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INNLEDNING 

Forord 

Kommuneplan for Karmøy 2014-2023, både 
samfunnsdel og arealdel, ble endelig vedtatt 
av kommunestyret i juni 2015.  
Kommuneplanarbeidet pågikk i perioden 
2012-2015. Den nye plan- og bygningsloven 
ikrafttrådte i 2009, og dette blir derfor 
Karmøys første kommuneplan utarbeidet 
etter det nye lovverket. Noen viktige aspekter 
ved den nye loven er sterkere vektlegging av 
perspektiver som bærekraft, langsiktighet og 
medvirkning i planleggingen. I tillegg stiller 
den nye loven mer omfattende krav til både 
kunnskapsgrunnlag og utredninger i 
planprosessene.  
 
Revisjonen av kommuneplanen var et tid- og 
arbeidskrevende prosjekt som startet opp 
gjennom planstrategien og ble deretter 
etterfulgt av planprogram, omfattende 
medvirkningsprosesser, utredningsarbeid,  
2 høringer og offentlig ettersyn, samt 
omfattende politisk og administrativ 
saksbehandling i kommunen, 
fylkeskommune og fylkesmann og andre 
statlige sektormyndigheter.   
 
Samfunnsdelen omfattet 12 tema knyttet 
til Karmøy som samfunn og organisasjon. 
Samfunnsdelen var et nybrottsarbeid, og 
ambisjonen ved arbeidet var å gi 
samfunnsplanleggingen i Karmøy et løft.  
I denne sammenhengen vektla en spesielt 
utarbeidingen av et bredt 
kunnskapsgrunnlag. På den ene siden ble 
samfunnsdelen et grundig dokument med 
faglig tyngde. På den andre siden ble 
samfunnsdelen også et omfangsrikt 
dokument med et betydelig antall sider. 
Man har derfor vurdert det som 
hensiktsmessig å utarbeide en 
supplerende og kortfattet versjon av 
dokumentet. 

Kortversjonen er ikke en ny samfunnsdel i 
seg selv, men lettere og mer tilgjengelig 
utgave av den allerede utarbeidede og 
vedtatte samfunnsdel. Man skal altså anse 
kortversjonen som et resumè. Innholdet i 
kortversjonen er begrenset til overordnede 
mål, utfordringer og strategier. 
Diagrammer, tabeller, statistikk, 
beskrivelser, kilder, lovhjemler og føringer 
er utelatt fra kortversjonen. Det gjøres 
oppmerksom på at seksjonene for 
utfordringer og strategier kan være noe 
omskrevet og forenklet, men ordlyd og 
intensjon er ikke endret.  Dersom en søker 
mer utfyllende forklaringer, er det anbefalt 
å lese den lange versjonen av 
samfunnsdelen. 
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Figur: Kommuneplan 2014-2024: Samfunnsdel – 

Kortversjon. Kilde: Karmøy kommune.  
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Bakgrunn 

 
 
Formannskapet vedtok 31.03.2014  (FST-sak 33/14): 
 

1. Formannskapet vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023. 

2. Dokumentet kunngjøres og legges ut på høring snarest etter at administrasjonen har 

korrekturlest, kvalitetssikret og innarbeidet eventuelle endringsforslag fra formannskapet. 

3. Det utarbeides en kortversjon av samfunnsdelen i etterkant av godkjent plan.  

 
Vedtakets punkt 3 sier at det skulle 
utarbeides en kortversjon av 
samfunnsdelen når kommuneplanen var 
godkjent.  Kommuneplanen ble endelig 
vedtatt og godkjent i kommunestyret 
16.06.2015, både samfunnsdel (KST-sak 

62/15) og arealdel (KST-55/15).  
Kortversjonen av samfunnsdelen er 
dermed en oppfølging av formannskapets 
vedtak fra 31.03.2014.  
 

 

Lovhjemmel

Plan- og bygningsloven § 11.1 sier:  

”Kommunen skal ha en samlet kommuneplan 

som omfatter samfunnsdel med handlingsdel 

og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål, 

interesser og oppgaver, og bør omfatte alle 

viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal 

ta utgangspunkt i den kommunale 

planstrategien og legge retningslinjer og 

pålegg fra statlige og regionale myndigheter til 

grunn.  

 

Det kan utarbeides kommunedelplan for 

bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder.  
 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. 

Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan 

inngå i handlingsdelen”.  
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Foto: Formannskapssalen, Karmøy rådhus.  

Kilde: Karmøy kommune.  
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Plan- og bygningsloven § 11.2 sier:  

”Kommuneplanens samfunnsdel skal ta 

stilling til langsiktige utfordringer, mål og 

strategier for kommunesamfunnet som helhet 

og kommunen som organisasjon. Den bør 

inneholde en beskrivelse og vurdering av 

alternative strategier for utviklingen i 

kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel 

skal være grunnlag for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Den skal gi 

retningslinjer for hvordan kommunens egne  

 

mål og strategier skal gjennomføres i 

kommunal virksomhet og ved medvirkning fra 

andre offentlige organer og private. 

Kommunedelplaner for temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel 

som angir hvordan planen skal følges opp de 

fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen 

skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak 

av kommuneplanens samfunnsdel gjelder § 11-

12 til 11-15”

 

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel skal være 
et ankerpunkt for alle sider av kommunal 
planlegging: fysisk, sosial og økonomisk. 
Som dokument skal samfunnsdelen ha et 
grunnleggende fokus på kommunen som 
samfunn og organisasjon. Plan- og 
bygningslovens § 11.2 krever at 
samfunnsdelen skal ta stilling til 3 
hovedelement:  
 

1. Kommunens langsiktige mål  

2. Kommunens langsiktige utfordringer  

3. Kommunens alternative 

utviklingsstrategier  
 

Samfunnsdelens langsiktige mål skal være 
førende for virksomheten i kommunens 
sektorer, samt kommunens arbeid rettet 
mot ulike målgrupper i kommune-
samfunnet. Kommunens langsiktige 

utfordringer blir vanligvis presentert, 
kartlagt og drøftet i samfunnsdelen. Mål 
må sees i sammenheng med det kartlagte 
utfordringsbildet, i tillegg til at det skal 
utarbeides utviklingsstrategier, slik at en 
har framgangsmåter for å oppnå 
langsiktige mål. Samfunnsdelens mål og  
strategier skal være retningsgivende for 
hvordan kommunens arealer forvaltes i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ha et 
overordnet, helhetlig og langsiktig 
perspektiv. Samfunnsdelen gir ikke 
detaljerte føringer for samfunnsutvikling 
eller driften av den kommunale 
virksomheten. Detaljføringer er noe som 
utarbeides i egne kommunedelplaner, 
sektorplaner, reguleringsplaner, 
byggesaksvedtak osv. 
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Struktur og oppbygning 
I kortversjonen av samfunnsdelen er samtlige 12 tema strukturert på følgende måte:  
Holdepunkt Hensikt 

Overordnet 

mål 

Et langsiktig og overordnet mål innenfor et enkelttema.  
Samfunnsdelen skal ha et helhetlig perspektiv på samfunnsplanlegging.  
Av den grunn er målsettingen av en generell formulering ettersom  
detaljerte målsetninger ikke ivaretar et overordnet perspektiv. Det 
overordnede målet skal ikke forstås som et absolutt mål, men som en 
ønsket retning innen den langsiktige samfunnsutviklingen.  

Strategier  

En strategi viser til en fremgangsmåte for å oppnå det overordnede målet. 
Strategien tar utgangspunkt i utfordringsbildet. Konkretisering av tiltak og  
eventuelle bevilgninger drøftes i samfunnsdelens handlingsdel,    
økonomiplan og budsjett osv.  

Utfordringer 

En tydeliggjøring av kommunens hovedutfordringer  
basert på dagens situasjon og utviklingstrekk. 

 
I Karmøys kommuneplan er forholdet 
mellom mål, utfordringer og strategier 
følgende: 

• Overordnet mål = Her vil vi.  

• Strategier = Slik kan vi oppnå målet.  

• Utfordringer = Her er vi nå.  

 

Strategien må da forstås som selve vegen fra 
der vi er til der vi vil.  
 
 
 
 

 
 
Av samfunnsdelens 12 tema er 5 av dem 
sektorovergripende. De 
sektorovergripende temaene skal være 
gjennomsyrende tenkemåter i 
kommuneorganisasjonen. Vi vil at 
folkehelse, barn og unge og omdømme skal 
være et overordnet fokus i hele 
kommunens virksomhet, og at frivillighet 
og integrering skal være viktige elementer i 
dette arbeidet.  For å understreke dette har 
de sektorovergripende temaene de fått 
egne kapittel. Et kjennetegn ved de 
sektorovergripende temaene er deres 
direkte vinkling mot Karmøys kvaliteter 

som et samfunn, med et større fokus på 
menneskene som inngår i 
kommunesamfunnet. De 
sektorovergripende temaene skiller seg ut 
ved å ha et større omfang, og da gjerne på 
tvers av etatenes virksomhetsområder og 
fagområder generelt.  
 
De resterende 7 underkapitlene er 
strukturert på samme måte som de 
sektorovergripende temaene, men de har 
en sterkere oppkobling mot etatenes 
konkrete ansvar- og virksomhetsområder.  

 

Figur: Forholdet mellom overordnet mål, utfordringer og 

strategi. Kilde: Karmøy kommune. 
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FOLKEHELSE 

Overordnet mål 

Karmøys innbyggere skal bo og leve i helsefremmende lokalsamfunn, og slike samfunn skal 

ha særlig fokus på barn og unges oppvekstsvilkår.  
 

 

Utfordringer

Barn og barnehager 

Karmøy har gode barnehager, men tidlig 
innsats er viktig i folkehelsearbeidet. Av 
den grunn bør en satse ytterligere på 
kvalitetsforbedringer i barnehagene, og 
slik sikre gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge.  
 

Skole og utdanning  

Til tross for at Ungdata-undersøkelsen og 
elevundersøkelsen for 2012 viser en 
positiv utvikling i henhold til trivsel, rus 
og mobbing, kommer det frem at noen av 
respondentene sliter med psykiske 
helseproblemer.  
 
 

Unge uføre 

Karmøy kommune har flere unge uføre 
under 45 år enn snittet for Rogaland og 
landet.   
 

Røyking og alkohol blant voksne 

Nasjonalt ser man økning i 
alkoholforbruket. I tillegg er det en økning 
i antall voksne som pådrar seg 
røykerelaterte skader. Problemstillingen er 
også aktuell i Karmøy.  
 

Vektøkning blant barn og voksne 

Fedme og overvekt er blitt en av Norges 
største folkesykdommer. Forekomsten 
øker i alle aldersgrupper. 
Problemstillingen er også aktuell i 
Karmøy.  
 

Foto: Beintøft 2013.  

Kilde: Karmøy kommune. 
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Fysisk aktivitet blant barn og vokse 

Hvis en legger nasjonale anbefalinger om 
30 minutters daglig fysisk aktivitet til 
grunn, tilfredsstiller bare 25 % av Norges 
voksne befolkning dette kravet.  
 

Sykdommer 

Når en ser på legemiddelbrukere innen 
psykiske lidelser, høyt blodtrykk og 
kolesterolsenkende medikamenter, ligger 
Karmøy høyere enn landsgjennomsnittet. 
Karmøy ligger også over 
landsgjennomsnittet for tilfeller av hjerte 
og karsykdommer som behandles på 
sykehus.    
 

 

Folkehelse i samfunns- og 

arealplanlegging 

For at en skal skape størst mulig effekt 
innen folkehelsearbeidet, må samfunnet 
tilrettelegges for fysisk aktivitet og 
samfunnsdeltakelse. Først og fremst må 
dette skje gjennom tilrettelegging av 
grøntområder, tilrettelegging for gange og 
sykkel, i tillegg til utformingen av gode og 
trygge møteplasser som stimulerer til økt 
bruk og trivsel av offentlige rom.  
 

Miljørettet helsevern 

Miljørettet helsevern er et omfattende 
fagfelt som krever både bred og 
spesialisert kompetanse innen en rekke 
områder.

Strategier 
 

Barn og unges oppvekstsvilkår 

Barn og unges oppvekstsvilkår og tidlig 
forebygging er et sentralt område innen 
folkehelsearbeidet og bør vies særlig 
oppmerksomhet.  
 

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid, 
politikk, kunnskap om helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer for helse, skal legges 
til grunn ved alle typer kommunale 
beslutninger og planer i tråd med 
kommunens innsatsområde og 
utfordringer.  
 

Sikre innbyggerne et trygt og 

helsefremmende miljø 

Kommunen må ha god kompetanse 
innenfor miljørettet helsevern, ha gode og 
effektive saksbehandlingsrutiner, 
gjennomføre tilsyn etter egen oppsatt 
tilsynsplan, samt gi god informasjon til 
innbyggerne på kommunens hjemmeside.  

Ta bedre vare på egen helse –  

levevaner og livsstil voksne 

Dagens utvikling har ført til at 
sykdomsbyrden i større grad preges av 
sykdommer som vi lever med, for 
eksempel usunt kosthold og mangel på 
fysisk aktivitet, enn sykdommer vi dør av. 
Økende overvekt og fedme kan få 
avgjørende betydning for utvikling av 
livsstilsrelaterte sykdommer og 
derigjennom folkehelsen i tiden framover. 
Psykiske helseproblemer vil i fremtiden 
trolig utgjøre en større del av 
sykdomsbelastningen.   
 

Helsefremmende lokalsamfunn i 

samarbeid med frivillighet 

Lokalsamfunnene i Karmøy står sterkt. 
Mange frivillige lag og foreninger gjør en 
formidabel innsats. Man bør derfor 
vektlegge forebyggende og 
helsefremmende tiltak i nært samarbeid 
med frivilligheten, spesielt i samband med 
utfordringer knyttet til eldrebølgen.   
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BARN OG UNGE 

Overordnet mål  
 

Karmøy skal være et godt oppvekstmiljø 

for barn og unge, en kommune der barn og 

unge har trygge og aktivitetsfremmende 

nærmiljø, levekår som gir anledning for å 

utvikle sine evner og muligheten til å 

påvirke utviklingen av sitt eget lokal- og 

kommunesamfunn.  

Utfordringer  

Økte sosiale forskjeller blant 

barnefamilier i Karmøy 

De fleste barn i Karmøy bor i par-familier, 
men ca. 15 % av barna bor i familier med 
eneforeldre. Utviklingen går i retning av 
stadig større inntektsforskjeller mellom 
disse husholdningstypene. Dette 
indikerer at de sosiale forskjellene i 
Karmøy er økende. Forskjellene blir 
særlig utslagsgivende for barn i familier 
med eneforeldre. Dette fordi slike 
hushold ofte har et dårligere økonomisk 
ressursgrunnlag enn husholdninger som 
består av par-familier. 
 

Økende antall registrerte omsorgstiltak 

Ifølge KOSTRA-tall øker antallet 
omsorgstiltak i Karmøy. 
Hovedtendensene i tallmaterialet 
innebærer en økning i antallet barn med 
vanskelige oppvekstforhold.  
 
Lavere prioritet for barn og unges 

aktivitetstilbud 

Aktivitetstilbud sysselsetter, stimulerer og 
utvikler barn og unges evner gjennom 
fysisk og intellektuell utfoldelse samt 
sosialt samvær. Utviklingen viser at det  
brukes gradvis mindre penger på 
kommunale aktivitetstilbud for barn og 

unge i Karmøy, og i praksis betyr dette at 
barns interesser har fått lavere prioritet.  
I kombinasjonen med økende 
inntektsforskjeller er det sannsynlig at 
lavere prioritet av kommunale 
aktivitetstilbud forsterker de sosiale 
forskjellene i kommunen.  
 

Lav deltakelse innen politikk 

Karmøy har et godt utgangspunkt for 
barns politiske engasjement i 
lokalsamfunnet gjennom barnas 
kommunestyre og høy valgdeltakelse ved 
skolevalg. Dette engasjement er likevel 
ikke overført til kommunens politiske  

 

 

Foto: Karmøy kommune.  
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organer, for eksempel man finner ingen i 
aldersgruppen 18-29 år blant 
kommunestyrets representanter.  
I reell forstand kan det virke som Karmøys 
barn og unge er lite deltakende og 
innflytelsesrike i beslutningsprosesser for 
utvikling av kommune-samfunnet. 

 
 
 
 
 

Strategier 

Styrket fokus på foreldre og andre 

voksne som har betydning i barnas liv 

En vesentlig del av oppvekstsvilkårene 
formes gjennom familiesituasjonen i 
hjemmet. Det kan eksistere store 
forskjeller mellom familiene i form av 
økonomi, evne til omsorg, oppfølging osv. 
Det må derfor rettes en ekstra innsats mot 
familier som strever og som trenger ekstra 
hjelp og støtte. Dersom en skal styrke barn 
og unges oppvekstsvilkår, bør dette også 
være en hovedstrategi i Karmøys arbeid. 
Helsestasjonene, barnehagene og skolene 
er viktige for å oppdage hvem som trenger 
oppfølging og komme tidlig i gang med 
tiltak.  
 

Likeverdige muligheter for å utvikle sine 

evner 

Barn og unges utviklingsmuligheter har 
ofte sammenheng med støtten de mottar 
fra hjemmet.  En av de viktigste arenaene 
for sosial utjevning er 
utdanningssystemet, som skal gi alle 
likeverdige muligheter til å utvikle sine 
evner. Det er viktig å starte tidlig, og 
perioden før skolestart er svært sentral for 
barns sosiale mestringsevne og læring i 
skolen. Barn fra sårbare grupper, som får 
et godt tilrettelagt tilbud i barnehage, 
klarer seg bedre i skolen enn barn som 
ikke har fått et slikt tilbud. Kommunen 
skal medvirke til utjevne 
samfunnsforskjeller. 
 

 

Sikre omsorg og beskyttelse 

Lokalsamfunnet skal legge til rette for at 
helsefremmende, forebyggende og 
omsorgsstøttende tiltak gir barn og unge 
trygghet, omsorg og beskyttelse. Det er 
viktig at aktører i lokalmiljøet bidrar til å 
støtte opp under mestring og utvikling av 
foreldrerollen. I det forebyggende arbeidet 
skal kommunen bidra til at barn får rett 
hjelp til rett tid. Tidlig oppdaging og tidlig 
hjelp er sentralt i denne sammenheng. 
 

Trygge og aktivitetsfremmende 

oppvekstmiljø 

I vårt velstandssamfunn handler dette som 
oftest ikke om mangel på mat, men heller 
å fremme et sunt kosthold, fysisk aktivitet 
og god psykisk helse. Barns hverdag blir 
mer og mer stillesittende, og manglende 
fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser 
for helsen til et økende antall barn og 
unge. Det blir dermed stadig viktigere å 
skape omgivelser som gir rom for kreativ 
lek, samvær og allsidig fysisk utfoldelse.  
 
Retten til deltakelse og innflytelse 

Retten til deltakelse og innflytelse handler 
om å gi uttrykk for meninger, ha 
innflytelse i saker som angår barn og delta 
i organisasjoner. Ungdom skal ha makt til 
å påvirke samfunnet gjennom å ytre sine 
meninger og bli hørt. For at en skal sikre 
innflytelse i saker som påvirker barn og 
unges liv, er det viktig å sikre alle unge 
muligheten til å delta i politikk og 
samfunnsliv.
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 INTEGRERING 

Overordnet mål  

Karmøy skal være tilrettelagt på en slik måte at innbyggere fra alle kulturer kan integreres i 

kommunesamfunnet gjennom en fullverdig deltakelse i arbeidslivet, sivilsamfunnet og 

lokalpolitiske prosesser.  
 

 

Utfordringer  

Økende andel innvandrere  

I perioden 2000-2013 har andelen 
innvandrere i Karmøys befolkning økt fra 
3,5 % til 8, 6 %. Samtidig har antallet 
nasjonaliteter i befolkningen økt fra ca. 40 
til 70. Karmøy utvikler seg til et samfunn 
av økende kulturell kompleksitet. 
Ettersom innvandrerandelen er sterkt 
voksende, vil dette også kreve et stort 
fokus på integreringsprosesser i 
kommunen. 
 

Utdanningsnivå innen landgrupper 

Generelt har innvandrere fra Nord-
Amerika, Vest-Europa uten Norden og 
Oseania et høyere utdanningsnivå enn 
innvandrere fra Afrika og Asia uten 
Tyrkia. Et høyt utdanningsnivå øker 
tilgangen til arbeidsmarkedet, og 
arbeidsmarkedet er et av de viktigste 
integreringsverktøyene.   
 

Økende antall flyktninger 

Antall flyktninger og personer med 
flyktningbakgrunn er økende, både i 
Karmøy og på landsbasis. Kommunen har 
et viktig ansvar i integreringen av 
flyktninger gjennom å tilby bosted, 
helsetjenester og barnehage, - skole- og 
utdanningstilbud. Integreringen av et 
økende antall flyktninger i kommunen vil 
også forutsette en betydelig økning i 
ressursbruk. 
 

Usikre befolkningsframskrivinger for 

innvandring 

Innvandring til Karmøy er hovedsakelig 
forbundet med arbeidsinnvandring og til 
en viss grad familiegjenforening. Ifølge 
Statistisk sentralbyrås prognoser får 
Karmøy betydelig økt innvandring i løpet 
av de neste tiårene. Innvandringen vil 
være et viktig bidrag til oppdemming for 
eldrebølgen. Men siden innvandringen til 
Karmøy er i stor grad arbeidsrelatert, blir 

Foto: KVOS (Karmøy voksenopplæringssenter), 

Bygnes. Kilde: Karmøy kommune.   

9 



 
  3 

det vanskelig å vite om dagens 
innvandringsnivå forholder seg stabilt, 
eller hvorvidt innvandrere bosetter seg 
permanent eller midlertidig i kommunen. 
 

Lavere sysselsetting blant innvandrere  

Innvandrere har betydelig høyere 
arbeidsledighet enn den øvrige 
befolkningen i Karmøy. I gjennomsnitt for 
perioden 2008-2013 var ledigheten 8 % 
blant innvandrere, mens den var 2 % blant 
den øvrige befolkningen.  
 

Lavere valgdeltakelse og politisk 

representasjon/samfunnsdeltakelse 

Omtrent 2 av 4 innvandrere bruker 
stemmeretten i stortingsvalg. I Karmøy er 
det ingen representanter i kommunestyre 
med innvandrerbakgrunn. Innvandrere er 

en økende del av befolkningen, men deres 
deltakelse og innflytelse i 
beslutningsprosesser er likevel lav. Den 
lave valgdeltakelse og manglende 
politiske representasjonen utgjør dermed 
et demokratisk problem. 
 

Dårligere levekår  

Forskjeller i utdanningsnivå, lavere 
sysselsetting og samfunnsdeltakelse vitner 
om tydelige sosiale forskjeller mellom 
innvandrere og den øvrige befolkningen.   
I tillegg finnes det forskjeller mellom 
innvandrergrupper ut i fra landbakgrunn.  
Hvis en setter dette i sammenheng, betyr 
dette at mange innvandrere har generelt 
dårligere levekår enn den øvrige 
befolkningen.  

 

Strategier 

Levekårsløft som en veg til bedre 

integrering 

Dersom en vil unngå økende eller 
vedvarende sosiale forskjeller mellom 
innvandrere, innvandrergrupper og den 
øvrige befolkningen, er en avhengig av et 
levekårsløft blant de dårligst stilte 
innvandrerne. Hovedinnholdet må bygge 
opp under: tilrettelegging for økt 
deltakelse i arbeidslivet, tilrettelegging for 
økt utdanningsnivå samt tilrettelegging 
for økt samfunnsdeltakelse innen 
lokalpolitikk, frivillige lag osv. 
Oppfølgingen av slike strategier ER 
krevende. Hvis en skal skape gode 
forutsettinger for integrering, må 
utgangspunktet være at det vies mer 
ressurser til arbeidet.  
Eksempler kan være at kommunen 
samarbeider med privat sektor for å oppnå 
økt sysselsetting, eller at kommunen 
oppretter et innvandrerråd for å stimulere 
til økt politisk deltakelse. 

Innvandring som en ressurs for 

samfunnsutvikling 

Sett i lys av eldrebølgen, kan 
innvandringen være et viktig verktøy for å 
demme opp for den delen av befolkningen 
som trer ut av arbeidslivet. Innvandring 
blir en nøkkel til å opprettholde den 
nødvendige sysselsettingen innenfor en 
rekke arbeidsområder, for eksempel innen 
helse- og omsorgssektoren.  
 

Boligsosial handlingsplan 2014-2017 

Karmøys boligsosiale handlingsplan ble 
revidert i 2014. Planen er en samlet plan 
for at vanskeligstilte innbyggere i 
kommunen skal kunne etablere seg, og at 
de skal kunne bli boende i egen bolig. I 
dette arbeidet er flykninger og 
innvandrere en av de prioriterte gruppene. 
Oppfølging av den boligsosiale 
handlingsplanen er et viktig verktøy i 
kommunens integreringsarbeid. 
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OMDØMME 

Overordnet mål  

Karmøy kommunes omdømme skal styrkes gjennom et særlig fokus på kommunens 

tjenesteyting, overordnede ledelse og kommunikasjon.  
 

 

Utfordringer  

Karmøys omdømme kan forbedres 

Omdømmeanalysen viser at Karmøys 
totale omdømme er godt. Resultatene 
viser likevel at Karmøys omdømme kan 
forbedres vesentlig.  
 

Kommunikasjon 

Når det kommer til kommunikasjon, 
oppnår Karmøy gode resultater innen 
aspekter som åpenhet og ærlighet. 
Resultatene er dårligere knyttet til emner 
som mottakelighet, konsistenthet og 
enkelhet.  
 

 

 

 

 

Dårligere omdømme blant unge 

Det viser seg at omdømmet er svakest 
blant unge (24-35 år) i etableringsfasen.  
Ettersom de unge utgjør framtidens 
Karmøy, er dette blant de mest verdifulle 
gruppene med tanke på framtidig 
samfunnsutvikling i kommunen.  
 
Støttende atferd  

Om hvorvidt man ville omtale Karmøy 
med positivt ordelag, gav respondentene 
Karmøy gode resultater i 4 av 5 spørsmål i 
omdømmeanalysen. Det dårligste 
resultatet kom innenfor tillit (å stole på) til 
kommuneorganisasjonen. Tillit sier noe 
om hvilken status og respekt egne 
innbyggere og nabokommunens 
innbyggere har til Karmøy kommune som 
organisasjon. 

Foto: Karmøy kommune. 
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Dårligere omdømme blant innbyggere i 

nabokommuner 

Innbyggere i nabokommunene har et 
mindre positivt inntrykk av Karmøy 
kommune enn kommunens egne 
innbyggere. Over tid har Karmøy også fått 
et forverret omdømme blant innbyggerne i 
nabokommunene. Dette trekker også 
kommunens samlede omdømme ned. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Strategier

Videreutvikle Karmøy som bosted og 

reisemål 

omdømmeanalysen trekker frem allsidig 
boligstruktur i kommunen og 
tilrettelegging for ”selvbyggere” som 
viktige bidrag til omdømmebygging. Det 
er også viktig å holde oppe et bredt og 
godt kulturliv, ikke minst ved å legge til 
rette for frivillig virksomhet. I 
kommunens egen kulturformidling er det 
en utfordring å styrke aktiviteter og 
opplevelser for hele familien. 
 
Bedre kommunikasjonen 

Kommunikasjon må bedres, spesielt i 
forhold til yngre innbyggere/personer i 
etableringsfasen. Økt satsing på IKT vil 
muliggjøre økt digitalisering og 
selvbetjening via nettbaserte løsninger, 
noe som mange etterspør.  

 
Tilrettelegging og videreutvikling av et 

allsidig og mangfoldig næringsliv 

Det er særlig et behov for 
næringsvirksomhet som krever høyere 
utdanning. Tilgang til slike arbeidsplasser 
kan blant annet gi gode insitamenter for å 
øke det generelle utdanningsnivået i 
kommunen.  
 

Forbedre og synliggjøre kvaliteten på 

tjenestene og en helhetlig og 

fremtidsrettet ledelse 

Kommunen vil i økende grad ta i bruk 
såkalte kundetilfredshetsmålinger. Dette 
for å kunne vurdere allmennhetens og 
brukernes opplevelse av de tjenestene som 
leveres.  

 
 
 
 
 
 
 
Karmøy kommune skal legge til rette for å være en støttespiller for en levende, nyskapende, 

mangfoldig og uavhengig frivillig sektor.  
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FRIVILLIGHET 

Overordnet mål  

Karmøy kommune skal legge til rette  

for å være en støttespiller for en levende,  

nyskapende, mangfoldig og uavhengig 

frivillig sektor.  
 

Utfordringer  

Frivilligheten er lite kartlagt på 

kommunenivå 

Det finnes få systematiserte kartlegginger 
av frivilligheten på Haugalandet og ingen 
kartlegginger av frivilligheten i Karmøy 
alene. En har derfor ikke et godt grunnlag 
for å anslå hvilke frivillige ressurser som 
er iboende i Karmøy-samfunnet, hvordan 
de kan best utnyttes eller hvordan en bør 
utvikle en samarbeidsplattform mellom 
kommunen og frivilligheten.   
 

Manglende samarbeid mellom 

kommunen og frivilligheten 

Usystematisk og uformelt samarbeid 
kjennetegner samarbeidet mellom 
kommunen og frivilligheten på 
Haugalandet. Det råder også usikkerhet 
og uklarhet om hva kommunen og 
frivilligheten bør samarbeide om. 

 

Trange økonomiske rammevilkår for 

frivilligheten 

Kommunens årlige tilskudd til 
frivilligheten har blitt gradvis redusert. 
Frivilligheten er sårbar ovenfor reduserte 
tilskudd fra kommunen. 
 

 

Strategier 

 

Samarbeid  

Kommunen og frivillige organisasjoner 
bør utvikle et lokalt samarbeid fokuserer 
på felles kunnskapsinnhenting, 
utarbeiding av rammebetingelser, 
forenkling av samhandlingen mellom 
offentlig og frivillig sektor samt 
partnerskap/samarbeidsavtaler.  
 

 

Utvikling av en lokal 

frivillighetspolitikk  

I dag forutsetter samarbeidet mellom 
frivilligheten og kommunene at frivillig 
innsats skal tilføre de kommunale 
tjenestene ekstra kvalitet. Det kan tenkes 
at et fremtidig perspektiv bør fokusere på 
at kommunen tilrettelegger for at 
frivilligheten overtar oppgaver som 
kommunen ikke lenger har muligheten til 
å ivareta

Foto: Avaldsnes-cup 2012. Kilde: Karmøy kommune. 

 

13 



 
  3 

DEMOGRAFI 
 

Overordnet mål  
Karmøy skal være en vekstkommune med en jevn og håndterlig økning i folketallet for 

kommunen som helhet, men også i kommunens 5 soner.   
 

 

Utfordringer  

Ujevn geografisk fordeling av folketallet  

Det meste av Karmøys befolkningsvekst 
konsentreres i sone 2, 3 og 5, mens sone 1 
og 4 er områder med forholdsvis stabilt 
folketall. Hvis en tar utgangspunkt i 
prognosene, vil denne utviklingen mest 
sannsynlig fortsette i tiden de kommende 
tiår.  
 

Befolkningsressurser 

For å forbli en vekstkommune i tiden frem 
mot 2040, må Karmøy ha en årlig 
gjennomsnittlig vekst på minst 1 %.  
 
Voksende andel eldre i befolkningen 

Antallet personer 67-79 år og 80 år vil 
fordobles i tiden frem mot 2040.

Strategier  

Innvandring som en motkraft 

til ”eldrebølgen” 

Økt innvandring kan redusere den 
aldersmessige skjevfordelingen som 
skapes av ”eldrebølgen». 
 

 

 

 

 

 

Tilrettelegging for befolkningsvekst 

gjennom overordnet planlegging 

Gjennom kommunens overordnede areal- 
og samfunnsplanlegging kan kommunen 
tilrettelegge for tilflytting, for eksempel 
gjennom bolig- og næringsutvikling. 
Kommunen kan også påvirke den 
geografiske fordelingen av kommende 
befolkningsvekst ved å konsentrere 
befolkningsvekst til enkelte områder.  

Foto: Sandvesanden. Kilde: Karmøy kommune.  
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OPPVEKST OG UTDANNING 

Overordnet mål  

Karmøy skal utvikle et ambisjonsmessig sterkt oppvekst- og utdanningstilbud, et tilbud 

bestående av barnehager med full dekning, høy pedagogisk- og innholdsmessig kvalitet, 

samt en grunnskole med høyt læringsutbytte og godt omdømme.   

Utfordringer  

Lavt utdanningsnivå 

Utdanningsnivået i Karmøy er lavt 
sammenlignet med fylket og landet. Det er 
sterk sammenheng mellom foreldrenes 
utdanningsnivå, barnas 
skolepresentasjoner og fremtidige 
utdanningsnivå. Utdanning er et verktøy 
som bidrar til utjamning av sosiale 
forskjeller gjennom adgang, attraktivitet, 
egnethet i arbeidslivet og 
inntekstgrunnlag.  
 

Desentralisert barnehagestruktur 

Karmøy har en desentralisert 
barnehagestruktur. Dette øker 
driftskostnadene.  
 

Dekningsgrad i barnehager 

For at en skal oppnå full 
barnehagedekning, må en påregne 
betydelige økonomiske investeringer, 
avsette areal og sørge for at barnehagene 
er av en kostnadseffektiv størrelse.  
 

 

Skjevfordeling mellom kommunale og 

private aktører i barnehagestrukturen 

Det er en sterk overvekt av private 
barnehager i Karmøys barnehagestruktur. 
Barnehagetilbud- og dekning er da 
sårbart, for eksempel i henhold 
konjekturendringer som kan gjøre 
barnehagedrift mindre økonomisk 
lønnsomt.  

 
 

Utdanningsnivå i Karmøybarnehagene 

Utdanningsnivået blant ledere og 
assistenter i Karmøys barnehager er høyt 
sammenlignet med fylket og landet. 
Utfordringen vil være å opprettholde et 
det høye nivået, samt at 
barnehageassistentene styrker sin 
kompetanse.  
 

Desentralisert grunnskolestruktur 

Karmøy har en svært desentralisert 
kommunal grunnskolestruktur. Dette gir 
høye driftskostnader gjennom mange små 
skoler, eller ved at en ikke klarer å utnytte 
elevkapasiteten i det enkelte skolebygg.   
 

 

 

Foto: Karmøy kommune.    
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Utdanningsnivå i grunnskolen 

Lærernes utdanningsnivå er høyt 
sammenlignet med fylket og landet, noe 
som mest sannsynlig gir positiv effekt for 
læring og resultatoppnåelse. Derfor er det 
viktig at lærernes utdanningsnivå forblir 
høyt, samt at det tilrettelegges for at 
lærerne også har mulighet til å høyne sitt 
utdannings- og kompetansenivå.   

Grunnskolepoeng 

Elevene i Karmøy-skolen oppnår en lavere 
sum grunnskolepoeng enn fylket og 
landet. Utviklingen viser at resultatene blir 
gradvis bedre, men at Karmøy fortsatt 
ligger lavt. 
 
 
 
 

Strategier  

Kompetanseheving og 

kunnskapsutvikling 

Det er viktig å fortsette med 

kompetanseheving av ledere i barnehager 

og skolesektoren. En må også ha økt fokus 

på kollektiv læring og kunnskapsutvikling 

blant personalet i barnehager og på skoler. 

 

Økt ressursutnyttelse 

For å oppnå økt ressursutnyttelse må en se 

på kostnadskrevende strukturer innen 

barnehage, skole og kultur.  

 

Skape høyere gjennomføringsgrad for 

elever på videregående skole 

Starte arbeidet med å øke andelen elever 

som gjennomfører videregående skole 

tidlig i opplæringsløpet. 

Skolebruksplan og andre planer for 

innhold og kvalitet i grunnskolen 

Oppfølging av nevnte planer vil være en 

viktig strategi for utviklingen av 

grunnskolen i Karmøy, både i henhold til 

kapasitet og kvalitet.  

 

Barnehageplan og Strategi- og 

utviklingsplan for Karmøybarnehagene 

Oppfølging og revisjon av disse planene er 

en viktig strategi for å gjøre Karmøys 

barnehager bedre rustet til det 

utfordringsbildet som tegnes.  
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KULTUR OG KULTURVERN 

Overordnet mål  

Kunst og kultur uttrykker individers egen identitet, egenverdi og skaperevne. Kunst og 

kulturopplevelser skaper rom for utveksling av og bekreftelse av felles verdier, tradisjoner 

og ritualer. Karmøy skal fremme forståelsen av kunst, kultur og kulturvern som en verdi i 

seg selv og som en ressurs i stedsutvikling, reiseliv og samfunnsbygging. 

 

 
 

Utfordringer  

Reduserte ressurser til kultursektoren 

De senere års innsparinger i 
kommuneøkonomien har resultert i 
reduksjoner av kultursektorens ressurser. 
Det er grunn til å tro at kutt i 
kultursektorens ressurser har en vesentlig 
innvirkning på kulturlivet, både for det 
kommunale kulturtilbudet og 
frivilligheten. Dette inntrykket forsterkes 
gjennom Telemarksforsknings årlige 
publikasjon ”Norsk kulturindeks”, hvor 
det framkommer at Karmøys resultater 
har blitt vesentlig forverret.  
 

Desentralisert kulturtilbud 

Karmøy har et desentralisert kulturtilbud, 
og slik har en kunnet tilby et noenlunde 
likeverdig kommunalt kulturtilbud til 
samtlige av kommunens lokalområder og 
innbyggere. Den desentraliserte 
strukturen byr også på utfordringer i form 

mange bygg, anlegg og høye drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Dette går på 
bekostning av kvaliteten og innholdet av 
det kommunale kulturtilbudet.  
 

Mangel på en samlende kulturarena 

Karmøy mangler en arena for større 
kulturarrangement som oppfyller 
moderne krav til kvalitet og kapasitet. Per 
i dag har Karmøy verken aktører eller 
produksjonsmiljø som kan fylle en slik 
arena.  I fravær egnede arenaer har det 
sannsynligvis ikke vært noe som utfordrer 
kulturlivet til å skape større 
sceneproduksjoner. Den manglende 
arenaen representerer også et større 
underliggende problem i Karmøy, nemlig 
en svak helhetsfølelses og ”Karmøy-
identitet”. Sterke lokale identiteter kan  
skape konkurransemiljø med positive 
fortrinn, men i Karmøy virker det som at 

Foto: Smeltehytta, Visnes.  

Kilde: Karmøy kommune.    
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dette fenomenet bidrar til å svekke 
samarbeid og ressursutnyttelsen i 
kultursektoren, noe som har gjort det 
vanskelig å etablere et samlende og 
samfunnsbyggende prosjekt som en 
kulturell ”storstue”. 
 

Endringer i strukturen for folkebibliotek 

Den nye formålsparagrafen i 
folkebibliotekloven skaper nye 
utfordringer på driften og oppgavene for 
biblioteket.  
 

Tap av kulturminner 

Anslagsvis er tapet av kulturminner i 
Karmøy dobbelt så høyt som nasjonale 
mål. Dette vitner om en situasjon der 
kulturminner går tapt i et ukontrollerbart 
høyt tempo. Konsekvensene av dette er at 
samfunnet mister viktige kulturverdier og 
kunnskap. En ser også tap av 
kulturlandskap, men i hovedsak skyldes 
dette endringer i norsk landbrukssektor. 
 
 

Strategier  

Høyere prioritering av kultursektoren 

Dersom en vil heve kulturnivået i Karmøy, 
må en også prioritere kultursektoren i 
form av økonomiske ressurser. I denne 
sammenhengen bør en også vurdere om et 
mer spesialisert og mindre desentralisert 
kulturtilbud er et strategisk grep som 
hever kulturnivået i kommunen.   
 

Styrke samarbeidet i kulturlivet 

For å oppnå en best mulig effekt av økt 
ressursbruk fra kommunen, må en 
tilrettelegge for et sterkere samarbeid 
mellom aktørene i Karmøys kulturliv.  
Ut i fra dagens situasjon, hvor det er få 
samarbeid på kultursiden, må Karmøy 
kommune bør være en igangsetter og 
koordinator i et slikt arbeid.  
 

Utviklingen av en kulturell ”storstue”  

Den kulturelle ”storstuen” kan gi positive 
utslag for kommunens samlede kulturliv 
gjennom flere, større og mer varierte 
konserter og kulturtilbud. En slik arena 
kan også fungere som et grunnlag som 
utfordrer og tilrettelegger for at utvikling i 
kulturmiljøene, i tillegg til at 
helhetsfølelsen i kommunen kan styrkes. 

Kommunedelplan for kulturminner 

Kulturavdelingen i Karmøy kommune 
ferdigstiller kommunedelplanen for 
kulturminner i løpet av 2014. Denne 
planen blir et forvaltningsverktøy for 
viktige kulturminner i kommunen.  
 

Strategisk kulturplan 

Kommunens planstrategi nevner 
strategisk kulturplan som planoppgave 
med oppstart i 2014. Denne planen vil gi 
en helhetlig oversikt over kulturlivet i 
Karmøy, skissere utfordringer og 
muligheter samt gi føringer og mål for det 
videre kulturarbeidet. 
 
Utarbeiding av bibliotekplan 

bibliotekplanen skal utarbeides og vedtas 
første halvår 2014. Planen vil danne 
føringene for biblioteksektoren i årene 
fremover.  
 

Utarbeiding av museumsplan 

Museumsplanen legger føringer for 
forvaltningen av Karmøys museer.  
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NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING 

Overordnet mål  

Karmøy skal være en robust næringskommune som utnytter sine fortrinn i form av sentral 

beliggenhet, arealressurser og samferdselsmessig infrastruktur.  

Utfordringer  

Underdekning av arbeidsplasser 

Det er underdekning av arbeidsplasser i 
kommunen, spesielt høykompetanse-
arbeidsplasser.  I grove trekk er Karmøy i 
økende grad avhengig av arbeidsplasser 
utenfor egen kommunegrense.  
 

Stor vekst i offentlig sektor 

Det etableres flere nye arbeidsplasser i 
offentlig sektor enn i privat sektor. Dette 
er en negativ utvikling ettersom offentlig 
sektor ikke kan regnes som en verdiskaper 
i seg selv.   
 

Få antall vekstbedrifter 

Telemarksforsknings Nærings-NM viser at 
den økonomiske veksten i mange Karmøy-
bedrifter har vært lav. Dette er med på å 
redusere potensialet for å skape nye 
arbeidsplasser i privat sektor. Et annet 
problem er mangelen på kapital 
(risikokapital), det vil si kapitalen som 
investeres i nyetablerte bedrifter og 
vekstbedrifter. Dette hemmer 
videreutvikling og ekspansjon av 
bedrifter.  

Innovasjon 

Selv om Karmøy har mange 
nyetableringer, blir det skapt få såkalte 
”spin-offs”, altså nyetableringer som 
splitter seg ut fra eksisterende 
virksomheter. Dette har sannsynligvis 
sammenheng med at Karmøys næringsliv 
ikke hatt sterkt fokus på opphavsrett og 
opphavsrettigheter, patenter og 
beskyttelse av produktdesign og 
varemerker. Kombinasjonen av disse 
aspektene svekker både innovasjonsfokus 
og tilgangen på risikokapital.  
 

Svekket driftsgrunnlag for jordbruket 

Årlige tap av jordbruksarealer bidrar til 
dårlig forutsigbarhet for 
jordbruksnæringen. Dette svekker både 
rekruttering og investeringsvilje til 
næringen. 
 

Handelslekkasje fra Karmøys byer 

Det er stor handelslekkasje til 
kjøpesentrene på Norheim/Raglamyr og 
Haugesund sentrum. Dette svekker den 
lokale detaljhandelen og byenes 
attraksjonsverdi for besøkende.  

Foto: Husøy havn sett fra Stutøy.  
Kilde: Karmøy kommune.   

Foto: Husøy.  

Kilde: Karmøy kommune.    
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Utvikling av reiselivet 

Som reisemål har Karmøy fortrinn 
gjennom unike kulturminner og 
kulturmiljø samt natur, men også i form 
av infrastruktur, transport og lokalisering.  
En hovedutfordring er å kunne utnytte 
Karmøys fulle potensial og skape 
helhetlige produkter, altså ”pakker”  
som involverer flere attraksjoner og 
aktører. Andre utfordringer kan være  

 
dårlig samordning mellom aktørene i 
reiselivsnæringen, mangel på ressurser og  
kompetanse, lite systematiske 
kartlegginger av reiselivet og manglende 
overnattingskapasitet.  
 
 
 
 

Strategier  

Styrke innovasjonsfokuset i næringslivet 

Styrking av innovasjonsevnen i det lokale 
næringslivet må sees i sammenheng av 
flere innfallsvinkler: 1) tilrettelegge for at 
vekstbedrifter får tilgang til risikokapital. 
2) Bedriftenes konkurransekraft styrkes 
gjennom økt fokus på patentering, 
utvikling og beskyttelse av produktdesign 
og varemerker.  
3) Stimulere til å øke andelen ”spin-offs”.  
4) Samarbeide med næringslivet for å 
rekruttere arbeidstakere med riktig 
og/eller høy faglig kompetanse.  
5) Forbedre markedsføringen av Karmøy 
som en attraktiv næringskommune.  
 

Styrke satsingen på eksisterende 

næringsområder 

I dag har Karmøy sterke næringsklynger 
på Husøy og Norheim. Disse områdene 
oppnår fordeler ved å inngå i slike 
klynger. Hvis en skal en utvikle nye 
næringsområder, bør en ha en langsiktig 
og bevisst strategi for hvilke typer 
bedrifter en ønsker skal etablere seg. Og 
på denne måten vil bedriftene også få 
samlokaliseringsfordeler, det vil si 
«klyngeffekt».  
  
Næringsutvikling på tvers av offentlig og 

privat sektor 

Utviklingen går i retningen av økende 
privatisering av offentlige oppgaver. Dette 
kan også være en kilde for innovasjon, for 

eksempel innen ledelse, administrasjon og 
velferdsteknologi.   
 

Byutviklingsprosjekt 

Byutviklingsprosjektene må styrke 
verdiskapingen i detaljhandelen og 
småbyenes attraksjonsverdi for besøkende 
og turister.  
 

Jordvern  

For at Karmøy at Karmøy skal ha et aktivt 
jordbruk, må en også prioritere jordvern i 
kommunes arealplanlegging og 
saksbehandling.  
 

Regionalt og interkommunalt samarbeid 

om infrastruktur 

Mange av Karmøys utfordringer 
samsvarer med regionens utfordringer: 
stamveier, havner, flyplass, energi, 
omdømmebygging og tilgang på 
kompetanse og arbeidskraft. Karmøy kan 
oppnå fordeler gjennom økt samarbeid på 
tvers av kommunegrensene.  
 

Styrke samarbeidet i Karmøys reiseliv 

For å utnytte reiselivspotensial må det 
etableres samarbeid som skaper helhetlige 
reiselivsprodukt. Disse må inkludere 
aktører, attraksjoner og tilbud fra hele 
kommunen. Karmøy kommune bør innta 
en overordnet rolle som initiativtaker og 
koordinator for et slikt samarbeid. 
Karmøys reiselivsplan blir viktig i denne 
sammenhengen.  
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BY,- SAMFERDSEL- OG INFRASTRUKTURUTVIKLING 

Overordnet mål - byutvikling  

Karmøys 3 byer skal utvikles til attraktive og multifunksjonelle sentra, der byenes  

potensialer blir videreutviklet med vektlegging på deres historiske og kulturelle identiteter.  

 

 

Utfordringer - byutvikling 
Desentralisert samfunnsutvikling  

Over tid ser man en økende grad av 
sentralisering i Karmøy sentralisering. Til 
tross for denne utviklingen ser en også 
framveksten av nye satellitt-tettsteder, noe 
som svekker byutviklingen i Kopervik, 
Åkrehamn og Skudeneshavn.   
 
Byutviklingsprosjekter 

For at byene i Karmøy skal utvikles, er det 
viktig at de igangsatte 
byutviklingsprosjektene videreføres. 

Høy andel av eneboliger 

Hvis en sammenligner med andre by- og 
tettstedskommuner, har Karmøy en langt 
høyere andel eneboliger enn 
gjennomsnittet. Dette vitner om at Karmøy 
ikke kan sies å være en bykommune per i 
dag, men deler trekk fra både 
tettstedskommuner og 
distriktskommuner.  
 

 

 

 

Strategier - byutvikling 

Fortetting 

For å skape fortetting i kommunens 
byområder må arealer i nærheten av 
Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn ha 
en høyere grad av arealutnyttelse, noe som 
innebærer at etableringen av eneboliger 
må reduseres.  

Byutviklingsprosjekter 

De oppstartede byutviklingsprosjektene er 
et viktig grunnlag for videre planlegging 
og utvikling av Karmøys byer. Prosjektene 
kan videreføres, for eksempel gjennom 
reguleringsplaner eller egne 
kommunedelplaner.  

Bilde: Skudeneshavn. Kilde: Karmøy kommune 
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Overordnet mål - samferdsel 

Karmøys vegnett skal kunne avvikle trafikk på en effektiv og sikker måte, samt at vegnettet 

gir rom for et utvidet kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensen.   

 

 

Utfordringer - samferdsel 

Økte vedlikeholdskostnader- og behov 

Vedlikeholdskostnadene for veg er 
stigende.  Behovet for vedlikehold vil 
forsterkes gjennom kombinasjonen av 
Karmøys vidstrakte vegnett og økende 
trafikkbelastning.   
 

Desentralisering skaper økt 

transportbehov 

Karmøys desentraliserte samfunnsstruktur 
skaper et stort transportbehov i 
kommunen.    
 

Trafikkvekst 

Det er sterk trafikkvekst på kommunens 
hovedvegnett. Trafikkveksten overstiger 
vegnettets kvalitet og kapasitet.  
 

Trafikksikkerhet 

Antallet skadde og drepte i trafikkulykker 
er synkende.  Trafikksikring av Karmøys 
vegnett er et kontinuerlig arbeid.   
 

Kollektivreisende, gående og syklende 

Karmøy har en svært lav andel 
kollektivreisende, gående og syklende. I 

motsetning er en svært høy andel av alle 
reiser foretatt med bil.  
 

Luftfart 

Haugesund lufthavn har et sterkt økende 
passasjertall, og dette vitner om en positiv 
utvikling for lufthavnen. På samme tid er 
flytrafikk en stor miljøbelastning, samt at 
en regional lufthavn medfører en 
utfordring innenfor samfunnssikkerhet. 
Tilrettelegging for næringsområder ved 
lufthavnen vil også skape press på 
eksisterende lufthavnenes vegforbindelse 
(E134).   
 

Sjøfart - økende trafikk i Karmsund 

havnedistrikt  

Den økende trafikken er en 
miljøbelastning. Økt trafikk innebærer 
også en høyere sjanse for sjøfartsrelaterte 
ulykker, noe som utgjør en utfordring 
innen samfunnssikkerhet.  
 
 

Foto: Rundkjøring på fv47 ved  Håvik. Kilde: Karmøy kommune. 
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Strategier - samferdsel

Økt prioritering av gående og syklende  

For at en skal få større andel gående og 
syklende, må en også tilrettelegge for 
dette. Dette er mest aktuelt i Karmøys 
befolkningstunge områder, for eksempel 
Kopervik, Åkrehamn, Skudeneshavn og 
Norheim.  
 

Fortetting 

Fortetting av bebyggelse vil skape kortere 
transportavstander, og er derfor et viktig 
trafikkreduserende tiltak. Økte 
befolkningskonsentrasjoner styrker også 
mulighetene for økt kollektivdekning, noe 
som avlaster vegnettet for 
personbiltrafikk.  

Utbedre vegnettets kapasitet og kvalitet  

En må en forvente økt trafikkbelastning på 
vegnettet i flere år fremover. I denne 
sammenheng er det et stort behov for 
opprustning av Karmøys hovedvegnett. 
Opprustning av enkelte strekninger på 
hovedvegnettet i Karmøy vil også 
forbedre fremkommeligheten og løse flere 
av dagens trafikkproblemer. God 
infrastruktur er også viktig for Karmøys 
attraktivitet for bosetting og 
arbeidsplasser.  

 

 

 

 

Overordnet mål – kommunalteknisk infrastruktur 

Karmøys infrastruktur for vann, - avløp- og renovasjon skal driftes på en økonomisk 

optimal måte, samt at den skal være rustet til å møte utfordringer knyttet til 

samfunnsutvikling og klimautvikling.  

 

 

 

 
 

Foto Ny vannledning til flyplassen, Visnes. 

Kilde: Karmøy kommune. 
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Utfordringer – kommunalteknisk infrastruktur 

Omfattende ledningsnett  

Karmøy har en av de mest omfattende 
kommunale ledningsnett for vann og 
avløp blant samtlige av Norges 
kommuner, noe som gjenspeiler Karmøys 
spredte bosetningsmønster. I seg selv er 
dette en stor utfordring med tanke på 
kostnader og vedlikehold. I tillegg 
etableres det nytt ledningsnett for vann og 
avløp, og i denne sammenhengen er den 
gjennomsnittlige årlige etableringstakten 
høyere enn utskiftingstakten. Over tid 
bidrar dette til et betydelig 
vedlikeholdsetterslep.  
 

Store ressurstap i vannproduksjonen 

Vannforbruket i Karmøy er økende. Hele 
30-40 % av den samlede 
vannproduksjonen går tapt i form av 
lekkasjer.  

Økt avfallsproduksjon 

Utviklingen viser at avfallsproduksjonen 
for husholdningsavfall er økende. Den 
økende avfallsproduksjonen vitner vom et 
høynet ressursforbruk, noe som er et 
betydelig miljøproblem. Med den økende 
avfallsproduksjonen, må en også forvente 
at det blir høyere driftsutgifter for den 
kommunale avfallshåndteringen.  
 

Overvannshåndtering 

Den lokale nedbørsutviklingen preges av 
økende årlige nedbørsmengder- og 
intensitet. Karmøys overvannshåndtering 
er ikke dimensjonert for de ekstreme 
nedbørsmengdene. Dette betyr at dagens 
overvannshåndtering ikke er tilpasset 
ekstremene i dagens eller fremtidens 
nedbørsituasjon.  

 

Strategier – kommunalteknisk infrastruktur 

 

Fortetting 

Det kommunale ledningsnettet for vann 
og avløp må sees i sammenheng med 
bosetningsmønsteret i Karmøy. En høyere 
arealutnyttelse har ringvirkninger i form 
av en rasjonell struktur for ledningsnettet 
for vann og avløp, noe som er mindre 
krevende i henhold til driftsutgifter og 
vedlikehold.   
 

Økt fokus på overvannsløsninger 

Overvannsløsninger må tilpasses dagens 
nedbørsituasjon. Nye områder må ha 
tilstrekkelige overvannsløsninger i forkant 
av utbygging og kapasiteten må utvides i 
allerede eksisterende overvannsløsninger. 
I tillegg må belastningen begrense 
boligutviklingen i områder med sårbare 
overvannsløsninger.  

Økt prioritering av vedlikehold av 

ledningsnett for vann og avløp 

Karmøys VAR-avdeling opererer med en 
målsetning om utskiftingstakt på 100 år 
for det kommunale vann- og 
avløpsledningsnettet. For at en skal oppnå 
dette målet, må vedlikehold av det 
kommunale ledningsnettet få en høyere 
økonomisk prioritering enn i dag. Dette 
gjør det mulig å skifte ut eksisterende 
ledningsnett i et høyere tempo. I dette  
arbeidet må utskiftingstakten av 
ledningsnettet være høyere enn 
etableringstakten. Dette reduserer 
skjevforholdet mellom etablerings- og 
utskiftingstakt. Økt vedlikehold i form av 
utskifting kan også være med på å 
begrense lekkasjer og vanntap.  
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KLIMA, MILJØ OG SAMFUNNSSIKKERHET  

Overordnet mål  

Karmøy skal være en kommune med en variert og rikholdig natur, samt en kommune der 

beredskap og infrastruktur er tilpasset naturens og samfunnets utvikling, slik at en oppnår 

en høy grad av samfunnssikkerhet.   

 

 

Utfordringer 

Høye klimagassutslipp 

Karmøys klimautslipp er på veg ned, men 
Karmøy ligger fortsatt over gjennomsnittet 
for klimautslipp pr. person for Norge og 
sammenlignbare by- og 
tettstedskommuner. Mye av dette skyldes 
Karmøys industri, men en stor del av 
klimagassutslippene skyldes også stor 
avhengighet av personbiltransport.   
 

Havnivåendring 

Scenarioene for havnivåstigning sier at 
havnivået ved Karmøy kommer til å øke 
betydelig frem mot 2050. Selv om 
prognosene er usikre, kan en anta at bygg, 
anlegg og annen infrastruktur ved sjønære 
arealer er utsatt.  
 

Økte nedbørsmengder 

Lokalt medfører klimautviklingen økte og 
mer intense nedbørsmengder. De  

 
langsiktige konsekvensene er usikre, men 
av konkrete utfall må en forvente større 
belastning på dagens infrastruktur, 
herunder vegnett og vann- og 
avløpsledningsnett. I tillegg vil 
kombinasjonen av økt nedbør med sterk 
vind medføre økt belastning på 
bygningsmassen, både på bygg og anlegg 
av nyere tid og kulturhistorisk verdi.  
 

Press på naturområder 

Ettersom Karmøy er en kommune i stor 
utvikling, fører dette til omdisponering av 
landbruks, -natur- og friluftsområder.  
Endringene har ofte en negativ effekt på 
plante- og dyreliv. 
 

Samfunnssikkerhet 

ROS-analysen viser at mange uønskede 
hendelser både kan og vil inntreffe. Mange 

Foto: Lyngbrann i Karmøyheiane 2013.  

Kilde: Karmøy kommune.  
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av disse hendelsene kan knyttes opp mot 
samfunnsutviklingen i Karmøy. Økende 
trafikkmengder skaper større 
sannsynlighet for uønskede hendelser 
knyttet til infrastruktur innen veg, vann- 
og avløp og skipstrafikk. En må også 
forvente en gradvis økning i antall 
hendelser knyttet til klima.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier 

Fortetting 

Mye av klimagassutslippene i Karmøy er 
en direkte følge av samferdsel og 
transport. Karmøys spredte 
bosetningsmønster tilrettelegger for økt 
bilbruk. Ved å prioritere fortetting av 
boligareal, spesielt de som er tilknyttet 
Karmøys byer og tettsteder, vil en også 
redusere transportavstander, styrke 
mulighetene for økt kollektivsatsing, samt 
øke andelen gående og syklende. 
 

Klimatilpasning 

Klimaendringene medfører økende press 
på kommunens infrastruktur innen vann, 
avløp, overvannshåndtering,  men også 
bygninger og anlegg fra  nyere tid samt av 
kulturhistorisk verdi . Prognosene tilsier at 
denne belastningen blir større. 
Klimaendringene skjer gradvis, noe som 
gir et handlingsrom for kommunen til å 
tilpasse seg endringene. Tilpasningene må 
da i hovedsak innebære en opprustning av 
infrastruktur innen vann, avløp og 
overvannshåndtering. Det er særlig viktig 
at en tar høyde for økt nedbør og 
havnivåendring i kommunens 
overordnede arealplanlegging.  Dette gir 
bedre muligheter for å tilpasse fremtidige 
utviklingsområder i kommunen 
 
 

LNF-områder 

De raskeste og mest omfattende 
endringene i Karmøys natur skjer som en 
følge av menneskelige inngrep. Dersom en 
skal gi fremtidige generasjoner en tilgang 
til Karmøys rikholdige og varierte natur, 
må en også begrense omdisponeringen av 
Karmøys LNF-områder. Dette fordi 
omdisponeringen til andre formål kan ofte 
være ødeleggende for naturmangfold og 
landskapene i Karmøy-naturen.  
 

Økt fokus på beredskapskapasitet 

Kommunen må kontinuerlig øve på 
håndteringen av kriser i samfunnet. I 
denne sammenhengen er jevnlige 
revisjoner av kommunens beredskapsplan 
og ROS-analyse viktig.  
 

Kommunedelplan for klima og energi 

Kommunen kan energi- og 
miljøeffektivisere sin egen organisasjon og 
virksomhet, men også tilrettelegge for 
reduksjon i klimagassutslipp gjennom den 
overordnede og langsiktige planleggingen. 
Klima- og energiplanen kan anses som et 
koordinerende verktøy for dette arbeidet. 
Situasjon, mål og strategier skal evalueres 
hvert 4 år, og dette er da en mulighet til å 
oppdatere kommunens arbeid med 
reduksjoner i klimagassutslipp og 
klimatilpasning.    
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KARMØY KOMMUNE SOM ORGANISASJON 

Overordnet mål 

Karmøy kommune skal sikre riktig og nødvendig kompetanse, og på den måten kunne 

ivareta både ansvar og oppgaver som følger av definerte krav og fastsatte mål. 
 

 

Utfordringer 

Ny kommunestruktur 

Varslet kommunereform vil endre dagens 
kommunestruktur og kommunens 
arbeidsoppgaver. Det foreligger ingen 
offisielle forlag til 
kommunesammenslåinger mellom 
Karmøy og andre Haugalandskommuner i 
dag.  
 
Økt kommunal gjeldsbyrde  

Karmøys lånegjeld er økende.  Mer penger 
må brukes på avdrag og renter, noe som 
går på bekostning av de kommunale 
tjenestene. Mye tyder på at kommunens 
inntekstgrunnlag blir svekket de neste 10-
årene, spesielt som en følge av 
eldrebølgen, men også kommunens 
relativt desentraliserte tjenestetilbud. 
 

NAV og psykiatri-, rus og 

aktivitetstjenesten 

Det er behov for bred folkehelsesatsing, 
oppfølging av kronikergruppene, 
oppfølging av brukere med samtidig 
rusavhengighet og psykisk lidelse, tiltak 
for brukere med lettere og moderate 
psykiske lidelser, tiltak som kan dempe  

 
henvisnings- og innleggelsesrater, 
avklaring av ansvar mellom 
tjenestenivåene, rett tjenestenivå og 
definere felles forståelse og kommunens 
praksis knyttet til nytt lovverk. I tillegg er 
det utfordring å tilrettelegge for økt 
arbeidsdeltakelse for de personene som 
står utenfor arbeidslivet.  
 
Rekruttering og kompetanse 

I kommende tiår kommer mange av 
Karmøys ansatte til å pensjoneres. Av den 
grunn må Karmøy kommune rekruttere 
nye arbeidstakere. Karmøy må prioritere 
rekrutteringsarbeidet ettersom en ofte 
konkurrerer med næringsliv og øvrige 
kommuner i regionen og fylket om samme 
arbeidskraft. Det er størst behov for 
rekruttering til stillinger med krav til 
universitets- og høgskoleutdanning. Det 
langsiktige behovet er hovedsakelig 
innenfor helse- og omsorgstjenester.  
 
Kostbar kommunal struktur 

Karmøy kommune har mye infrastruktur 
innenfor bygg, anlegg, veg, vann og avløp. 

Foto: Karmøy rådhus.  

Kilde: Karmøy kommune.  
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Dette får konsekvenser gjennom høye 
driftskostnader og stor 
vedlikeholdsetterslep, noe som ofte går på 
bekostning av kvalitet.   
 

Oppvekst- og kulturetaten 

Etatens hovedutfordringer er knyttet til 
driftskostnader av strukturen innenfor 
museum, bibliotek og idrettsanlegg. Det er 
også utfordringer knyttet til kvaliteten i 
undervisningstilbudet til barnehage- og 
skolesektoren i en situasjon med pressede 
personalressurser.    
 

Helse- og omsorgsetaten 

Utviklingen skaper et økt press på 
økonomi og personalressurser. En ser også 

en økning i antallet kommunale 
tjenestemottakere samt et utvidet 
kommunalt tjenestetilbud, i tillegg til at 
det er økte krav til brukerdeltagelse, 
fleksibilitet og kvalitet.  
 

Teknisk etat 

Etatens hovedutfordringer er 
vedlikeholdsetterslep på infrastruktur 
innenfor veg, vann og avløp. Kommunens 
raske vekst skaper også flere nye 
arbeidsoppgaver, noe som legger press på 
etatens materielle ressurser og 
personalressurser.  Teknisk etat har også 
behov for økt rekruttering til stillinger som 
krever universitets- og 
høgskoleutdanning.  

 

Strategier 

Rasjonalisering  

Mye av etatenes økonomiske driftsutgifter 
går til driften av bygg, anlegg og 
infrastruktur. Rasjonaliseringer i den 
kommunale infrastrukturen vil redusere 
presset på økonomi- og personalressurser. 
Dette kan ha positiv effekt i samtlige etater 
og for kommeorganisasjonens økonomi.  
 

Økt fokus på rekruttering av arbeidskraft 

Det er viktig å videreutvikle kommunen 
som en attraktiv arbeidsgiver. Dette bør 
skje i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, og på denne 
måten kan en forbedre rekrutteringen av 
arbeidstakere med høyere utdanning.  
 

Velferdsteknologi, frivillighet og 

forebygging i helse- og omsorgssektoren 

Det offentlige tjenestetilbudet må i større 
grad kjennetegnes ved tidlig forebyggende 
innsats. Satsing på forebyggende 
helsearbeidet vil også kunne gi reduksjon 
av innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
Samarbeidsformer med frivilligheten kan 
føre til nye roller og en annen  
 

oppgavefordeling mellom det offentlig og 
frivillig sektor. Satsing på 
velferdsteknologi bør være sentralt i 
fremtidens eldreomsorg. 
  
Plan for psykisk helse- og rusarbeid 

Kommunens arbeid knyttet til psykiatri, 
rus- og aktivitetstjenesten fokuserer både 
på brukertilbudet og organiseringen av 
tjenestene. Dette arbeidet bør oppfølges 
gjennom den kommunale planen for 
psykisk helse- og rusarbeid. Arbeidet må 
også sees i sammen med andre arbeid og 
prosesser i kommunen: Framtidens 
omsorgstjenester – 2020, omsorgsplan, 
boligsosial handlingsplan, plan for 
tjenester og tiltak – barn og unge, 
folkehelsearbeid, strategisk 
kompetanseplan, strategisk plan for 
utviklingshemmede og barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne fra 0-25 år.  Som en 
også ser i mange andre av kommunens 
sektorer, kan det også være muligheter for 
samarbeid med både privat og frivillig 
sektor.  

 
28 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


