøren lage en plan for universitets- og studentbyen Haugesund
(inkludert Helsestasjon for studenter).
C Bystyret ber kommunedirektøren om at arbeidet for å få etablert Barnehus i Haugesund i
samarbeid med BUP Helse Fonna – og invitere nabokommuner til samarbeid.
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