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1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
 

1.1 Bakgrunn 
I 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”. 

 

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens samfunnsutvikling og 

arealdisponering. Planen er langsiktig, har vanligvis en virksomhetstid på 10-12 år og består 

av to hoveddeler: 

 Samfunnsdel med handlingsdel 

 Arealdel 

 

Plan- og bygningsloven krever at kommunen utarbeider en planstrategi som vedtas innen 

det første året av kommunestyrets tiltredelse. I tillegg skal planstrategien revideres minst en 

gang i kommunestyreperioden. Karmøy kommunes planstrategi for 2012-2015 sier 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. Dette innebærer en fullstendig 

revisjon av kommuneplanen, det vil si revisjon av både samfunnsdel og arealdel.  

 

En revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har omfattende virkninger for miljø og 

samfunn. Av den grunn krever Plan- og bygningsloven (§ 4.1) at det utarbeides eget 

planprogram for samfunnsdelen. Både planprogram for samfunnsdelen og arealdelen ble 

vedtatt i formannskapet 26.11.2012. 

 

 

1.2 Hvorfor blir kommuneplanen revidert? 
Kommuneplanen for Karmøy 2008-2019 ble vedtatt i kommunestyret 19.06.2007. Det 

daværende kommunestyret (2007-2011) besluttet at kommuneplanen ikke skulle gjennomgå 

full revisjon, men at en skulle prioritere andre planoppgaver- og prosjekter i 

kommunestyreperioden.   Arbeidet med kommuneplanen 2014-2023 hadde oppstart i 2012, 

altså 9 år etter oppstarter av forrige kommuneplanarbeid.  
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Siden oppstarten av forrige kommuneplan har Karmøy gjennomgått betydelige samfunns- 

og arealmessige endringer. Revisjonen av kommuneplanen er grunnlaget for en oppdatert 

samfunnsplanlegging og arealforvaltning. Det nye kommuneplanen er utarbeidet etter nytt 

kunnskapsgrunnlag, nytt lovverk og nye forventninger.  

 

Det finnes ingen formelle krav om begrensninger i kommuneplanens virksomhetstid. Et 

kommunesamfunn er derimot i stadig endring, og hvis en skal oppnå en formålstjenlig 

styring av kommunen, bør kommuneplanen være tilpasset dagens situasjonsbilde og 

kommunens langsiktige utfordringer. 

 

 

1.3 Hva er kommuneplanens samfunnsdel?
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” 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være et ankerpunkt for all kommunal planlegging1. 

Som dokument skal samfunnsdelen ha 2 grunnleggende fokus:  

 Kommunen som samfunn 

 Kommunen som organisasjon 

 

Det er ingen krav om selve utformingen, tematisk inndeling eller omfang av 

plandokumentet. Et slikt krav ville være utfordrende ettersom situasjons- og 

utfordringsbildet blant Norges 428 kommuner er vesentlig forskjellig.  Plan- og 

bygningsloven  (§ 11.2) krever derimot at samfunnsdelen skal inneholde 3 hovedelement:  

 Kommunens langsiktige mål 

 Kommunens langsiktige utfordringer 

 Kommunens alternative utviklingsstrategier 

Samfunnsdelens langsiktige mål skal være førende for virksomheten i kommunens sektorer, 

samt kommunens arbeid rettet mot ulike målgrupper i kommunesamfunnet. Kommunens 

langsiktige utfordringer blir vanligvis presentert, kartlagt og drøftet i samfunnsdelen.  Mål 

må sees i sammenheng med det kartlagte utfordringsbildet, mens det også 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.  

                                                 
1 Kap. 1.3 er utarbeidet med bakgrunn i Miljøverndepartementet (2012: kap. 5).  
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1.4 Hva er kommuneplanens handlingsdel?
Plan- og bygningsloven § 11.3 sier: 

”Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for 

statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.  

 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 

planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens 

økonomiske rammer”.  

 

Plan- og bygningsloven § 11.4 sier: 

”Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi, jf. § 10-1, og om behandling av kommuneplan, jf. 

§§ 11-12 til 11-15. 

 

For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen 

innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for 

gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling”. 

 

Handlingsdelen må alltid sees i sammenheng med samfunnsdelen. Vi kan forstå 

handlingsdelen som et verktøy for iverksetting av samfunnsdelens overordnede mål og 

strategier. Handlingsdelen skal også gjennomgå en årlig revisjonsprosess. Samfunnsdelen er 

da selve grunnlaget for utvikling i kommunen, mens handlingsdelen gjør samfunnsdelen 

virksom gjennom å vise hvordan prioriteringen av ressurser og planleggings- og 

samarbeidsoppgaver skal gjennomføres innenfor kommunens økonomiske rammeverk.  

 

1.4.1 Handlingsdelen: et nytt element i kommuneplanlegging

Kommuneloven (§ 44) sier at økonomiplanen kan fungere som en erstatning for 

samfunnsdelens handlingsdel. Ettersom den gamle Plan- og bygningsloven (1985) ikke 

krevde handlingsdel, har utarbeidelsen av handlingsdel ikke vært prioritert i Karmøys 

tidligere kommuneplaner. Kommunens budsjett og økonomiplan har derfor fungert som 

handlingsdel i dens fravær. Uten formelle krav til handlingsdel for kommunens langsiktige 

og overordnede plandokument har en heller ikke hatt optimale virkemiddel for å drive med 

langsiktig og strategisk samfunnsplanlegging. 

 

1.4.2 Handlingsdel for Karmøys kommuneplan 2014-2023

Karmøy kommune har valgt et opplegg der samfunnsdelen utarbeides først. Samfunnsdelen 

behandles først i Utvalg for samfunnsplanlegging. Deretter vil plandokumentet behandles 

og vedtas i formannskapet. Endelig vedtak fattes av kommunestyret. Arbeidet med 

handlingsdel starter i etterkant av vedtatt samfunnsdel. Dette arbeidet skal samkjøres med revisjonen 

av kommunens økonomiplan og årsbudsjett 2015. Behandlingen av handlingsdelen følger samme 

saksgang som samfunnsdelen, og det forventes at handlingsdelen behandles og vedtas i 

løpet av høsten 2015.  
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1.5 Koblingen mellom kommuneplan og kommunens økonomi
Kommuneplanen er ankerpunktet for all planlegging i kommunen. Noe forenklet kan 

Samfunnsdelen sies å være et retningsgivende dokument for kommunens ønskede 

samfunnsutvikling, mens arealdelen er en kartfestet fremstilling av den langsiktige 

arealdisponeringen i kommunen basert på samfunnsdelens innhold.  

 

Utarbeiding og vedtak om 

videreføring av kommuneplanen 

skal skje innenfor hver 

kommunestyreperiode, altså hvert 

4 år. Samfunnsdelen uttrykker 

derimot ikke hvordan man skal 

oppnå mål eller igangsette 

strategier. Handlingsdelens 

hensikt er å konkretisere hvordan 

samfunnsdelens målsetninger og 

strategier skal kunne 

gjennomføres i form av 

prioriteringer av ressurser og 

tiltak. Årlig skal handlingsdelen 

revideres i sammen med 

kommunens økonomiplan og 

årsbudsjett, og dens hensikt er å 

fungere som en brobygger mellom 

kommuneplanen og kommunens 

økonomi i form av økonomiplanen. 

Slik kan samfunnsdelen bli 

retningsgivende for kommunens 

ressurs- og økonomibruk. 

 

Samfunnsdelen gir ikke detaljerte 

føringer ettersom dette ikke 

underbygger et overordnet og 

langsiktig perspektiv. Detaljføringer 

er noe som utarbeides i 

kommunedelplaner, sektorplaner, 

reguleringsplaner, 

byggesaksvedtak osv. Handlingsdelen skal konkretisere samfunnsdelens overordnede mål 

og strategier gjennom delmål, tiltak og handlingsprogram for enkelttema osv. På denne 

måten kan kommuneplanens samfunnsdel videreføres i planhierarkiet gjennom ytterligere 

konkretiseringer i økonomiplanen og årlig budsjett. Tanken er at kommuneplanens 

samfunnsdel skal gjennomsyre samtlige plannivå og all virksomhet i kommunen.

 

 

Figur: Fra samfunnsdel til gjennomføring. Nedover i planhierarkiet 

konkretiseres samfunnsdelens målsettinger og strategier. Kilde: Karmøy 

kommune. 

Figur: Kommuneplanprossessen innenfor en kommunestyreperiode 

(rullering hvert 4 år) i sammenkobling med kommunens økonomi 

(rullering hvert år). Kilde: Miljøverndepartementet (2012: 9). 
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2. PLANPROSESSEN 
Å utarbeide en kommuneplan er en tidkrevende prosess. Hovedsakelig skyldes dette 

planens kompleksitet, omfang og medvirkningskrav. Her er en kort gjennomgang av viktige 

holdepunkt i planprosessen for Karmøy kommuneplan 2014-2023. 

 

 

2.1  Utvalg for samfunnsplanlegging
Utarbeidingen av kommuneplan 

og kommunedelplaner er 

organisert rundt Utvalg for 

samfunnsplanlegging* (UFS). 

Utvalget skal utarbeide 

kommuneplan og 

kommunedelplaner i henhold til 

kommunens vedtatte planstrategi, 

jfr kapittel 11 i Plan- og 

bygningsloven. UFS har ikke 

beslutningsmyndighet, med unntak 

av saker der myndighet delegeres, 

for eksempel denne 

kommunestyreperiodens 

planstrategi.  

 

Hovedsakelig er Utvalg for 

samfunnsplanlegging et forberedende 

fagutvalg, og dets hovedoppgave er 

å utrede et beslutningsgrunnlag for 

formannskapet i saker knyttet til 

overordnet kommunal 

planlegging. Utvalget består av én 

representant fra hver av de fire 

største partiene i Karmøy 

kommune.  Kommunens administrasjon produserer planstrategi, planprogram- og 

kommuneplandokument, samt forbereder saker for drøfting i UFS. 

 

 

2.2 Forarbeider 

Kommunal planstrategi 

Planstrategien skal kartlegge planbehov og utfordringer i den kommende 

kommunestyreperioden (PBL § 10.1). Hovedformålet til planstrategien er å avgjøre om 

kommuneplanen skal delvis eller fullstendig revideres, men dokumentet er også 

                                                 
* Både Utvalg for samfunnsplanlegging og administrasjonen har gjennomgått endringer i kommunestyreperioden.  I 2013 gikk H. Thorheim 

av som utvalgsleder i samband med verv som stortingsrepresentant.  R. Alsaker ble ny leder i utvalget, mens T. Hagland tiltrådte som FRPs 

nye representant i utvalget. A. Mogstad gikk av som rådmann og ble etterfulgt av S. Eikje (nåværende rådmann).   

Figur: Politiske organ med beslutningsmyndighet i Karmøy.  
Kilde: Karmøy kommune 2012. 

Figur: Utvalg for Samfunnsplanlegging. Kilde: Karmøy kommune. 
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retningsgivende for hvilke planarbeid som skal utarbeides i løpet av 

kommunestyreperioden. Kommunal planstrategi skal alltid være utarbeidet i forkant av 

planprogram og kommuneplanrevisjon. Karmøy kommunes planstrategi 2012-2015 ble 

vedtatt i juni 2012. 

Planprogram for samfunnsdelen og arealdelen 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger 

som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Relevante og realistiske alternativer skal 

beskrives, og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og utredningsarbeidet. 

Kommuneplaner innebærer omfattende virkninger for miljø og samfunn. Av den grunn 

krever Plan- og bygningsloven (§ 4.1-2) at det utarbeides planprogram i samband med 

revisjon av kommuneplan, samt planbeskrivelse med konsekvensutredning som viser 

planens virkninger for miljø og samfunn.

 

Fra kommunal planstrategi til vedtatt kommuneplan 

Før kommuneplanen kan vedtas, 

pågår det en prosess med 

forarbeider, utredninger, 

høringer og innspill fra private 

og offentlige aktører. Prosessen 

er tidkrevende og kreves fullført 

innen kommunestyreperioden (4 

år). Etter den nye plan- og 

bygningsloven skal kommunen 

utarbeide planstrategi og 

planprogram før arbeidet med 

kommuneplan kan igangsettes. I 

hver kommunestyreperiode skal 

kommunestyret avgjøre om 

kommuneplanen revideres eller 

videreføres. I praksis betyr dette 

at kommuneplanprosessen vil 

være aktiv i hver 

kommunestyreperiode.  

 

 

2.3 Medvirkning 
Plan- og bygningsloven (§ 5.1) krever at forslagsstiller skal tilrettelegge for medvirkning. 

Kommunen har særskilt ansvar for å sikre at medvirkning er ivaretatt planprosessen, enten 

forslagsstiller er en privat eller offentlig aktør. I særlig grad skal kommunen sørge for 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Planmyndigheten, i dette 

tilfellet kommunen, skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig 

medvirkning i lokalsamfunnet, samt dialog med organiserte og uorganiserte interesser.

Medvirkning i kommuneplanarbeidet for Karmøy 2012-2023 er ivaretatt gjennom: 

 

 

1.  

Planstrategi 

2.  

Planprogram 

3. 

Kommuneplan 

Kommuneplanprosessen 

Figur: Kommunen vil være i ett eller flere av disse stadiene i løpet av  

en kommunestyreperiode.  Kilde: Karmøy kommune (2012) 
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1. Regionalt Planforum (PBL § 5.3) 

2. 

Diskusjon/dialog med innbyggere, 

nærmiljøgrupper, andre organisasjoner, 

kommunens egne etater og avdelinger, 

samt nabokommuner (PBL § 5.1) 

3. 

Innspill til kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel 

(Forskrift om konsekvensutredninger § 2 og 

PBL § 4.2) 

4. Folkemøter (PBL § 5.1) 

5. Aviser, internett og andre medier (PBL § 5.2 og § 11.12) 

6. Åpen kontordag (PBL § 5.2) 

7. Høring og offentlig ettersyn (PBL § 5.2) 

 

2.3.1 Regionalt planforum 

Regionalt planforum er en arena for kommunikasjon og samhandling mellom kommuner, 

regionale myndigheter og andre innsigelsesmyndigheter. Det er fylkeskommunen som er 

ansvarlig for etablering og drift av forumet. Gjennom møtevirksomhet er det ønskelig å 

oppnå en større forutsigbarhet i planprosessene, samt å redusere potensielt konfliktnivå. 

Kommunene melder selv inn saker til møtene, og vanligvis gjelder dette overordnede 

kommunale planer: kommuneplan, kommunedelplan eller omfattende reguleringsplaner 

(www.rogfk.no).  

 

Karmøy kommune drøftet planstrategi, planprogram, samfunnsdel og arealdel i Regionalt 

planforum. 

 

2.3.2 Dialog med nabokommuner 

I løpet av kommuneplanprosessen har UFS invitert nabokommuner i Haugalandet til møter. 

Disse ble arrangert i høringsperiodene for Karmøys planstrategi og planprogram. Under 

møtene har Karmøy lagt presentert plandokumentene, mens nabokommunene har hatt 

mulighet til å kommentere eller legge frem innspill.  

 

2.3.3 Dialog med nærmiljøgrupper og andre organisasjoner 

Utvalg for samfunnsplanlegging har invitert Karmøys næringsliv til møte i samband med 

kommuneplanarbeidet. Næringslivet ble her representert av utvalgte paraplyorganisasjoner i 

kommunen: Karmøy næringsråd, Byen vår Kopervik, Åkrehamn vekst og Skudeneshavn 

arena. Møtet ble holdt i februar 2013 i forkant av folkemøtene i februar og mars. Ved enkelte 

utvalgsmøter var også andre organisasjoner invitert til dialog, for eksempel Karmøy 

bondelag og Karmøy fiskarlag.   

 

2.3.4 Folkemøter 

Det ble holdt 9 folkemøter i samband med kommuneplanrevisjonen. Gjennom folkemøtene 

kunne kommunens administrasjon og Utvalg for samfunnsplanlegging informere om 

kommuneplanarbeidet, mens møtedeltakerne kunne komme med innspill og kommentarer. 

Det største oppmøtet var i Skudeneshavn, med ca. 160 deltakere, mens gjennomsnittlig 

oppmøte var ca. 55-60 personer. I etterkant er det utarbeidet en egen rapport om 

folkemøtene: ”Kommuneplan for Karmøy kommune 2012-2023: en rapport fra folkemøtene 19. 
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februar-19. mars 2013”*. Det ble også arrangert et folkemøte i februar 2014. Her presenterte 

administrasjonen og Utvalg for samfunnsplanlegging et nært ferdigstilt førsteutkast av 

kommuneplanen i forkant av utvalgsbehandling i Utvalg for samfunnsplanlegging og 

Formannskapet  

 

2.3.5 Åpen kontordag 

Det ble arrangert åpen kontordag i februar 2014. Oppmøtte kunne her få svar på spørsmål 

angående kommuneplanarbeidet. 

 

2.3.6 Samarbeidsgrupper blant kommunens etater for sektorovergripende tema 

Kommuneplanens overordnede forvaltningsperspektiv omfatter samtlige kommuneetaters 

virkeområde. I samband med planarbeidet har rådmannen opprettet en ledergruppe 

bestående av etatsledere og nøkkelpersoner innen sentraladministrasjonen, teknisk sjefs stab 

og andre avdelinger. Gruppens hovedformål var å fungere som et forum for 

kunnskapsformidling og oppdateringer om kommuneplanarbeidet på tvers av etatene. På 

denne måten skulle kommuneplanen få en sterkere forankring i kommuneorganisasjonen.  

 

I ledergruppen ble det ble det bestemt at kommuneplanens samfunnsdel skal ha 5 

sektorovergripende tema (se kap. 4.2). I utarbeidingen av disse ble det opprettet egne 

arbeidsgrupper bestående av personer fra etatene, sentraladministrasjonen og NAV. På 

denne måten har etatenes kompetanse og innspill blitt inkludert i kommuneplanens 

samfunnsdel. Arbeidsgruppene var delt inn i følgende tema:  

 Folkehelse (kap. 5.1) 

 Barn og unge (kap. 5.2) 

 Integrering (kap. 5.3) 

 Omdømme (kap. 5.4) 

 Frivillighet (kap. 5.5) 

 

                                                 
*  Rapporten er tilgjengelig på Karmøy kommunes hjemmeside: 

www.karmoy.kommune.no/KommuneplanforKarmykommune20122023Enrapportfrafolkemtene19.februar19.mars2013.pdf 
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3. FØRINGER FOR KOMMUNEPLANARBEIDET 
I arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, må en forholde seg til 

rekke nasjonale, regionale og kommunale føringer. Føringene kan være bindende i form av 

planer, lovverk eller forskrifter. Andre føringer kan være retningsgivende og veiledende: 

stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, veiledere, utredninger osv.  

 

Listen er ikke uttømmende!
 

3.1 Nasjonale føringer

Sentrale lover og forskrifter

 Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid)  

 Friluftsloven (Lov om friluftslivet)  

 Jordloven (Lov om jord)  

 Kulturloven (Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet)  

 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)  

 Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) 

 Kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner) 

 Forskrift om konsekvensutredninger  

 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

 

Rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, stortingsmeldinger og NOU

 Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning. 

 NOU 2010: 8. Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle 

førskolebarn. 

 NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014. 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

 Rundskriv T2/08: Om barn og planlegging  

 Rundskriv T-5/93: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 

transportplanlegging  

 Rundskriv Q27/2006 B: Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom – informasjon 

og veiledning for arbeidet i kommunene  

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene langs sjøen  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen  

 Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

 Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002): Rent og rikt hav 

 Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007): Frivillighet for alle 

 Stortingsmelding nr. 12 (2011-2012): Stat og kommune – Styring og samspel.  

 Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk 

 Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012): Den norske idrettsmodellen 

 Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012): Samfunnssikkerhet 

 Storingsmelding nr.  6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og 

felleskap 

 Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013): Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken 
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Planer

 Kongelig resolusjon (11.06.2010) – Forvaltningsplan for vassregion Vestlandet  

 Norge universelt utformet 2025 - Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013

 

Veiledere

 T-1491: Kommuneplanens arealdel  

 T-1492: Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen  

 T-1494: Kommunal planstrategi  

 T-1497: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Temaveileder: Samfunnssikkerhet i Plan- og bygningsloven 

 

 

3.2 Regionale føringer 

 

Regionale planer og fylkesdelplaner

 Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020 

 Regionalplan for landbruk 2011-2020 (under revisjon) 

 Regionalplan for energi og klima 2010-2020 

 Fylkesdelplan for samferdsel 2008-2019 

 Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 

 Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet 2004-2040 

 Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur og kulturvern 

 Fylkesdelplan for kystsonen 

 

Andre dokumenter

 Reisevaneundersøkelse for Haugalandet 2011. Datagrunnlag og hovedresultat 

 

 

3.3 Kommunale føringer 

 

Kommunale planer, kommunale plandokumenter og andre dokumenter

 Barnehageplan for Karmøy 

 Boligsosial handlingsplan 

 Fremtidens omsorgstjenester – Tiltaksplan – 2020 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 

 Kommunedelplan for klima og energi 

 Kulturhusutredning 

 Boligsosial handlingsplan 2009 

 Plan for omsorg- og fysio- og ergoterapitjenesten 2008-2011 

 Plan for psykisk helsearbeid 2008-2011 

 Reiselivsplan 2011-2014 

 Risiko og sårbarhetsanalyse 2011 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 

 Trafikksikkerhetsplan 2012-2016 
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 Utviklingsplan for Karmøy kommune 

 Økonomi og budsjettplan 2012-2015 

 Omdømmeanalyse, april 2012 

 Hovedplan vann 

 Hovedplan avløp

 Kommunal planstrategi for Karmøy kommune: 2012-2015 

 Karmøy kommune, Planprogram: kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023 

 Karmøy kommune, Planprogram: kommuneplanens arealdel 2012-2023 

 

3.3.1 Kommunal økonomi

Sannsynligvis vil økonomiske midler vil være en sterkt begrenset ressurs i nåværende og 

kommende kommunestyreperiode. I all hovedsak må arbeidet med å utvikle kommunen 

måtte skje innenfor rammer som er på dagens nivå – med bare delvis kompensasjon for 

demografiske endringer/økte behov de nærmeste årene. De økonomiske forutsetningene er 

usikre, men det er neppe noen grunn til å tro at kommunen vil ha mye friske midler til nye 

tiltak.  

 

I økonomiplanen 2012-2015 forventes det at handlingsrommet er mindre enn forventede 

merkostnader knyttet til demografiske endringer i kommunen. En av årsakene er at staten 

også vil se at handlingsrommet blir mindre. I Nasjonalbudsjettet for 2012 pekes det på at 

bidrag til handlingsrommet fra økt bruk av oljeinntekter blir mindre i kommende tiår enn 

ved forrige 10-året, mens økte utgifter til pensjoner vil være langt høyere. 
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4. PLANDOKUMENTETS STRUKTUR  

 

4.1 Kapitlenes struktur  
 

Alle tema i kapittel 5 er likt strukturert etter 5 viktige holdepunkt:  

Holdepunkt Hensikt 

Overordnet 

mål 

Her vil vi. 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.  

Innledning 

En kort introduksjon til temaet i form av begrepsavklaringer, innledende 

drøfting eller avgrensning av tema. Introduksjonen skal koble temaet opp  

mot en relevant sammenheng med kommuneplanen eller 

samfunnsplanlegging.  

Utvikling 

En situasjonsbeskrivelse, kartlegging og/eller analyse av overordnede  

utviklingstrekk innen kommunesamfunnet.  

Utfordringer 

Hvor er vi? En tydeliggjøring av kommunens hovedutfordringer  

basert på dagens situasjon og utviklingstrekk.  

Strategier 

Hvordan kan vi oppnå det overordnede målet? 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. 

I Karmøys kommuneplan er forholdet 

mellom mål, utfordringer og strategier 

følgende: 

 Overordnet mål = Her vil vi.  

 Utfordringer = Her er vi nå.  

 Strategier = Slik kan vi oppnå målet. 

Strategien må da forstås som selve 

vegen fra der vi er til der vi vil.  

 

 

 

 

 

 

4.2 Tema innenfor kapittelet om samfunnsutvikling 
Kapittelet om samfunnsutvikling (kap. 5) inneholder totalt 12 tema.  Av disse er 5 tema 

sektorovergripende. Det er ønskelig å fremheve disse temaene som satsingsområder for 

organisasjonen.  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 

Figur: Forholdet mellom overordnet mål, utfordringer og 

strategi. Kilde: Karmøy kommune (2014). 
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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. Et annet beskrivende vil være at de er mindre håndgripelig enn de 

andre temaene i samfunnsdelens kapittel 5.  

 

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.  

 
 

4.3 Karmøy kommune og soneinndeling
Det er politisk vedtatt at Karmøy kommune 

forvaltes gjennom 5 soner. Det er vanlig å bruke 

soneinndelingen i kommunens skriftlige arbeider. 

Soneinndelingen omfatter følgende områder:  

 Sone 1: Skudenes og Ferkingstad  

 Sone 2: Åkra, Sevland og Veavågen  

 Sone 3: Kopervik og omegn  

 Sone 4: Håvik, Torvastad og Avaldsnes  

 Sone 5: Fastlands-Karmøy og Fosen 

  

Introduksjonen av soneinndelingen skjedde i 

samband med utarbeidingen av den første 

generalplanen for Karmøy*. Opprinnelig var 

soneinndelingen forankret i kommunens 

befolkningstall- og utvikling. De tyngste 

befolkningskonsentrasjonene var hovedsakelig 

fordelt i 5 områder, og dette var grunnlaget for 

soneinndelingen vi ser i dag. For øvrig bærer 

dagens soner likhet til de historiske 

kommunegrensene. Soneinndelingens hensikt var å 

tilrettelegge for rasjonell struktur for skoleutbygging. Soneinndeling var tilpasset det 

daværende og det tiltenkte fremtidige behovet i Karmøy (Karmøy kommune 1968: 13-15). 

 

 

 

 

  

 

                                                 
*  Generalplanen var kommunenes overordnede plan som ble introdusert gjennom Bygningsloven av 1965. 

Generalplaner er senere blitt avløst av kommuneplaner gjennom Plan- og bygningsloven (1985). Det ble utarbeidet et 

prinsippforslag til generalplan for Karmøy i 1965, men den første vedtatte og offisielle generalplanen kom i 1980.  

Figur: Soner i Karmøy kommune.  

Kilde: Karmøy kommune. 
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5. SAMFUNNSUTVIKLING  

 

5.1 Folkehelse  

 

5.1.1 Overordnet mål 

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

ha særlig fokus på barn og unges oppvekstsvilkår.  

5.1.2 Innledning

Folkehelsearbeidet har fått økt fokus gjennom den nye folkehelseloven. Loven er sektor- og 

etatsovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen ansvar for å 

”fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge 

psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelser, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra 

til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen” (folkehelseloven 

§ 1).  Bestemmelsene i folkehelseloven er tett koblet mot plan- og bygningsloven. Dette er 

fordi plan- og bygningsloven legger føringer for forhold der menneskene lever og bor.  

 

Folkehelseloven § 3 definerer folkehelse som: ”befolkningens helsetilstand og hvordan folkehelse 

fordeler seg i befolkningen”. God helse innebærer at hver enkelt har overskudd til å mestre 

hverdagens krav.  

 

Økt fokus på folkehelse er kommet som følge av økende utgifter som går til reparasjon. Både 

globalt og nasjonalt er det økende fokus på gevinsten av å fremme helse og forebygge 

sykdommer. Reparasjon er kostbart og bidrar ikke til en bærekraftig utvikling.  

 

Helse er ulikt fordelt mellom sosial grupper i befolkningen - og utvikling i helse er nært 

knyttet til oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under. Folkehelsepolitikk handler om å 

legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for 

helse.  Det skal være enkelt å ta sunne valg, og det er forhold i samfunnet som påvirker 

valgene hver enkelt gjør. Det må være balanse mellom fellesskapets ansvar for befolkningens 

helse og den enkeltes ansvar for egen helse. Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen 

helse med myndighet og innflytelse over eget liv.  

 

Kommunen kan, for eksempel som eier av omsorgsboliger, sykehjem, helsestasjoner, 

barnehager og skoler, vri ressursbruken i mer forebyggende retning. En slik endring kan skje 

gjennom økt fokus på sunn mat, livsglede og fysisk aktivitet tilpasset de ulike gruppene. 

Dette gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Befolkningsrettede tiltak på 

systemnivå i barnehage og skole med fokus på sunne matvaner og fysisk aktivitet, vil nå alle 

barn og unge.  Tiltak på systemnivå ansees som den mest kostnadseffektive måten å drive 

folkehelsearbeid.  Samtidig er dette tiltak som når ”alle” uavhengig av sosial ulikhet i helse.   

 

”Helse i alt vi gjør” er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens 

helse blir ivaretatt på politisk nivå og på tvers av de ulike etatene i kommunene. For at en 

skal få til et felles løft innen folkehelse, må alle aktører i samfunnet bidra: politiske 

myndigheter, frivillige organisasjoner, næringslivet samt privat og offentlige virksomheter.  

Bevisstgjøring på alle plan er viktig for å lykkes med folkehelsearbeidet.
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5.1.3 Utvikling 

 

Oversikt over helsetilstanden  

Sammenhengen mellom tiltak og effekt kan ikke måles i det korte tidsløp i 

folkehelsearbeidet. For at kommune skal kunne drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid er 

det viktig at arbeidet drives i tråd med utfordringene. Kommunen skal ha den nødvendige 

oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som 

påvirker dette (Folkehelseloven § 5).  

 

Kommunen skal særlig vie oppmerksomhet til en utvikling som utjevner sosiale 

helseforskjeller.  Oversikten over helsetilstanden skal danne grunnlag for kommunens 

overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i tråd med kommunens 

utfordringsbilde.  Kommunens administrasjon har utført et oversiktsarbeid som ligger til 

grunn for den fremtidige retningen for arbeidet. Dette arbeidet skal revideres innenfor 

kommunestyreperioden.  

 

Det videre kapitelet omhandler noen sentrale trender som er basert på oversiktsarbeidet. 

Barn - barnehage 

Tidlig innsats er en viktig utjevningsstrategi. En rekke undersøkelser viser en positiv 

sammenheng mellom barnehager av høy kvalitet og små barns utvikling av tankesett, 

følelser og sosiale evner. Særlig er denne utviklingen positiv for barn som vokser opp i 

familier med dårlig økonomi og lav utdanning hos foreldrene. God kompetanse i 

barnehagene bidrar til økt kvalitet på tilbudet som igjen fører til utjevning av sosial ulikhet i 

helse blant barn.  

 

Når andel styrere og pedagogisk personell med godkjent førskoleutdanning legges til grunn, 

ligger Karmøy kommune over landsgjennomsnittet. Spørreundersøkelser foretatt blant 

foreldrene gir også barnehagene noe høyere skår enn landsgjennomsnittet.   

 

Karmøy kommune har hatt stor vekst i barnehagedekning i begge alderskategorier. 

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune opplyser at det per i dag er full 

barnehagedekning i kommunen. Samtidig går 97 prosent av Karmøys 3-5-åringer alle 3-5-

åringer i barnehage. Barnehagene er derfor en viktig arena for tidlig forebyggende innsats og 

folkehelsearbeid.  

 

  2000 2005 2010 2013 

Karmøy Barnehagedekning 1-2 år 18,2 39,5 74,6 100,0 

 Barnehagedekning 3-5 år 62,2 84,8 95,6 100,0 
Tabell: Andel barnehagedekning for alderstrinn 1-2 og 3-5 år. Kilde: www.ks.no. og Karmøy kommune.  

Skole og utdanning – trivsel, mobbing, rus, mental helse og utdanningsnivå 

Utdanning bidrar til å fremme helse i form av arbeid og deltakelse i samfunnet. Trivsel i 

skolen er en viktig faktor for motivasjon til læring og derigjennom mulighet til å fullføre 

videregående skole. Det foretas årlige elevundersøkelser som blant annet måler trivsel og 

mobbing. Undersøkelsen fra 2012 viser at Karmøy kommune ligger på landsgjennomsnittet 

med hensyn til opplevd mobbing og trivsel blant elevene. Trenden er at elevene trives stadig 

http://www.ks.no/
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bedre og opplevd mobbing blant elevene er nedadgående. Dette er områder som det jobbes 

tverrsektorielt og kontinuerlig med. 

 

 

 

Ungdata- undersøkelsen som foretas blant ungdom i alderen 13 – 16 år viser at 

ungdomsskoleelevene har høy skoletrivsel samt relativt få erfaringer med rus og 

kriminalitet. Mye av fritiden tilbringes hjemme foran pc- skjermen. Det er et klart flertall som 

trener, men en del oppgir at de har vært med tidligere. Barne - og ungdomsorganisasjonene 

har en sentral plass i ungdommens fritid, og idrettslagene er den vanligste 

organisasjonstypen. Til tross for at mange barn- og unge trives godt hjemme, på skolen og er 

aktive, er det en del unge som oppgir at de sliter med psykiske helseplager.  

 

Utdanningsnivået i kommunen, sett ut i fra andel som fullfører videregående utdanning, er 

svakt synkende, men kommunen ligger over snittet for landet og fylket.  Andel personer 

med fullført universitets og høyskoleutdanning i Karmøy kommune har økt de siste 10 

årene, men Karmøy kommune ligger under fylkes- og landsgjennomsnittet (se også kapittel 

5.7). . 

 

Unge uføre 

Karmøy kommune har flere unge uføre under 45 år enn gjennomsnittet for Rogaland og 

landet.  Samtidig har kommunen en lavere andel sosialhjelpsmottakere. Mens det for landet 

for øvrig har vært en nedgang i antall uføre i alderen 18 – 44, har denne reduksjonen vært 

mer beskjeden i Karmøy. Andelen kvinnelige uføretrygdede er høyere enn uføretrygdede 

menn. I aldersgruppen 44-66 år er andelen uføretrygdede i Karmøy noe under 

landsgjennomsnittet. 

 

Forskning viser at det å stå utenfor arbeidslivet kan medføre dårligere psykisk helse og mer 

usunne levevaner. Arbeid i seg selv kan forebygge psykiske lidelser gjennom å tilby daglig 

rutiner og aktiviteter, sosialt samvær, mening i tilværelsen, inntekt og tilhørighet. 

Figur: Andel elever i ungdoms- og videregående skole som har vært ganske mye eller mye plaget av ulike situasjoner sist 

uke. Hentet fra ung data-undersøkelsene i 2011 og 2013.  Kilde: www.ungdata.no. 
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Røyking og alkohol - voksne 

Røyking er trolig den levevanen som i dag har størst betydning for folkehelsen. Selv om 

andelen som røyker har gått ned, er det fortsatt 17 % som røyker daglig. Hos eldre er det 

mange som har fått røykerelaterte skader og sykdommer.  

 

Alkohol er i følge WHO (World Health Organization) den nest største risikofaktoren for den 

totale ”sykdomsbyrden” i Europa. Alkoholforbruket har vært nedadgående over lengre tid, 

men etter 1990 har alkoholforbruket vært økende. Særlig har alkoholbruken økt blant 

kvinner og i den eldre delen av befolkningen. 

 

Vekten øker - barn og voksne 

Mindre fysisk aktivitet i hverdagen og et kaloriinntak som ikke er tilpasset aktivitetsnivået, 

er noen av årsakene til at fedme og overvekt er blitt en av Norges største folkesykdommer. 

Forekomsten øker i alle aldersgrupper. Når WHOs definisjon legges til grunn, er halvparten 

av alle norske 40-45 åringer overvektige.  

 

I 2008 - 2012 ble 

barnevekststudien 

gjennomført i skoler 

over hele landet.  I 2008 

var 15 prosent av 

tredjeklassingene 

overvektige for begge 

kjønn sett under ett. I 

2010 økte andelen til 

nesten 18 prosent. 

Resultater fra 2012- 

undersøkelsen viser at 

en er tilbake på 

utgangsnivået. Det vil si 

at cirka hver sjette 

tredjeklassing er 

overvektig. 

 

Langtidsvirkninger med hensyn til sykelighet og dødelighet som følge av fedme og overvekt 

er ikke godt nok kartlagt, men mye tyder på at vekten i ung alder påvirker dødeligheten 

senere. 

 

Tannhelse blant barn og unge henger sammen med blant annet kostholdsvaner og personlig 

munnstell. Tannhelse måles i form av kariesfrie tenner. Et helsefremmende kosthold 

påvirker helsen livet igjennom. Karmøy kommune ligger totalt sett noe under målt snitt for 

tannhelse i Rogaland og Norge.  

 

Fysisk aktivitet - barn og voksne 

For barn og unge viser det seg at 9-åringene beveger seg nok, men at aktivitetsnivået faller 

kraftig med alderen. På landsbasis tilfredsstiller rundt 25 % av den voksne befolkningen 

Figur: Overvekt (%) blant 3. klassinger, Norge: 2008-2012. Kilde: www.fhi.no. 
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minimumskravet til fysisk aktivitet når nasjonale anbefalinger om ”30 minutters daglig fysisk 

aktivitet legges til grunn”.  Det er egenorganisert trening som friluftsaktiviteter og 

utholdenhets- og styrketrening som dominerer blant den voksne delen av befolkningen. 

Fysisk aktivitet i fritiden i den voksne delen av befolkningen fra 15 år og oppover har økt fra 

1985 til 2009. Både kvinner og menn er mer aktive, og ca. en fjerdedel tilfredsstiller kravet til 

fysisk aktivitet. De med høy utdanning og høy inntekt er overrepresentert blant de aktive. 

Figuren under illustrerer at aktivitetsnivået har økt og de som er aktive (trener 1-4 ganger pr. 

uke) har økt, mens andelen som ser på seg selv som lavaktive (trener sjeldnere enn hver 14. 

dag) har sunket kraftig. 

  

Karmøy kommune ligger høyere enn landsgjennomsnittet når en ser på legemiddelbrukere 

innen psykiske lidelser, høyt blodtrykk og kolesterolsenkende medikamenter. Det er også 

flere som behandles i sykehus for hjerte og karsykdommer enn landsgjennomsnittet. For 

legemiddelbrukere av type 2- diabetes, utvikling av kreft og hoftebrudd kan en ikke med 

sikkerhet si om kommunen ligger dårligere eller bedre enn landsgjennomsnittet.  

 

Sykdommer som hjerte – og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og kreft kan 

forebygges noe ved å endre levevaner. 

 

Fysisk miljø 

Bomiljøer som kjennetegnes av stabile og helsefremmende miljø er viktig i 

folkehelsetankegangen. Avstanden mellom bolig, skole, arbeidsplassen og andre 

servicefunksjoner påvirker hverdagsaktiviteten og i hvilken grad en har mulighet for å delta 

i samfunnet.  
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Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig tiltak innen folkehelsen. Slike områder 

bidrar til økt trivsel og livskvalitet, tilbyr sosiale møteplasser, stimulerer til fysisk aktivitet, 

virker stressreduserende, samt demper negative effekter av luftforurensning og trafikkstøy.  

 

Bruken av grøntområder 

avtar raskt med avstanden 

fra hjemmet. Et tilgjengelig 

grøntområde bør kunne 

nås på maksimalt 10 

minutter. Hvor langt man 

går på 10 minutter, 

varierer med alderen. 

Figuren under illustrerer at 

dersom grøntområdene 

skal være tilgjengelig for 

barn og eldre, bør de ligge 

400 meter innenfor 

hjemmet.  

 

Flere undersøkelser 

påpeker at det er mindre 

fysiske og psykiske helseplager i samfunn som er preget av sosial støtte og samhold. Sosiale 

møteplasser kan oppmuntre til at folk møtes og knytter kontakt.  

 

At den tekniske og sosial infrastrukturen sikres før utformingen av nye boligområder starter 

er avgjørende for god folkehelse. At det finnes gode tilgjengelige transportalternativer i form 

av gang, sykkel og kollektiv transport er viktig både i helse og miljøperspektiv. 

 

Miljørettet helsevern 

I Karmøy kommune ses arbeidet med Miljørettet helsevern (MHV) er en viktig del av 

folkehelsearbeidet, noe som er i tråd med samhandlingsreformens intensjon å ha et økt fokus 

på MHV. Tidlig innsats og primærforebyggende arbeid handler mye om å organisere 

samfunnet slik at folk ikke blir syke. Støy, dårlig inneklima, trafikkfarlige veier, slurv med 

hygiene, mobbing og forurenset luft er eksempler på faktorer rundt oss som direkte eller 

indirekte kan ha negativ innvirkning på helsa vår. 

 

Miljørettet helsevern er en viktig oppgave og ressurs i det brede folkehelsearbeidet, der 

oppmerksomheten er rettet mot hele befolkningen. Det er sektorovergripende tiltak, og gir 

også kommunen virkemidler overfor virksomhet og eiendom innen privat og offentlig 

sektor. 

 

 

 

Figur: Gangavstanden ulike aldersgrupper tilbakelegger på 10 minutter. Kilde: 

Direktoratet for naturforvaltning (1994). 
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5.1.4 Utfordringer 

 Barn- barnehager: Karmøys barnehager holder høy faglig og pedagogisk kvalitet. Å 

satse ytterligere på kvalitetsforbedringer i barnehagene sikrer gode oppvekstsvilkår 

for alle barn og unge. Dette gjelder uansett livssituasjon og er en viktig strategi for 

utjevning av sosiale forskjeller, da spesielt for sårbare barn. Avkastninger av innsats i 

tidlige år er store.   

 Skole og utdanning – trivsel, mobbing, rus, mentale helse og utdanningsnivå: 

Ungdata-undersøkelsen og elevundersøkelsen for 2012 viser en positiv utvikling i 

henhold til trivsel, rus og mobbing. Til tross for dette kommer det frem at noen av 

respondentene sliter med psykiske helseproblemer. Andelen personer som fullfører 

videregående skole er svakt synkende, men er likevel høyere enn fylkes- og 

landsgjennomsnittet. En lavere gjennomstrømning på normert tid er en negativ 

utvikling. Utdanningsnivået blant kommunens innbyggere er lavt sammenlignet med 

fylket og landet. 

 Unge uføre: Karmøy kommune har flere unge uføre under 45 år enn snittet for 

Rogaland og landet.   

 Røyking og alkohol blant voksne: Det er en økning alkoholforbruket, særlig blant 

kvinner og eldre. I tillegg er det en økning i antall voksne som pådrar seg 

røykerelaterte skader.  

 Vektøkning blant barn og voksne: Halvparten av alle norske 40-45 åringer er 

overvektige når WHO s definisjon legges til grunn. En av fem åtteåringer lider av 

overvekt eller fedme. Fedme og overvekt er blitt en av Norges største 

folkesykdommer, forekomsten øker i alle aldersgrupper.  

 Fysisk aktivitet blant barn og vokse: For barn og unge viser det seg at 9-åringene 

beveger seg nok, men at aktivitetsnivået faller kraftig med alderen. På landsbasis 

tilfredsstiller rundt 25 % av den voksne befolkningen minimumskravet til fysisk 

aktivitet når nasjonale anbefalinger om ”30 minutters daglig fysisk aktivitet legges til 

grunn”. 

 Sykdommer: Karmøy kommune ligger høyere enn landsgjennomsnittet når en ser på 

legemiddelbrukere innen psykiske lidelser, høyt blodtrykk og kolesterolsenkende 

medikamenter. Det er også flere som behandles i sykehus for hjerte og 

karsykdommer enn landsgjennomsnittet.   

 Folkehelse i samfunns- og arealplanlegging: For å skape størst mulig effekt innen 

folkehelsearbeidet må samfunnet tilrettelegges for fysisk aktivitet og 

samfunnsdeltakelse. Først og fremst må dette skje gjennom tilrettelegging av 

grøntområder, utforming av fysiske miljø som tilrettelegger for gange og sykkel, samt 

utformingen av gode samt trygge møteplasser som stimulerer til økt bruk og trivsel 

av offentlige rom.  

 Miljørettet helsevern: Miljørettet helsevern er et omfattende fagfelt som krever 

omfattende og spesiell kompetanse innen en rekke områder. 

 

5.1.5 Strategier

Basert på utviklingen, utfordringsbildet og utført oversiktsarbeid bør kommunens 

tverretatlige strategier innen folkehelsearbeidet utføres langs følgende områder. 
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 Barn og unges oppvekstsvilkår: Barn og unges oppvekstsvilkår og tidlig forebygging 

er et sentralt område innen folkehelsearbeidet og bør vies særlig oppmerksomhet (jf. 

ny folkehelsemelding). Særlig er det samfunnsøkonomisk lønnsomt med tverretatlig 

forebygging på systemnivå i barnehager og skoler slik at en når alle uavhengig av 

sosial ulikhet i helse. Folkehelseperspektivet er en del av grunnlaget for utformingen 

av overordnet mål og strategier inne dette området. Se også kapittel 5.2.  

 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. Et bærekraftig folkehelsearbeid må bygge på et kunnskapsbasert 

fundament. En viktig målsetning med folkehelsearbeidet er å vri ressursbruken mot 

helsefremmende tiltak i tråd med utfordringsbildet og utjevning av sosial ulikhet i 

helse.  

 Helsefremmende lokalsamfunn i samarbeid med frivillighet: God 

folkehelsepolitikk handler om å planlegge samfunnet med utgangspunkt at det skal 

være enkelt å ta sunne valg der hver enkelt bor og oppholder seg. Kommunen kan 

legge til rette for gode sosiale møteplasser samt gode muligheter for 

lavterskelaktiviteter i nærområdene. Egenorganiserte aktiviteter som friluftsliv og 

utholdenhets og styrketrening er de aktivitetene som brukes av over 1/3 av den 

voksne befolkningen, mens barn og unge driver med mer ”tradisjonell” idrett i 

idrettslag. Det kan derfor virke fornuftig å fortsette tilrettelegge for 

lavterskelsaktivitet og friluftsliv i nærområdene. Lokalsamfunnene i Karmøy 

kommune står sterkt, og det er mange frivillige lag, organisasjoner og foreninger som 

gjør en formidabel og flott innsats. Den sosiale tilhørigheten og kapitalen som skapes 

gjennom frivilligheten i lokalsamfunnene er viktig å understøtte og bygge videre på i 

kommunens folkehelsearbeid.  

 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 enn 

sykdommer vi dør av. Sykdommene kan i større grad knyttes til usunt kosthold og 

mangel på fysisk aktivitet. Økende overvekt og fedme kan få avgjørende betydning 

for utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer og derigjennom folkehelsen i tiden 

fremover. Psykiske helseproblemer vil i fremtiden trolig utgjøre en større del av 

sykdomsbelastningen.   

 Sikre innbyggerne et trygt og helsefremmende miljø: Dette skal ivaretas gjennom at 

kommunen har god kompetanse innenfor fagområdet miljørettet helsevern, gode og 

effektive saksbehandlingsrutiner, gjennomfører tilsyn etter egen oppsatt tilsynsplan 

samt gir god informasjon til innbyggerne på kommunens hjemmesider.  

 Helsefremmende lokalsamfunn i samarbeid med frivillighet: Lokalsamfunnene i 

Karmøy kommune står sterkt, og det er mange frivillige lag og foreninger som gjør en 

formidabel og flott innsats. Karmøy kommune vil også oppleve sterk vekst av andel 

eldre i befolkningen (se kapittel 5.6). Derfor bør ulike forebyggende og 

helsefremmende tiltak i nært samarbeid med frivillighet for denne gruppen 

vektlegges.   
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5.2 Barn og unge

5.2.1 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. 

  

5.2.2 Innledning

Med barn og unge sikter vi til personer i alderen 0-18 år. Som gruppe utgjør barn og unge ca. 

1/3 av Karmøys befolkning, og er en av kommunens viktigste ressurser innen fremtidig 

samfunnsutvikling. Den unge befolkningen er et sunnhetstegn for Karmøy-samfunnet, og 

reflekterer at Karmøy er en attraktiv kommune for tilflytning og bosetting.    

 

Rent lovmessig skiller barn og unge seg ut fra resten av samfunnet ved at de ikke er 

myndige. Uten myndighet utgjør også barn en sårbar gruppe i samfunnet, og av den grunn 

er barn og unge ofte avhengig av at voksne formulerer og ivaretar deres krav og behov.    

 

Som tjenestetilbyder og samfunnsutvikler har kommunen et viktig ansvar for å bidra til gode 

oppvekstsvilkår. Oppvekstmiljøet er en kompleks sammensetting av en rekke fysiske og 

sosiale forhold. Veldig forenklet bør et godt oppvekstmiljø utgjøres av: 

 En størst mulig grad av likeverdige muligheter for å utvikle sine evner.  

 Omgivelser som skaper et trygt og aktivitetsfremmende miljø. 

 Sosiale rammer som ivaretar omsorg og beskyttelse. 

 Retten og muligheten til deltakelse og innflytelse.   

 

Karmøy er en kommune der de fleste barn og unge, som ellers i Norge, har et godt liv. 

Likevel er det slik at enkelte barn og unge belastes med psykiske og fysiske problemer. Slike 

problemer kan ofte påvirke et helt livsløp og vanskeliggjøre en fullgod samfunnsdeltakelse, 

og har gjerne rotfeste i oppvekstårene. Av den grunn er det viktig å gripe tak i 

vanskeligheter før de utvikler seg til større eller uhåndterbare problemer, både for 

enkeltmennesker og samfunnet.  

 

Økende sosiale forskjeller er et særlig uønsket forløp i samfunnsutviklingen. Over tid skaper 

dette et samfunn der barn og unge, som vokser opp i krevende oppvekstmiljø, blir ytterligere 

marginalisert. Å skape gode oppvekstmiljø bør derfor regnes som en gunstig 

samfunnsinvestering fordi dette reduserer sjansene for at barn faller utenfor på bakgrunn av 

sosiale forskjeller.     
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5.2.3 Utvikling

Økonomisk ulikhet 

Inntektsforskjeller er ofte et 

utgangspunkt for å kartlegge 

graden av sosial ulikhet i 

samfunnet. Ettersom de har 

sterk kjøpekraft og god tilgang 

på tilbud, anser en vanligvis 

høyinntekts-husholdninger som 

de mest ressurssterke. 

Husholdningens inntekt er ofte 

en avgjørende variabel i 

oppvekstrammene til barn og 

unge. Ved å sammenligne 

medianinntekt* blant 

husholdninger med barn, kan 

en også få et inntrykk av 

ressursforskjellene blant barnefamilier.   

 

Diagrammet viser en tydelig inntektsforskjell mellom Karmøys barnefamilier. Utviklingen 

mellom 2005 til 2011 viser at avviket mellom de to husholdningstypene har økt fra 238 000 kr 

til 333 000 kr. Det prosentvise avviket i Karmøy har da økt fra ca. 88 % til ca. 95 %. Dette er 

sammenlignbart et mindre avvik enn fylkesgjennomsnittet, som har utviklet seg fra 89,8 % til 

95,2 %, men er samtidig noe større enn landsgjennomsnittet, altså fra 85, 0 % til 91,9 %.    

 

Den økonomiske utviklingen er en indikasjon på at de sosiale forskjellene i Karmøy blir 

tydeligere. Dette uttrykkes gjennom de økte inntektsforskjellene mellom ulike 

husholdningstyper. Det økende avviket medfører også økte forskjeller i barn og unges 

oppvekstsvilkår. 

 

Aktivitetstilbud 

Aktivitetstilbud sysselsetter, 

stimulerer og utvikler barn og 

unges evner gjennom fysisk og 

intellektuell utfoldelse, samt 

sosialt samvær. Kommunen er en 

viktig aktør innen Karmøys 

aktivitetstilbud, enten gjennom 

drift eller økonomiske tilskudd. 

Aktivitetstilbudenes driftsutgifter 

kan derfor være et mål på hvilken 

prioritering som vies til barn og 

unges interesser. Det 

                                                 
* Median: Den verdien av en variabel (f.eks. lønn, alder, høyde) som ligger midt i det statistiske materialet, det vil si at like 

mange individer i materialet har verdier over medianen som under den (www.snl.no) 

Inntekt (median) etter skatt for par med barn 0-17 år og enslig 

mor/far med barn 0-17 år: 2005-2011
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Figur: medianinntekt for par med barn og enslig mor/far med barn, samt 

inntektsavviket mellom husholdningstypene. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Kommunale driftsutgifter for barn og unge, Karmøy: 2002-2012. 

 Kilde: www.ssb.no. 

http://www.snl.no/
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understrekes at dette ikke nødvendigvis sier noe om aktivitetstilbudenes kvalitet. 

Diagrammet tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA, og kategorien barn og unges 

aktivitetstilbud utgjøres av, for eksempel økonomiske midler til fritidsklubber og tilskudd til 

frivillige organisasjoner.  

 

2010 er det året i tidsserien med de største økonomiske bevilgningene i henhold til netto 

driftsutgifter. Bevilgningene utgjorde her ca. 3,4 millioner kr. Det året med de laveste 

bevilgningene, ca. 2, 9 millioner kr, var 2012.  For hele tidsrommet 2000-2012 avslører 

diagrammet at pengebruken økes, men dersom en korrigerer driftsutgiftene med 

konsumprisindeksen for 2012, altså en omregning til kroneverdi i 2012, er trenden motsatt. 

Med korrigerte driftsutgifter viser diagrammet at de årlige bevilgningene til 

aktivitetstilbudene reduseres.  

 

Utviklingen viser at reduserte bevilgninger til barn og unges aktivitetstilbud i perioden. 

Ettersom dette sier noe om prioriteringen av barn og unges interesser, kan dette også tyde på 

negativ utvikling. Det er derimot vanskelig å fastsette hvilken reell effekt utviklingen har 

skapt for barn og unges oppvekstmiljø i Karmøy.  

 

Omsorg og beskyttelse 

Omsorgstiltak* igangsettes i 

situasjoner med alvorlig 

omsorgssvikt i hjemmet, for 

eksempel ved ulike former 

for fysisk og emosjonell 

mishandling.  

 

Karmøy har hatt en stigning i 

antall registrerte 

omsorgstiltak i perioden 

2000-20013 fra 6,3 til 7,0 pr. 

1000 person, altså en økning 

på ca. 11 %. Antallsmessig 

betyr dette en økning fra ca. 

80 til 91 personer.  Sammenlignet med gjennomsnittet i K13-gruppen har Karmøy vesentlig 

flere registrerte tilfeller av omsorgssvikt i perioden. eksempelvis har Karmøy ca. 32 % flere 

tilfeller av omsorgssvikt enn k13*-gruppen i 2012.  Innad i K13-gruppen ligger Karmøy blant 

de øvre 10 av 45 kommuner gjennom hele perioden. Trendmessig registreres det også flere 

omsorgstiltak på fylkes- og landsbasis, men sammenlignbart oppnår Karmøy høyere verdier 

gjennom hele perioden.  

 

Omsorgssvikt er en situasjon som ikke oppstår i de fleste familier. Antall tilfeller med 

registrert omsorgssvikt sier derfor ikke noe om situasjonen for flertallet av barn, men de 

                                                 
* Dersom barnet gir samtykke til dette, kan tTiltak som ble startet før barnet ble 18 år fortsette eller bli erstattet med andre 

hjelpetiltak. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 år. Kilde: www.ssb.no (b). 
* Kostra 13: Statistisk sentralbyrå har delt Norges kommuner inn i 16 sammenlignbare grupper etter befolkning, kommunens 

inntekter og utgifter. Karmøy er inkludert i gruppe 13: store kommuner utenom de fire største byene. Kilde: www.ssb.no (c). 

Figur: Antall omsorgstiltak pr. 1000 barn, 0-22 år. Kilde: www.ssb.no. 
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registrerte verdiene kan fortelle om omsorgssvikt er et voksende eller avtagende problem. 

Omsorgssvikt rammer et marginalt antall barn og unge, men ut i fra økningen i registrerte 

tilfellene kan det se ut som at ”marginene” utvides og at problemet er voksende. Samtidig 

kan dette også bety at Karmøy har et fungerende barnevern som evner å ta tak i flere 

situasjoner enn i K13-kommunene, fylket og landet.   

 

Tilgang på leke- og rekreasjonsareal 

Leke- og rekreasjonsareal er et viktig sted for barns og unges utvikling. Slike areal spiller en 

sentral rolle i oppvekstårene, og fungerer også som en arena for sosialt samvær og fysisk 

aktivitet. God tilgang på leke- og rekreasjonsareal er en vesentlig forutsetning for at barn skal 

ha muligheter til økt aktivitet i oppvekstårene. Tilgangen på utearealer for lek og 

sosialisering, herunder leke- og rekreasjonsareal, kan da være en indikator på hvordan barn 

og unge prioriteres i kommune-samfunnet.  

 

Med 30-31 dekar* leke- 

og rekreasjonsareal pr. 

1000 innbygger i 

kommunens 

tettstedsområder har 

Karmøy hatt en stabil 

utvikling i tidsrommet 

2003-2012. 

Sammenlignet med K13-

kommunene og 

landsgjennomsnittet er 

det god tilgang på leke- 

og rekreasjonsområder i 

Karmøy.  

 

 

Forklaringen kan være at Karmøy er en kommune av lite areal, mye tettstedsareal, spredt 

befolkning og en desentralisert samfunnsutvikling. Grunnet Karmøys kompakte areal har 

samtlige av Karmøys tettsteder Karmøys kort avstand til rekreasjonsområder og turløyper. 

Karmøy har også en svært desentralisert samfunnsutvikling, og dette innebærer at det finnes 

et høyt antall lekeplasser og idrettsanlegg spredt utover Karmøys byer, tettsteder og bygder. 

I følge diagrammet kommer Karmøy vesentlig bedre ut enn K13-kommunene og Norge 

generelt. Det understrekes at diagrammet bare viser kvantitet, men sier ingenting om leke- 

og rekreasjonsarealenes kvalitet.  

 

Deltakelse og innflytelse 

Barn har rett til å bli hørt og få vektlagt sine synspunkter i saker som angår dem selv. Det er 

derimot vanskelig å kartlegge barn og unges grad av deltakelse og innflytelse i samfunnet.   

Et utgangspunkt kan være ungdomsparlamenter, kommunale barneråd, ungdomsråd osv. 

Dette er formelle strukturer utviklet for barn og unges ytringer og synspunkter. Barn og 

                                                 
* Dekar (daa) er en måleenhet for areal. 1 dekar utgjør 1000 m2.  

Antall dekar med leke- og rekreasjonsareal i tettsteder pr. 1000 

innbygger: 2003-2012

0

10

20

30

40

50

Karmøy 30 31 31 31 30 30 30 30 30 30

K13 36 38 41 39 36 29 38 28 20 26

Norge 35 40 43 40 33 25 28 22 17 20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figur: Antall daa med leke- og rekreasjonsareal i tettsteder pr. 1000 innbygger:  

2003-2012. Kilde. www.ssb.no. 
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unges engasjement og tilgang til slike forum  kan fungere som en indikator på deres 

deltakelse og innflytelse i kommunesamfunnet.  

 

Barnas kommunestyre 

Barnas kommunestyre avholdes årlig, og skal gi barna en innføring i demokratiske og 

byråkratiske prosesser. I forkant av møtet har barna drøftet saker i elevråd og skoleklasser. 

Barnas kommunestyre blir da en arena for å fremme disse sakene for politikerne (Barne- og 

likestillingsdepartementet 2006: 14). I Karmøy disponerer barnas kommunestyre ca. 100 000 

kr som kan brukes på tiltak for å bedre lokalmiljøet, gjerne tilknyttet tiltak ved de 

kommunale skolene. I Karmøy har barnas kommunestyre eksistert siden 1990-tallet.  

 

Skolevalg 

Skolevalg er hovedsakelig et tiltak ment for å øke ungdommers interesse for politikk og den 

demokratiske styreformen, samt styrke valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere. Skolevalg 

blir holdt på de fleste videregående skoler i landet, og valgdeltakelsen i disse kan fortelle noe 

om den politiske interessen blant kommunens ungdommer.  

I skolevalgene fra 2001 

til 2013 har Karmøy 

høyere valgdeltakelse 

enn fylket og landet i 5 

av 7 valg. I gjennomsnitt 

har valgdeltakelsen i 

Karmøy vært på 78,4 %. 

Dette er da et høyere 

gjennomsnitt enn fylket 

(78, 0 %) og landet (76,8 

%). Disse resultatene kan 

indikere at ungdommer i 

Karmøy har politisk 

interesse utover normer 

på fylkes- og landsbasis.  

 

Representasjon i lokalpolitikken 

 

 

Deltakerprosent ved skolevalg: 2001-2013
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Figur: Deltakelse (%) i skolevalg: 2001-2013. Kilde. www.ssb.no. 

Figur: Andel representanter i 

kommunestyret 2011-2015 og 

andel av befolkningen i 2011  

for personer 18-29 år.  

Kilde: www.ssb.no, 
www.karmoy.kommune.no 
www.sauda.kommune.no 

www.haugesund.kommune.no, 

www.tysver.kommune.no, 

www.bokn.kommune.no, 

www.utsira.kommune.no,  

www.sveio.kommune.no, , 

www.etne.kommune.no og 

www.vindafjord.kommune.no . 
 

http://www.karmoy.kommune.no/
http://www.sauda.kommune.no/
http://www.haugesund.kommune.no/
http://www.tysver.kommune.no/
http://www.bokn.kommune.no/
http://www.utsira.kommune.no/
http://www.sveio.kommune.no/
http://www.etne.kommune.no/
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Kommunestyret er kommunens viktigste politiske organ. Ettersom medlemmene må være 

av myndig alder, vil representasjonen i kommunestyret ikke kunne si noe direkte om barns 

oppvekstsvilkår. Andelen representanter, her definert som aldersgruppen 18-29 år, kan 

likevel gi et overblikk for deltakelse i lokalsamfunnets beslutningsprosesser blant unge. 

Ideelt bør representasjonen i kommunestyret gjenspeile andelsforholdet i befolkningen.  

 

Diagrammet viser at det er 0 representanter i alderen 18-29 år i Karmøys kommunestyre. Det 

andelsmessige avviket i forhold til befolkningen er 15,4 %.  For øvrig er dette det høyest 

registrerte avviket blant Haugalandskommunene. Den mest sammenlignbare kommunen i 

regionen er Haugesund, og med 10,2 % representasjon av kommunestyrerepresentantene 

kommer Haugesund bedre ut enn Karmøy. Det understrekes at aldersgruppen 18-29 år 

underrepresenteres, med unntak av Utsira, i samtlige kommunestyrer i Haugalandet.   

 

5.2.4 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. Vi ser at det 

utvikler seg stadig større inntektsforskjeller mellom disse husholdningstypene. Dette 

er en indikator på at de sosiale forskjellene i Karmøy er økende, og disse forskjellene 

blir særlig utslagsgivende for barn i familier med eneforeldre. Dette fordi slike 

hushold har et dårligere økonomisk ressursgrunnlag husholdninger som består av  

par-familier. 

 Økende antall registrerte omsorgstiltak: Utviklingen viser at antallet omsorgstiltak i 

Karmøy er økende. I antall gir ikke økningen store utslag, men i andel er økningen 

vesentlig. Det understrekes at det er knyttet noe usikkerhet til tallmaterialet fra 

KOSTRA, men 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. I praksis betyr dette at barns 

interesser har fått lavere prioritet. I kombinasjon 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 

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.   
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5.2.5 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. Å skape omgivelser som gir rom for kreativ lek, samvær og allsidig 

fysisk utfoldelse, blir dermed stadig viktigere.  

 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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5.3 Integrering  

 

5.3.1 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.  

 

5.3.2 Innledning

Det norske samfunnet blir stadig mer flerkulturelt. Variasjonen og antallet nasjonaliteter er 

omfattende, og i 2013 var ca. 220 landbakgrunner representert i Norges befolkning.  I 

perioden 1970-2013 har antallet 1 og 2* generasjonsinnvandrere i Norge økt fra ca. 57 000 til 

ca. 593 000, eller andelsmessig fra ca. 1,5 % til ca. 11,7 % av befolkningen.  Årsakene bak 

innvandring til hovedsakelig knyttet til:  

 Arbeid 

 Flukt 

 Familiegjenforening 

 Utdanning og utveksling 

Siden innvandring blir utgjort av 

mennesker i fra forskjellige kulturelle 

bakgrunner, livssituasjoner, - og 

faser, er det vanskelig å generalisere 

innvandrere som en ensartet gruppe. 

Noen er permanente innbyggere, 

mens andre oppholder midlertidig i 

landet. Disse ulikhetene blir ofte 

utslagsgivende for innvandreres 

deltakelse i det norske samfunnet. 

Dersom det er vesentlige sosiale forskjeller mellom innvandrere og den øvrige befolkningen i 

samfunnet, kan dette innebære at det er svake mekanismer for integrering. Først og fremst 

må Integreringsarbeid  forstås som et viktig verktøy for å utjamningen sosiale forskjeller.   

 

BLD* (2011: 91) definerer integrering som: ’tilrettelegging og tilpassing for at nye innvandrere skal 

bli inkludert i samfunnet’. Integrering må også knyttes opp til begrepet inkludering. Med dette 

mener en:: ’at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet. Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering, som primært omhandler nyankomne 

innvandrere’. Videre utdyper BLD at integrering må sees i sammenheng med ”kvalifisering, 

utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet; innflytelse i demokratiske prosesser; deltakelse i 

sivilsamfunnet; og tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier” (BLD 2011: 14). 

Innvandreres utdanningsnivå, arbeidsdeltakelse og politisk engasjement osv., er da måter å 

måle graden av integrasjon i samfunnet, noe som også er overførbart til Karmøy-samfunnet. 

   

                                                 
* Innvandrere (1. generasjons innvandrere) er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere har på 

et tidspunkt innvandret til Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre (2. generasjonsinnvandrere) er personer som er født i 

Norge av to foreldre som er født i utlandet, i tillegg har norskfødte med innvandrerforeldre fire besteforeldre som er født i 

utlandet. Kilde: www.ssb.no (d).   
* BLD: Barne- likestillings- og integreringsdepartementet.  
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Figur: Innvandringsgrunner, Norge 1990-2011.  

  

Kilde:  

Statistisk  

sentralbyrå (2013 a: 13). 

http://www.ssb.no/
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5.3.3 Utvikling 

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Karmøy kommune 

Mellom 1970-2013 har antallet 1 og 2. generasjons innvandrere i Karmøy økt fra ca. 260 til ca. 

3 500 personer. Andelen innvandrere i Karmøys befolkning har utviklet seg fra å utgjøre ca. 1 

% i 1970 til ca. 8,6 % i 2013. Dette betyr at i 1970 var hver 100 karmøybu innvandrer, mens i 

2013 er hver 12 karmøybu innvandrer. Det er særlig fra 2000 og utover at en ser en sterk 

innvandringsvekst, og i dette tidsrommet har andelen innvandrere i Karmøys samlede 

befolkning økt fra 3,5 % til 8,6 %.  

  2000 2013 Endr. Endr. (%) 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1 295 3 521 2 226 171,9 
Norskfødte med norske foreldre 35 676 37 597 1 921 5,4 
Totalt innbyggertall 36 971 41 118 4 147 11,2 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  (%) 3,5 8,6 5,1   
Norskfødte med norske foreldre (%) 96,5 91,4 -5,1    
Totalt innbyggertall (%) 100,0 100,0     

 

Tallmessig har antallet 1- og 2. generasjons innvandrere økt fra 1 295 til 3 521 fra 2000 og 

utover, en endring på 2 226 personer, eller 171, 9 %.  Karmøy har hatt en samlet folketilvekst 

på 4 147 personer i dette tidsrommet, mens 2 226 personer av disse er innvandrere. Hvis en 

setter dette i perspektiv, betyr dette at innvandrerne har stått for hele 53, 7 % av Karmøys 

totale folketilvekst mellom 2000-2013.  

 

 

 

 

Tabell: Antall- og andel innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig norsk befolkning: Karmøy 2000-2013.  

Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Fordeling (%) i Karmøy kommune mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig norsk 

befolkning i perioden1970-2013. Kilde. www.ssb.no. 



  36 

 

Befolkningsframskrivinger for utvikling med og uten innvandring for perioden 2013-2040 

Diagrammet viser at 

innvandring er nødvendig for 

fremtidig befolkningsvekst i 

Karmøy*. Dette fremkommer 

tydelig i alternativet for ingen 

nettoinnvandring (rød og stiplet 

linje i diagrammet). Hvis en 

situasjon uten nettoinnvandring 

skulle utvikle seg, vil folketallet 

ha en svak vekst frem mot 2025, 

etterfulgt av gradvis stagnasjon 

og befolkningsreduksjon fra 

2030 og utover. For å forbli en 

vekstkommune frem mot 2040, 

slik som Karmøy har vært over 

mange tiår, er kommunen 

avhengig av innvandring.  

Prognosene at mesteparten av 

Karmøys fremtidige vekst 

skapes gjennom innvandring.  

 

Karmøys befolkningsvekst og høye innvandring må anses som et viktig fortrinn i forhold til 

mange andre norske kommuner. Innvandring blir da en ressurs for videre 

samfunnsutvikling.  

 

Innvandrere i Karmøy etter nasjonalitet og verdensdel 

I åra 2000, 2007 og 

2002 var det store 

variasjoner knyttet til 

innvandrernes 

opphavlige 

nasjonalitet. Slik vil det 

være i fleste år. Av den 

grunn fremkommer 

det ikke et innlysende 

eller stabilt mønster for 

verken antall eller 

nasjonalitet i 

innvandringen. Et 

annet utviklingstrekk 

som tabellen ikke avslører, er den store økningen i antallet nasjoner som representeres i 

Karmøys innbyggertall. Det internasjonale mangfoldet i kommunen har utvidet seg fra ca. 40 

nasjoner i 2000 til ca. 70 i nasjoner i 2011. Et økende mangfold kan også tyde på at Karmøy 

utvikler seg til et samfunn av økt kulturmessig kompleksitet.  

                                                 
* Se også kapittel 5.6.3. Kapittelet tar blant annet for seg befolkningsframskrivinger.   

2000 

  

2007 

 

2011 

  

Land Ant. (%) Land Ant.  

  

(%) Land Ant.  

  

(%) 
Serbia og Montenegro 127 9,8 Vietnam 133 8,1 Polen 476 17,1 
Vietnam 125 9,7 Thailand 106 6,5 Tyskland 178 6,4 
Chile 102 7,9 Russland 97 5,9 Thailand 163 5,8 
Island 89 6,9 Polen 88 5,4 Vietnam 141 5,1 
USA 81 6,3 Danmark 85 5,2 Island 132 4,7 
Danmark 76 5,9 Storbritannia 85 5,2 Russland 129 4,6 
Bosnia-Hercegovina 76 5,9 Island 78 4,7 Filippinene 110 3,9 
Storbritannia 73 5,6 Filippinene 72 4,4 Danmark 104 3,7 
Iran 51 3,9 Chile 68 4,1 Romania 100 3,6 
Irak 47 3,6 Irak 64 3,9 Litauen 98 3,5 
Andre 448 34,6 Andre 767 46,7 Andre 1 158 41,5 
Totalt 1 295 100,0  Totalt 1 643 100,0  Totalt 2 789 100,0 

  

 Prognosealternativ 2013 2040 Endr. Endr. (%) 

Middels nasj. vekst 41 118 50 040 8 922 22 
Høy nettoinnv. 41 118 55 983 14 865 36 
Lav nettoinnv. 41 118 46 681 5 563 14 
Ingen innv. 41 118 42 124 1 006 2 

  Figur:/Tabell: Diagram med befolkningsfremskrivninger for Karmøy 2013-

2040: middels nasj. vekst, lav nettoinnv., høy nettoinnv. og ingen nettoinnv. 

Kilde: www.ssb.no. 

Tabell: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Karmøy etter nasjonalitet,  

antall og andel: 2000-2011. Kilde: www.ssb.no. 
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Den årlige variasjonen i antall innvandrere og deres nasjonalitet er en refleksjon av 

verdenssituasjonen. Globalt skapes det en rekke pressfaktorer som gjør at folk emigrerer fra 

hjemland. Samtidig eksisterer det tiltrekkingsfaktorer i utlandet, som gjør at Norge og 

Karmøy er attraktive steder for migrasjon, for eksempel som et arbeidssted. 

 

Tydelige mønster kan først 

avdekkes dersom en fordeler 

innvandrerne etter verdensdel. 

Europa og Asia har vært sterkest 

representert gjennom hele 

perioden 2000-2013. Afrika og 

Nord-Amerika, Sør- og Mellom-

Amerika utgjør mindre andeler, 

mens Oseania utgjør en svært 

liten andel av Karmøys 

innvandrerbefolkning.  

 

Europa har overlegent størst 

representasjon blant kommunens 

innvandrerbefolkning, og har 

antalls- og andelsmessig vokst 

betraktelig gjennom hele perioden. 

Innvandrere med asiatisk 

bakgrunn har også økt mye i 

antall, mens selve andelen har blitt 

redusert. Sør- og Mellom-Amerika 

hatt en andelsmessig reduksjon, 

mens selve antallet har økt noe. 

Nord- Amerika har også hatt en reduksjon, men dette både i antall og andel. I forhold til 

utgangspunktet i 2000 har det vært stor utvikling i henhold til innvandrere med afrikansk 

bakgrunn. I antall er endringen 243 personer, men dette utgjør mer enn en tidobling i andel.  

 

Flyktninger 

Som gruppe skiller flyktninger seg ut fra andre innvandrergrupper, særlig ved at de gjerne 

er mindre ressurssterke, og at de har større utfordringer i henhold til arbeidsdeltakelse og 

økonomisk uavhengighet (Barne, -likestilling- og integreringsdepartementet 2011: 13). 

Integrering av flyktninger er derfor ofte mer tidkrevende enn andre innvandrergrupper.  

Innvandrere etter verdensdel i antall og andel, Karmøy: 2000-2013 
  2000 2013     

Verdensdel  Ant. % Ant. % Endr. 

Endr.  

2000-2013 (%) 
Oseania 9 0,7 10 0,3 1 11,1 
Sør- og Mellom-

Amerika 143 11 160 4,5 17 11,9 
Nord-Amerika 84 6,5 63 1,8 -21 -25,0 
Asia m. Tyrkia 325 25,1 797 22,6 472 145,2 
Afrika 24 1,9 267 7,6 243 1012,5 
Europa u. Tyrkia 710 54,8 2 224 63,2 1514 213,2 
Totalt 1295 100 3 521 100 2226 171,9 

  Figur/tabell  : Andel og antall innvandrere etter verdensdel, Karmøy: 2000-

2013. Kilde: www.imdi.no og www.ssb.no. 
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Av Karmøys samlede 

innvandrerbefolkning utgjør 

kategorien flyktninger* mellom 39 

til 66 personer i tidsrommet 2005-

2012. Flyktninger utgjør da en 

ytterst liten del av Karmøys 

befolkning, for eksempel utgjør de 

66 flyktningene 0, 2 % av 

kommunens samlede befolkning i 

2012. Diagrammet viser at antallet 

personer med flyktningstatus er 

stigende fra 2005. Det er store årlige 

variasjoner i antall asylsøknader, og derfor er det også vanskelig å gi årlige anslag for hvor 

mange personer med flyktningstatus som befinner seg i kommunen. 

 

Karmøy har forpliktet seg til å ta i mot 120* flyktninger, eller 40 stk. pr. år mellom 2013-2015.  

Årsaken til at flyktninger som gruppe blir kommentert her, er at denne gruppen har ofte et 

større tilretteleggings- og oppfølgingsbehov fra det offentlige. Kommunen har et ansvar for 

bosteds, jobb- og utdanningstilbud til flyktninger, og muligheten til å ta i mot flyktninger må 

derfor sees i sammenheng med kommunens økonomi, kompetanse og kapasitet. Av den 

grunn blir ofte ”flyktningspørsmålet” et ressursspørsmål.  

 

Utdanningsnivå 
Utdanningsnivå i Norge (%) for personer 16 år + fordelt etter landgrupper: 2012
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Statistisk sentralbyrå publiserer ikke utdanningsstatistikk for landgrupper på kommunenivå. 

Nasjonalt nivå gir et grovt overblikk over ulikhetene i utdanningsnivå blant ulike 

landgrupper blant innvandrerbefolkningen. Vi kan da si at slik statistikk har en 

generaliserende verdi i henhold til kommunenivå.  

                                                 
* Flyktning: Flyktninger brukes om personer som har fått beskyttelse (asyl) eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i 

Norge (Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011: 32). 
* Vedtak i kommunestyret 18.09.2012 (Saksnr. 60/12).  

Figur: Utdanningsnivå 

for personer 16 år + i 

Norge fordelt etter 

landgrupper: 2012. Kilde: 

www.imdi.no og 

www.ssb.no . 

 

 

Kilde:  

Karmøy  

kommune (2013). 
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Utdanning er kanskje den viktigste nøkkelen til samfunnsdeltakelse og integrering. Selve 

utdanningsnivået er svært avgjørende for både jobbkvalifikasjoner og inntekt.  

 

Statistisk er det er store forskjeller mellom landgruppene. Dette illustrerer at 

innvandrerbefolkningen er en gruppe mennesker med svært forskjellige forutsettinger for 

arbeids- og samfunnsdeltagelse. Utdanningsnivået i Nord-Amerika, Oseania og Vest-Europa 

er svært høyt. Eksempelvis har 68 % av Nordamerikanske innvandrere høyere utdanning, 

mens til sammenligning har 29 % av den øvrige norske befolkningen dette utdanningsnivået.   

Av alle landgruppene er det innvandrere fra Afrika og Asia som har det laveste 

utdanningsnivået, da med store andeler personer med grunnskole som høyeste fullførte 

utdanning. Disse landgruppene har likevel tilnærmet like store andeler høyutdannede som 

den øvrige norske befolkningen. Av samtlige landgrupper har den øvrige norske 

befolkningen det laveste utdanningsnivået, med unntak av Afrika. Samtidig har den øvrige 

norske befolkningen selvfølgelige fordeler ved at de utgjør majoriteten av befolkningen, og 

har derfor ikke et behov for å integreres.  

 

 Sysselsetting og arbeidsliv  

Arbeidslivet er en 

viktig arena for 

bedre integrering. 

Arbeidsledighet har 

ofte sammenheng 

med egnethet til 

arbeidslivet, altså 

om en besitter 

kompetansen, 

kvalifikasjoner og 

egenskapene som 

arbeidsmarkedet 

etterspør. 

 

 

 

I mellom 2008-2013 var arbeidsledigheten høyere blant innvandrere enn hos den øvrige 

befolkningen i Karmøy. Dette gjelder landgruppene sammenlagt og etter individuelle 

landgruppe.  I forhold til den øvrige befolkningen er det størst forskjell til landgruppe 2, 

mens ulikheten er mindre sammenlignet med gruppe 1. Gjennomsnittlig arbeidsledighet 

blant gruppene i perioden 2008-2013 var:  

 Øvrig befolkning -  2,0 % 

 Innvandrere i alt - 8,0 % 

 Landgruppe 1 - 7,0 %  

 Landgruppe 2 - 9,8 %.  

 

Valgdeltakelse og politisk representasjon 

Oppslutningen rundt stortingsvalg og representasjonen i kommunestyrer og fylkesting kan 

gi et bilde av deltakelsen og innflytelsen i demokratiske prosesser blant befolkningen. 

Figur: arbeidsledighet blant innvandrere og øvrig befolkning. Landgruppe 1 utgjøres av:  

EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og N.Z. Landgruppe 2 utgjøres av: Asia, Afrika,  

Tyrkia, Latin-Amerika, Europa u. EU/EFTA og Oseania u. Australia og N.Z.  

Kilde: www.ssb.no. 
 

http://www.ssb.no/
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Generelt viser diagrammet og tabellen at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

er mindre delaktig i demokratiske prosesser i Norge enn den øvrige befolkningen. Mindre 

politisk deltagelse innebærer også mindre innflytelse innen samfunnsutvikling.  
 

I stortingsvalgene for 

2001, 2005 og 2009 

benyttet ca. 3 av 4 

stemmeberettigede 

norske statsborgere 

stemmeretten, mens ca. 

2 av 4 

stemmeberettigede 

innvandrere benyttet 

seg av stemmeretten.  

Dette innebærer at 

innvandrere deltar i 

langt mindre grad i 

politiske prosesser enn 

Norges øvrige 

befolkning. 

Konsekvensene av dette 

er en svakere deltakelse 

og innflytelse i norsk 

samfunnsliv, noe som 

bidrar til å øke de 

sosiale forskjeller i 

befolkningen.   

 

Det er ingen første, - 

eller andregenerasjons 

innvandrere i Karmøys 

kommunestyre. Dette 

betyr at innvandrere er 

sterkt underrepresentert 

i lokalpolitikken. Den 

demografiske 

utviklingen viser 

derimot at andelen 

innvandrere har økt fra 3,6 % til 7,0 % av kommunens befolkning i løpet av perioden 2003-

2011. For at en skal oppnå en høyere samfunnsdeltagelse blant innvandrere, bør 

representasjonen i kommunestyret gjenspeile representasjonen i befolkningen, for eksempel 

bør ideelt sett representasjon på 7 % i befolkningen innebære en tilsvarende representasjon i 

kommunestyret. Ettersom representasjonen i kommunestyret har vært 0 % i hele perioden, 

mens andelen i folketallet er voksende, viser utviklingen at underrepresentasjonen er 

økende. Utviklingen på landsbasis bærer likhet til Karmøy, men den gjennomsnittlige 

representasjonen i landets kommunestyrer er sammenlignbart større. Vi ser også den samme 

Figur: Innvandreres representasjon i kommunestyrer og fylkesting i Norge og 

innvandreres . Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Sammenligning av samlet valgdeltagelse i Norge og innvandreres valgdeltagelse  

i stortingsvalgene 2001, 2005 og 2009. Kilde: www.ssb.no. 
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utviklingen i Rogalands fylkesting, med unntak av 2003 der innvandrere var 

overrepresentert i forhold til andelen i folketallet.  

5.3.4 Utfordringer 

 Sterkt økende andel innvandrere i kommunens befolkning: I perioden 2000-2013 

har andelen innvandrere økt fra 3,5 % til 8, 6 % av kommunens samlede befolkning. 

Samtidig har antallet nasjonaliteter i befolkningen økt fra ca. 40 til 70. Karmøy 

utvikler seg til et samfunn av økende kulturell kompleksitet. Med en sterk voksende 

andel innvandrere i befolkningen vil dette også kreve et stort fokus på 

integreringsprosesser i kommunen. 

 Usikre befolkningsframskrivinger for innvandring: Med en stor andel europeiske 

innvandrere er det sannsynlig at hovedårsakene til innvandring i Karmøy er knyttet 

til arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Det kommer frem i 

befolkningsframskrivingene at kommunen får betydelig økt innvandring i de neste 

tiårene, og dette vil også være et viktig bidrag til oppdemming for eldrebølgen (se 

kap. 5.6 og 5.11). Vi kan derfor ikke vite om dagens innvandring forholder seg stabil, 

hvor mange innvandrere blir permanente innbyggere, eller om oppholdet  i 

kommunen er midlertidig. 

 Økende antall flyktninger: Antalls- og andelsmessig er flyktningene en liten gruppe 

av Karmøys befolkning. Som gruppe skiller flyktninger seg ut fra, for eksempel 

arbeidsinnvandrere, ved at de er innledningsvis mindre ressurssterke, og at de har 

større utfordringer i henhold til arbeidsdeltakelse og økonomisk uavhengighet. 

Kommunen har et viktig ansvar i integreringen av flyktninger gjennom å tilby 

bosted, helsetjenester og barnehage, - skole- og utdanningstilbud. Utviklingen viser 

at antall flyktninger og personer med flyktningbakgrunn er økende. Dette er tilfelle 

både i Karmøy og på landsbasis. Integreringen av et økende antall flyktninger i 

kommunen vil også forutsette en betydelig økning i ressursbruk. 

 Stor forskjell i utdanningsnivå blant landgrupper: Det er store forskjeller i 

utdanningsnivå mellom landgruppene. Innvandrere fra Nord-Amerika, Vest-Europa 

uten Norden og Oseania har generelt et høyt utdanningsnivå. Innvandrere fra Asia 

uten Tyrkia og Afrika har generelt et lavere utdanningsnivå enn de andre 

landgruppene. Et høyt utdanningsnivå øker tilgangen til arbeidsmarkedet, og 

arbeidsmarkedet er et av de viktigste integreringsverktøyene.   

 Lavere sysselsetting blant innvandrere enn den øvrige befolkningen: 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.  

 Lav valgdeltakelse og politisk representasjon/samfunnsdeltakelse: Ca. 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, mens deres deltakelse og innflytelse i beslutningsprosesser er 

lav. Den lave valgdeltakelse og manglende politiske representasjonen representerer 

et demokratisk problem. 

 Dårligere levekår blant innvandrere: Forskjeller i utdanningsnivå, lavere 

sysselsetting og samfunnsdeltakelse vitner om tydelige sosiale forskjeller mellom 

innvandrere og den øvrige befolkningen, men også forskjeller mellom 
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innvandrergrupper.  Hvis en setter dette i sammenheng, vil dette bety at mange 

innvandrere har generelt dårligere levekår enn den øvrige befolkningen.  

5.3.5 Strategier 

 Levekårsløft som en veg til bedre integrering: Utfordringsbildet for integrering av 

innvandrere er svært sammensatt. For å unngå økende eller vedvarende sosiale 

forskjeller mellom innvandrere, innvandrergrupper og den øvrige befolkningen er en 

avhengig av et levekårsløft blant de dårligst stilte innvandrerne. Det blir vanskelig å 

forslå en enkelt strategi, men hovedinnholdet må bygge opp under: 

- Tilrettelegging for økt deltakelse i arbeidslivet. 

- Tilrettelegging for økt utdanningsnivå. 

- Tilrettelegging for økt samfunnsdeltakelse innen lokalpolitikk, frivillige lag osv. 
For en kommuneorganisasjon er oppfølgingen av slike strategier krevende, og 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: I kapittelet om demografi 

opplyses det om at Karmøy kommune er avhengig av innvandring for å opprettholde 

befolkningsvekst og god balanse i befolkningens alderssammensetting. 

Innvandringen vil da være et viktig verktøy for å demme opp for den delen av 

befolkningen som trer ut av arbeidslivet. I den samfunnsutviklingen som blir 

beskrevet her, er det sannsynlig at 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 nylig 

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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5.4 Omdømme  
 

5.4.1 Overordnet mål 

Karmøy kommunes omdømme skal styrkes gjennom et særlig fokus på kommunens 

tjenesteyting, overordnede ledelse og kommunikasjon.  

 

5.4.2 Innledning 

En vanlig definisjon på omdømme er: ”Omdømmet er summen av oppfatninger som ulike grupper 

har om en virksomhet”*. Et omdømme er en overforenkling av det som representeres. Selv om 

Karmøy er et komplekst kommunesamfunn, vil likevel folks oppfatninger av Karmøy ofte 

reduseres til enkeltord og assosiasjoner, enten positive eller negative.  Oppfatningene kan 

være sanne, men kan like gjerne være usanne, ofte skapt av aktører med særinteresser innen, 

media, næringsliv, politikk, organisasjonsliv osv. Enkelte oppfatninger oppstår som et 

direkte resultat av bevisste handlinger fra kommunen. I andre tilfeller oppstår det uventede 

og uønskede hendelser som er utenfor kommunens kontroll, men som likevel bidrar til å 

danne et oppfatningsbilde av kommunen.  

 

Med et ansvar som strekker seg på tvers av fagfelt og sektorer, er kommunen den største 

organisasjonen største arbeidsgiveren i Karmøy, men også kanskje den viktigste 

tjenestetilbyderen i lokalsamfunnet. Kommunen er også den viktigste aktøren innen den 

lokale samfunnsutviklingen, og har et særskilt ansvar for å utvikle Karmøy sosialt og fysisk.  

Som tjenestetilbyder og samfunnsutvikler har Karmøy et stort ansvar for kommunens 

omdømme gjennom sitt forhold til egne arbeidstakere, men også for befolkningen innenfor 

og utenfor kommunegrensen. Kommuneorganisasjonens virksomhet, forvaltning og vedtak 

bidrar vesentlig til utformingen av kommunesamfunnet. Over tid har kommunens tjenester 

og samfunnsutvikling vært en av de viktigste prosessene innen lokal stedsutvikling. Vi må 

derfor forstå stedsutvikling som en form for omdømmebygging. Samfunnsutviklingen i 

kommunen er på mange måter en refleksjon av kommunen som organisasjon og samfunn.  

Omdømmebygging handler om hvordan steder faktisk oppfattes, og hvordan de vil 

oppfattes. I omdømmebygging sikter en da til at kommunen må være målbevisst i arbeidet 

med å være en attraktiv arbeidsgiver, men også et attraktivt bo- og arbeidssted med en 

positiv samfunnsutvikling. Kommuner og steder som har et godt omdømme, eller en 

virkelighetsnær oppfatning av eget omdømme, har gjerne et fortrinn i konkurransen om 

arbeidsplasser, mennesker og andre ressurser (www.regjeringen.no).  

Et godt omdømme bedrer kommunens mulighet til å få personer til å bosette seg og bedrifter 

til å etablere seg i kommunen – samt turister til å besøke kommunen. Samtidig fungerer et 

godt omdømme som en «buffer» ved at en lettere kommer gjennom konflikter og uheldige 

hendelser. 

 

                                                 
* Sitatet er hentet fra Elgvin (2013: 6), men stammer opprinnelig fra Apeland (2010).   
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5.4.3 Utvikling 

 

Omdømmeanalyse for Karmøy 2012 

På oppdrag fra Karmøy kommune har Apeland informasjon og Reputation Institute 

gjennomført en omdømmeanalyse for Karmøy kommune i 2012. Det ble også utarbeidet en 

tilsvarende analyse i 2007. Omdømmeanalysen tok utgangspunkt i utspørring av 600 

respondenter*: 300 fra Karmøy og 300 fra Haugesund og Tysvær. De samme respondentene 

ble brukt i begge undersøkelsene. Analysens hovedformål var å gi et innblikk i Karmøy 

kommunes omdømme som en organisasjon blant innbyggere innenfor og utenfor 

kommunegrensa.  

 

Omdømmeanalysen er strukturert gjennom 5 hovedkategorier: tjenester, arbeidssted, ledelse, 

næringsliv og attraktivitet. Disse 5 hovedkategoriene består av 16 underkategorier. Alle 

kategorier rangeres på en skala fra 0-100. Resultatet for hver enkelt hovedkategori er et 

samlet gjennomsnitt av oppnådd poengsum for hver av underkategoriene. Her følger en 

oversikt for hoved- og underkategorier: 

 Tjenester: kvalitet, behov og ansvar.  

 Arbeidssted: attraktiv arbeidsgiver, at ansatte blir tatt vare på og utviklingsmuligheter for 

ansatte. 

 Ledelse: god ressursutnyttelse, tillitsvekkende ledelse og utviklingsretning 

 Næringsliv: driftsforhold for næringsvirksomhet, tilrettelegger for nyetablering og samarbeid  

 Attraktivitet: bosteds- og leveforhold, attraktivitet i henhold til reiseliv, oppvekstmiljø og 

miljø for eldre.  

 

I tillegg har omdømmeanalysen en ekstra kategori for overordnet omdømme. Her er 

resultatet basert på 4 spørsmål. Disse spørsmålene er knyttet til respondentenes forhold til 

kommunen i form av respekt, beundring, tillit og følelse. Kategorien for overordnet 

omdømme skal reflektere folks følelser, eller kommunens emosjonelle appell. De 5 andre 

kategoriene er derimot basert på mer rasjonelle og gjennomtenkte overveininger fra 

respondentene.   Overordnet omdømme må derfor ikke forveksles som et gjennomsnitt av 

oppnådde resultat innen  tjenester, arbeidssted, ledelse, næringsliv og attraktivitet.  

 

Resultat Skala for omdømme 

80-100 Fremragende 

70-79 Godt 

60-69 Middels godt 

40-59  Svakt 

00-39  Dårlig 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Respondent: person som deltar i, for eksempel spørreundersøkelser eller meningsmålinger.  
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Omdømme blant egne innbyggere 

Blant kommunens 

egne innbyggere har 

Karmøys omdømme 

forbedret seg 

gjennom perioden. 

Samtlige variabler 

oppnådde verdier på 

over 70 %. Av disse er 

det attraktivitets-

variabelen som 

oppnår den mest 

positive responsen, og 

dette var tilfelle for 

begge årstall. Over 

tidsrommet har 

derimot det positive 

resultatet blitt svekket 

med 3,6 %. Ut i fra 

omdømmeanalysens kriterier opprettholder likevel Karmøy et fremragende nivå i henhold til 

attraktivitet. Respondentenes inntrykk av tjenester, arbeidssted og ledelse er også forsterket 

gjennom perioden. Av disse har den største endringen vært i henhold til tjenester, en 

endring på 2,5 %. Når det kommer til næringsliv, har respondentenes inntrykk forverret seg 

fra 76,8 % til 73,7 %, en endring på -3,1 %. Utviklingen mellom 2007 og 2012 viser at 

kommunens overordnede omdømme blitt noe forbedret, det vil si en endring på 1, 4 % i 

positiv retning. Ifølge omdømmeanalysens kriterier har Karmøy et godt omdømme blant 

egne innbyggere.  

 

Omdømme blant innbyggere i nabokommuner 

I nabokommunene 

har Karmøys 

omdømme forverret 

seg. Fra 2007 til 

2012 har alle 

variabler, med 

unntak av 

arbeidssted, hatt en 

negativ utvikling. I 

likhet med Karmøys 

egne innbyggere er 

det attraktivitets-

variabelen som 

oppnår det mest 

positive resultatet. 

Samtidig er det 

akkurat denne 

Figur: Karmøys omdømme innbyggere i nabokommuner. Kilde: Reputation institute & Apeland 

(2012) 

Figur: Karmøys samlede omdømme (%) blant egne innb.. Kilde:  

Reputation insitute &Apeland informasjon (2012).  
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variabelen som også har den mest negative utviklingen, her med en nedgang på 4, 4 %. 

Karmøys overordnede omdømme blant innbyggere i nabokommuner har utviklet seg fra 

godt til middels godt.  

 

Samlet omdømme: egne innbyggere og innbyggere i nabokommuner 

Omdømmeanalysen* 

konkluderer med at 

Karmøy har et godt 

omdømme. Den største 

endringen har skjedd i 

henhold til attraktivitet. 

Her har Karmøy 

opplevd en tilbakegang 

på hele 5,0 %. Også 

respondentenes 

oppfatning av 

overordnet omdømme 

og næringsliv er svekket. 

De resterende variablene 

har derimot hatt en 

positiv utvikling.  

Andre funn  

Av andre funn i omdømmeanalysen kommer det frem at Karmøys omdømme er generelt 

svakere blant unge i etableringsfasen (25-34 år), mens omdømmet er sterkest blant eldre 

innbyggere (65 år +).  

 

Karmøys omdømmedrivere 

Omdømmeanalysen tok også 

for seg hvilke dimensjoner 

som er viktigst for 

kommunens omdømme. Her 

kom det frem at opplevelsen 

av kommunens tjenester samt 

politisk og administrativ 

ledelse er viktigst.  

 

Karmøy kommune oppnådde 

en samlet omdømmeskår på 

ca. 70 innen ledelse og 

tjenester både i 2007 og 2012. 

Selv om en oppnår gode 

resultater, betyr dette likevel 

at kommunen har et vesentlig 

forbedringspotensial. 

                                                 
* Samlet omdømme er gjennomsnittet av egne innbyggere og innbyggere fra nabokommuner.   
 

Figur: Karmøys samlede omdømme. Kilde: Reputation institute & Apeland (2012). 

 

Figur: De viktigste dimensjonene i Karmøys omdømme.  

Kilde: Reputation institute & Apeland (2012). 
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Støttende atferd ovenfor Karmøy kommune 

Støttende atferd oven Karmøy: 2012
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Anbefale å ta en jobb i Karmøy

Anbefale å flytte til Karmøy

Anbefale å etablere næringsvirksomhet i Karmøy

Nabokommuner

Karmøy

Totalt

 

Omdømmeanalysen omfattet også spørsmål knyttet til ”støttende atferd” mot kommunen. 

Spørsmålene var rettet mot respondentenes oppfatning av: Karmøys pålitelighet, vilje til å 

anbefale Karmøy som en god arbeids, -bosteds- og næringskommune, samt i hvilken grad en ville 

positivt fremstille kommunen.  

 

Med verdier over 70 oppnår Karmøy totalt gode resultater i 4 av 5 spørsmål. Høyest 

oppnådde verdi fikk spørsmålet om hvorvidt en ville omtale Karmøy i positivt ordelag. 

Tilbakemeldingene viser at både innbyggere innenfor og utenfor kommunegrensen vil 

omtale Karmøy positivt. Dårligste resultat var knyttet til pålitelighet. Her oppnådde Karmøy 

et middels godt resultat.  

 

Det er derimot store forskjeller mellom kommunens egne innbyggere og innbyggere fra 

nabokommuner. På samtlige spørsmål oppnår Karmøy svakere resultat fra innbyggere i 

nabokommuner enn blant egne innbyggere. I henhold til Karmøy som bosted og et sted en vil 

snakke positivt om viser resultatene et avvik på hele 15-24.  

 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon utgjør en viktig del av omdømmets oppbygning. Måten Karmøy kommune 

formidler og mottar informasjon er sentralt for hvordan kommuneorganisasjonen oppfattes. 

Det kan tenkes at dette påvirker omdømmedimensjonene som analysen har beskrevet, men 

samtidig er det vanskelig å angi hvor stort dette påvirkningsforholdet er.  

 

Omdømmesanalysen avslører at kvaliteter som åpenhet og ærlighet er det sterkeste ved 

Karmøys kommunikasjon. Karmøy oppnår noe svakere resultater i henhold til om 

kommunikasjonen er konsistent (motsigelsesfri) og enkel.  Mottakelighet er 

kommunikasjonens svakeste kvalitet. Igjen ser man at Karmøy oppnår betydelig bedre 

resultater blant kommunens egne innbyggere enn blant nabokommunenes innbyggere. .  

 

Figur: Støttende atferd ovenfor Karmøy kommune. Kilde: Reputation institute & Apeland (2012). 



  48 

 

Omdømmearbeidet har et 

todelt fokus. På den ene siden 

skal en levere gode tjenester. På 

den annen side må en 

synliggjøre både tilbud og 

kvalitet. Ifølge respondentene 

er nettsidene Karmøy 

kommunes hovedkanal for å 

kommunisere med 

innbyggerne. Det er et mål å 

gjøre nettsidene mer 

interaktive, slik at en både gir 

og mottar informasjon gjennom 

blant annet utstrakt bruk av 

selvbetjeningsløsninger. 

Nettsidene aktivt til å 

synliggjøre kommunens 

lederskap, kommunens 

tjenestetilbud, i tillegg til å forsikre innbyggere og andre om at kommunen er godt drevet.  

 

5.4.4 Utfordringer 

 Karmøys omdømme kan forbedres: Omdømmeanalysen viser at Karmøys totale 

omdømme er godt. Resultatene viser likevel at Karmøys omdømme kan forbedres 

vesentlig.  

 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 nabokommunen. Dette trekker også kommunens samlede 

omdømme ned.  

 Dårligere omdømme blant unge: Det viser seg at omdømmet er svakest blant unge 

(24-35 år) i etableringsfasen. Denne aldersgruppen er også blant de mest verdifulle 

for fremtidig samfunnsutvikling i kommunen.    

 Støttende atferd ovenfor Karmøy kommune: Karmøy mottar støttende atferd i 

undersøkelsen i 4 av 5 spørsmål. Det dårligste resultatet kom innenfor tillit (å stole 

på) til kommuneorganisasjonen. Manglende tillit gjenspeiler hvilken legitimitet og 

respekt Karmøys egne innbyggere og nabokommunens innbyggere har til kommune- 

organisasjonen.  

 Kommunikasjon: Innen kommunikasjonen oppnår Karmøy gode resultater innen 

åpenhet og ærlighet. Samtidig oppfattes kommunikasjonen som mindre mottakelig, 

konsistent og enkel.  

 

 

 

Kommunikasjon: 2012
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Figur: Respondentenes oppfattelse av Karmøy kommunes kommunikasjon. 

Kilde: Reputation institute & Apeland (2012). 
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5.4.5 Strategier 

 Videreutvikle Karmøy som et 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.  

 Tilrettelegge for og videreutvikle et allsidig og mangfoldig næringsliv: Særlig er 

det behov for næringsvirksomhet som krever høyere utdanning, slik at det finnes 

gode insitamenter for å øke det generelle utdanningsnivået i kommunen.  

 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, slik som mange etterspør.  

 Forbedre og synliggjøre kvaliteten på tjenestene og en helhetlig og fremtidsrettet 

ledelse: Kommunen vil i økende grad ta i bruk ”kundetilfredshetsmålinger”. Dette 

for å kunne vurdere allmennhetens og brukernes opplevelse av de tjenestene som 

leveres.  
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5.5 Frivillighet  

 

5.5.1 Overordnet mål 

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

mangfoldig og uavhengig frivillig sektor. 

 

5.5.2 Innledning 

Frivillighet Norge* (www.frivillighet.no) beskriver frivillighet slik i sin frivillighetspolitiske 

plattform: ”Frivilligheten er mangfoldig – men forenes gjennom bestemte trekk. En frivillig 

organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-

fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med ikke-kommersielt formål, som 

baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig 

innsats og tidsbruk. Og sammenslutninger av personer eller virksomheter kan være frivillige lag, 

foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner” 

 

Statistisk sentralbyrå (2013) anslår at ideelle og frivillige organisasjoner stod for en 

verdiskapning på over 100 milliarder kroner i 2010, tilsvarende 4,7 % av Norges brutto 

nasjonalprodukt. Totalt inngår ca. 195 000 årsverk i frivillige organisasjoner. Av disse er ca. 

60 % ulønnet, altså omtrent 115 000 årsverk. Kombinert utgjør ulønnende og lønnede årsverk 

8,1 % av alle årsverk i Norge, der 4,8 % er ulønnede og 3,3 % er lønnede. For å sette dette i 

perspektiv: i 2007 hadde frivillig sektor en større verdiskapning enn primærnæringer som 

jord- og skogbruk, men også sekundærnæringene innen hotell- og restaurantvirksomhet 

(Statistisk sentralbyrå 2010).  

 

Først og fremst er frivillig sektor er en samfunnsbygger, en arena der en kan bidra med 

samfunnsnyttige tiltak gjennom frivillig arbeid og medlemskap i organisasjoner. 

Frivilligheten er bygget på at enkeltmennesker er personlig interessert i utfordringer på ulike 

nivåer, og at de ser muligheter for løsninger gjennom sine bidrag. Gjennom frivillig sektor 

oppnår en mangfold, eierskap, lokal samfunnsutvikling, tilhørighet og integrering. Dette er 

svært viktige egenskaper for å skape gode bo- og oppvekstmiljø. Mye av frivilligheten skjer 

gjennom lag og foreninger, men en økende del skjer også på andre arenaer – som gjennom 

frivillighetssentraler, grendeutvalg og mer uformelle nettverk. Nye deltakelsesformer - som 

frivillighet uten medlemskap og frivillighet gjennom internett (virtuell frivillighet) øker også 

i omfang (Kulturdepartementet 2012: 35).  

 

Frivillig sektor må anses som en svært viktig ressurs i samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt, 

økonomisk og sosialt. Mest sannsynlig eksisterer det også et stort uutnyttet potensial innen 

frivillige organisasjoner. I dag er av hovedutfordringene en mangelfull kartlegging av 

sektoren. Den manglende kunnskapen vanskeliggjør derfor en fullverdig utnytting av 

frivillighetens store potensial. I et slikt arbeid har kommunen en viktig rolle som 

støttespiller, samarbeidspartner og koordinator for frivillig innsats.  Det understrekes at 

frivilligheten ikke skal overta kommunens oppgaver, men spille en viktig, komplementær 

rolle innenfor områder der kommunen ikke tilbyr tjenester.   

 

                                                 
* Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Organisasjonen arbeider for en helhetlig 

frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. 
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5.5.3 Utvikling 

Frivillighet i Norge 

Med unntak av Polytecs rapport, som drøftes senere i dette kapittelet, er frivillighet i 

Karmøy og Haugalandsregionen ikke kartlagt. I fravær av detaljert grunnlagsmateriale for 

Karmøy og regionen vil det tas utgangspunkt i nasjonale tall. Selv om nasjonale tall kan ha 

vesentlige avvik fra lokale forhold, vil de nasjonale tallene ha en viss sammenlignings- og 

overføringsverdi til Karmøy.  Dette nasjonale overblikket er ment som et utgangspunkt for å 

gi et inntrykk av frivillighetens omfang og viktighet i samfunnet.  

 

Frivillige organisasjoner etter kategori i Norge 

Tilgjengelig materiale på frivillighet i Norge er 

ofte flere år gammelt, noe som begrenser 

sammenligningsgrunnlaget. Slikt materiale kan 

likevel gi et visst inntrykk av forskjellene mellom 

Haugalandet og landsgjennomsnittet. 

Det anslås at i 2004 var 43 % av alle frivillige 

organisasjoner i Norge innen kategorien kultur og 

fritid (Kirke- og kulturdepartementet 2007: 38). 

For øvrig finner en også den største delen av 

medlemsmassen i denne kategorien, anslagsvis 30 

%. Hvis kategorien kultur og fritid utgjør 43 % av 

organisasjonene og 30 % av medlemsmassen, vil 

dette tyde på at man finner mange små 

organisasjoner med få medlemmer innenfor 

nevnte kategori.    

 

Organisasjoner, medlemstall og årsverk  

Det er vanskelig å fastlå det nøyaktige antallet frivillige organisasjoner i Norge. Et omtrentlig 

anslag kan være 90 000-115 000* organisasjoner.  I disse organisasjonene anslår Kirke- og 

kulturdepartementet (2007: 39) at det gjennomsnittlige medlemstallet er 88 personer. 

Utviklingen tilsier at medlemskap i organisasjoner har hatt en nedgang. I 1997 hadde 72 % av 

befolkningen over 16 år medlemskap i minst 1 frivillig organisasjon, mens 2009 er denne 

andelen redusert til 68 %. Det understrekes at svært mange nordmenn har medlemskap i 

mer enn 1 organisasjon (Wollebæk & Sivesind 2010: 63). 

 

Det er derimot vesentlig færre som er aktive medlemmer i sin organisasjon. Av medlemmene 

anslås det at rundt halvparten av befolkningen over 16 år gjør en eller annen form for aktivt 

frivillig arbeid. Denne andelen er noe minkende: 51 % i 1997, 58 % i 2004 og 48 % 2009. I 

samme periode er likevel antallet årsverk i sektoren svakt stigende fra 113 000 til 115 000. 

Den andelsmessige nedgangen må derfor sees i sammenheng med befolkningsveksten. Det 

er hovedsakelig innen politisk og religiøst arbeid som vi ser en tilbakegang, men aktivitetene 

opprettholdes til en viss grad av økende organisering blant minoriteter. Veksten skjer innen 

                                                 
* Stortingsmelding 39 fra 2007 (Kirke- og kulturdepartementet 2007: 39) opplyser om 115 000 organisasjoner, men dette var da i 

2001. Storingsmelding 26 fra 2012, som er nyere, (Kulturdepartementet 2012: 30) opplyser om 90 000 organisasjoner.  

Frivillige organisasjoner (%)  

fordelt på kategorier, Norge: 2004 
Kultur og fritid 43 
Utdanning og forskning <1 
Helse, - pleie- og redningsarbeid 2 
Sosiale tjenester 3 
Miljøvern <1 
Velforeninger og borettslag 13 
Politiske- og interesseorganisasjoner 7 
Stiftelser- og frivillige organisasjoner 3 
Internasjonale <1 
Religion og livssyn 17 
Arbeidstakerorganisasjoner 12 
Andre <1 

  Kilde: Frivillige organisasjoner etter  

kategori, Norge: 2004. Kilde: Kirke- og 

 kulturdepartementet 2007: 36. 
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nærmiljø- og velferdsaktiviteter. Til tross for at en her registrer nedgang, er, Norge fortsatt 

på verdenstoppen i frivillig innsats (Kirke- og kulturdepartementet 2007: 27-39).   

 

Utviklingstrekk innen frivillighet  

Frivilliges holdninger og motivasjon har endret seg. Moderne frivillighet er i større grad enn 

tidligere innrettet mot individuell selvrealisering - som å øke egne kvalifikasjoner eller å 

styrke selvfølelsen, mens den kollektive identitetsfølelsen er svekket. Det er også tendenser 

til at vi bidrar mindre med tidsbruk innenfor frivillige organisasjoner, men at bidragene i 

økende grad skjer gjennom pengedonasjoner, gjerne uten medlemskap i noen bestemt 

frivillig organisasjon (Kulturdepartementet 2012: 35). 

 

En persons aktivitetsnivå i frivilligheten har sammenheng med alder, utdanning, 

familiesituasjon og landbakgrunn. Unge i alderen 16-24 år er de minst aktive innen 

frivillighet, med ca. 42 arbeidstimer i året, mens personer i alderen 35-49 er de mest aktive, 

med 79 årlige arbeidstimer. Gjennomsnittet for alle aldersgrupper er 60 årlige timer. Faktorer 

som høy utdanning, fulltidsjobb og høy inntekt virker også positivt inn på graden av 

deltakelse og aktivitet i frivillige organisasjoner. Husholdninger som inkluderer barn og/eller 

par, har høyere deltakelse innen frivilligheten enn husholdholdninger som består av 

barnløse og enslige. Med 36 % deltakelse i frivillig arbeid har personer med 

minoritetsbakgrunn en lavere deltakelse enn landsgjennomsnittet på 48 % 

(Kulturdepartementet 2012: 31-34).  

 

Frivillighet i Karmøy og Haugalandsregionen 

Omsorg i de frivilliges hender – et lokalt forprosjekt 

På initiativ fra Polytec og Bokn kommune har Karmøy kommune og Frivillighetssentralen i 

Haugesund deltatt i et forprosjekt kalt ”Omsorg i de frivilliges hender”. Forprosjektet har 

innhentet kunnskap om omfanget av frivillig sektor på Haugalandet, dagens 

samarbeidsstatus og hvilke potensielle utviklingsmuligheter som finnes. Polytec har 

produsert en sluttrapport av prosjektet.. Her følger en kort gjennomgang av hovedfunn i 

rapporten.    

 

Frivillige organisasjoner på Haugalandet 

Det er registrert 499* frivillige 

organisasjoner i Haugalandsregionen. 

I Haugesund er det registrert 156 

frivillige organisasjoner, mens i 

Karmøy er det 143 registrerte 

frivillige organisasjoner. 

Hovedtyngden av frivillige 

organisasjoner er da lokalisert i 

Haugesund og Karmøy, det vil si ca. 

60 % av totalen. 

                                                 
* Polytec har hentet tallene fra Frvillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Frivillige organisasjoner har ikke plikt til å la seg registrere i 

Frvillighetsregisteret. Av den grunn er det en del usikkerhet rundt det faktiske antallet organisasjoner i kommunen, for eksempel er det flere 

idrettslag i Karmøy som ikke er registrert i dette registeret. I tillegg kan 1 organisasjon være registrert under flere kategorier.    
 

Figur: frivillige organisasjoner,  

Haugalandet: 2013.  

Kilde: Polytec (2014: 8). 
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Ut i fra kommunens folketall er det Haugesund og Karmøy som har færrest registrerte 

frivillige organisasjoner, her representert med 4,4 og 3,5 organisasjoner pr. 1000 innbygger. 

Utsira og Bokn kommer svært godt ut i denne sammenligningen, men disse kommunene har 

også et folketall under 1000 innbyggere, og dermed vil selv få registrerte organisasjoner ha 

store utslag i statistisk sammenheng.  

 

Rapporten sier derimot 

ingenting om medlemstall for 

disse organisasjonene. På 

nasjonalt nivå anslås det at 58 

% av personer mellom 16-79 år 

er aktive medlemmer i 

frivillige organisasjoner. Om en 

overfører nasjonale forhold til 

Karmøy, kan dette bety at mer 

enn 30 000 personer er aktive 

innen frivillige organisasjoner i 

kommunen. Det eksisterer 

ingen eksakt kartlegging av 

medlemstall, og derfor vil et 

slikt anslag være svært 

usikkert.  

 

Frivillige organisasjoner etter kategori på Haugalandet 

Av de 499 frivillige 

organisasjonene er over 63 % 

tilknyttet kultur og 

rekreasjon. Utenom dette er 

ca. 15 % rettet mot bolig- og 

lokalmiljø samt politiske – og 

interesse organisasjoner. 

Resterende 22 % er fordelt 

utover en rekke kategorier, 

for eksempekl tros- og 

livssynsorganisasjoner, 

barne- og 

ungdomsorganisasjoner osv.   

 

 

Kultur og rekreasjon er betydelig sterkere representert innen frivillige organisasjoner på 

Haugalandet (63, 5 %) enn landsgjennomsnittet (43 %). Kategorier som bolig- og 

velforeninger, arbeidstakerorganisasjoner, religion og livssyn er derimot sterkere 

representert på landsbasis enn i Haugalandsregionen. Det understrekes at det kan være 

mange frivillige organisasjoner som ikke er registrert i frivillighetsregisteret.   

 

 

Kilde: Frivillige organisasjoner på Haugalandet etter kategori: 2013.  

Kilde: Polytec (2014: 9). 

Figur: Antall frivillige organisasjoner pr. 1000 innbygger, Haugalandet: 2013. 

Kilde: Polytec (2014: 9). 
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Kjennetegn ved frivilligheten på Haugalandet 

Ut i fra hovedfunn i sluttrapporten kan en vise til noen beskrivende hovedtrekk ved 

frivilligheten i Haugalandet:  

 Samarbeidet innen frivillighet er i liten grad er satt i system. Eksisterende samarbeid 

ofte uformelt, basert på muntlige avtaler og lite systematisk evaluert. 

 Generelt råder det usikkerhet og uklarhet om hva kommunen og frivillige 

organisasjoner bør samarbeide om.  

 Frivilligheten bidrar først og fremst med innsats innen pleie- og omsorgtjenester og 

idrett- og kultursektoren.  

 Det er få initiativ fra kommunene til samarbeid, og at det er samarbeides lite mellom 

frivillige aktører og kommunen i kommunale planprosesser. 

 

Erfaringer fra frivilligheten og kommunene  

Frivilligheten: Frivilligheten på Haugalandet melder om at deres tjenester skal supplere 

kommunale oppgaver, ikke erstatte dem. Rapportens funn viser at motstand fra kommunens 

ansatte, håndtering av taushetsplikten og manglende kunnskap om frivillighet er barrierer 

for samarbeid. Det er også usikkerhet rundt hvem som er rett kontaktperson i kommunen, 

og frivilligheten kan derfor være tilbakeholdne med å inngå samarbeid. En ser også økende 

behov for forutsigbar finansiering av administrasjons- og lønnsmidler i frivillige 

organisasjoner, spesielt med tanke på videreutvikling av organisasjonen og tjenestene. 

Resultatene viser at frivilligheten ikke alltid klarer å se sin egen nytteverdi, og at det er 

behov for kunnskap om hvordan de kan bidra i kommunal sektor (Gustavsen 2011). I tillegg 

oppleves innpass hos kommunen som et hinder for samarbeid.  

 

Kommunene: Prosjektfunnene viser at manglende kultur for frivillighet i kommunene og 

ansattes skeptisisme til samarbeid er et hinder. Når kommuner har en ansatt som  

koordinerer samarbeidet, er motstanden fra de ansatte mindre. En kommunal koordinator 

skaper en trygg ramme rundt samarbeidet, både ved å sikre stabilitet for beboerne og ved å 

skåne de frivillige fra ”uheldige” hendelser, for eksempel fra utfordrende pasienter. 

Kontinuitet i bemanningen av frivillige aktiviteter er også fremhevet som viktig for å skape 

stabilitet og sikkerhet. 

 

Kommunens erfaring viser at komplementaritetsprinsippet kan begrense mulighetsrommet 

for samarbeid. Det kan eksempelvis være vanskelig for frivillige organisasjoner å tilby 

tjenester som ikke er i tråd med deres visjon, selv om kommunene har behov for tjenesten. 

Det kan være tid for frivilligheten til å vurdere større åpenhet  for ta på seg nye oppgaver. 

 

Mottakere av frivillige tjenester oppfatter ofte tjenesten som en del av det kommunale 

tjenestetilbudet. Kvalitetssikring av frivillige tjenester vil derfor bli viktigere fremover, 

mener kommunene. Det ønskes tettere dialog med frivillige, men rutiner for evaluering og 

tilbakemelding er i dag lite utviklet. 

 

Lokale utviklingsmuligheter for samarbeid 

Erfaringene fra Haugalandet viser at samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor kan 

forbedres gjennom bedret dialog mellom aktørene. Det meldes om behov for økt kompetanse 

på bruk av frivillige, men også at det kreves holdningsendringer på leder- og ansattnivå for 
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økt bruk av frivilligheten. På struktursiden kreves rammebetingelser for samarbeid. Det er i 

dag lite formell dialog mellom partene, men det er felles ønske om større klarhet i 

samarbeidsformen mellom kommunal og frivillig sektor, samt at det er dialog angående 

hvilke områder det skal samarbeides om. I dag har regionen ingen etablerte møteplasser for 

en slik prosess, og små frivillige aktører trenger mellomromskompetanse* og ressurser til å 

drive slikt utviklingsarbeid.  

 

Kommunale tilskudd til frivillige lag og foreninger 

Trenden viser at Karmøy 

kommune gjennom perioden 

2008-2012 har redusert sine 

økonomiske tilskudd til 

frivillige lag og organisasjoner. 

Utviklingen i K13-gruppene er 

motsatt. Her har en gradvis økt 

tilskuddet til frivillige lag og 

foreninger.    

 

I samme periode har antall 

frivillige lag og organisasjoner 

blitt redusert fra 198 til 155. Vi 

ser ikke nødvendigvis en klar sammenheng mellom kommunens reduserte tilskudd og 

nedgangen i lag som mottar støtte. Det poengteres likevel at mange frivillige lag og 

organisasjoner er svært avhengig av slike økonomiske tilskudd for å opprettholde et 

eksistensminimum (Finans- og tolldepartementet 1988: 32).  

 

Samarbeidsgrunnlag - Felles plattform for frivillighet   

Frivillighet Norge og Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en felles plattform for 

samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom frivillige 

organisasjoner og kommunal sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å 

styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor - og anbefaler at en lokal 

frivillighetspolitikk må bygge på følgende prinsipper:  

 

 Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på 

likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller. 

 Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal 

supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 

 Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk, og slik skal det 

gis grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.  

 

Folkehelseperspektivet er sentralt i samarbeidet med frivillig sektor, og kommunens ansvar 

for å legge til rette for frivillig arbeid er også nedfelt i folkehelselovens § 4: ” … kommunen 

skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. 

                                                 
* Mellomromskompetanse: kompetanse til å se løsninger utover etablerte tjenestestrukturer (Forskningsrådet og DAMVAD 2012:  3) , 

for eksempel at ansatte i frivillig sektor har kunnskap om prosesser, systemer, nettverk, midler og muligheter innen offentlig sektor. Dette 

kunnskapsgrunnlaget gir et bedre muligheter til å arbeide frem nye løsninger.   

Figur: Årlige kommunale driftstilskudd (kr) til frivillige lag og 

organisasjoner 2008-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. 

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor”. Med folkehelseloven 

ikrafttredelse i 2012 kan dette bidra til et større fokus på et organisert og oversiktlig 

samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. 

 

5.5.4 Utfordringer 

 Frivilligheten er lite kartlagt på kommunenivå: Med bakgrunn i nasjonale 

undersøkelser fremgår det at frivilligheten er en viktig samfunnsbygger gjennom stor 

økonomisk verdiskaping og sosiale bidrag. Polytecs rapport er den eneste 

systematiserte kartleggingen av frivilligheten i regionen, men det finnes enda ingen 

kartlegginger av frivilligheten i Karmøy kommune 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. Ettersom disse overføringene opprettholder 

et eksistensminimum for mange små lag og organisasjoner, vil frivilligheten også 

være sårbar ovenfor reduserte tilskudd fra kommunen. 

 

5.5.5 Strategier 

 Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten: 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 Karmøy: Frivillighetspolitikk handler 

om hvordan myndighetene legger til rette for vekst og utvikling i frivillig sektor. 

Kommunens rolle er først og fremst å se til at de som ønsker det, kan ta del i frivillig 

samfunnsnyttig virksomhet. Slik kan det lokale fellesskapet utvikles til beste for alle. 

Utvikling av samarbeidsavtaler og partnerskap mellom kommune og ulike frivillige 

aktører kan gi nye løsninger og resultater som ellers ikke ville være mulig å oppnå. 

Utarbeidelsen av en kommunal frivillighetspolitikk bør ha et vidt perspektiv og 

fokusere på fremtidens utfordringer og nytenkning. 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.  
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5.6 Demografi 

5.6.1 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.  

 

5.6.2 Innledning

Demografi, det vil si befolkningslære, henviser til: ”studiet av menneskelige befolkninger, deres 

størrelse, sammensetning og vekst” (www.demografi.no). Befolkningens alder, antall, 

sammensetning er både pådrivere og refleksjoner av sosiale og økonomiske prosesser 

utenfor og innenfor kommunegrensene. Kommunens demografi kan derfor vitne om 

tidligere og nåværende samfunnsendringer, men også si noe om retningen i den videre 

samfunnsutviklingen.  

 

Kommunens demografi er et kontinuerlig samspill mellom geografiske, historiske, sosiale og 

økonomiske variabler innenfor et bestemt tidsrom. Forholdet mellom disse er svært 

komplekst. Av den grunn er det ofte vanskelig å gi nøyaktige forklaringer på nåtidens 

demografi, men det er særlig utfordrende å forutse fremtidig befolkningsutvikling.  

 

Etter norske forhold vil jevn befolkningsvekst i kombinasjon med en balansert 

aldersfordeling antyde at kommunesamfunnet har en positiv utvikling. I slike situasjoner er 

kommunen enten en del av et attraktivt bosteds- og arbeidsmarked, eller så utgjør 

kommunen på egenhånd et slikt miljø. En vedvarende reduksjon i befolkningstallet kan 

gjerne tyde på det motsatte. Slike kommuner kjennetegnes gjerne av en usentral lokalisering, 

og har ofte en skjevfordeling i befolkningssammensetningen i forhold til kjønn og alder. 

 

5.6.3 Utvikling 

Befolkningsutvikling: 2000-2013 

I perioden 2000-2013 har 

innbyggertallet økt med  

4 147 personer fra 36 971 til 41 118. 

Den sammenlagte økningen er da 

på 11, 2 %, tilsvarende en årlig 

gjennomsnittlig vekst på 0, 9 %. 

Det er særlig 2005-2013 som skiller 

seg ut. Med unntak av 2007 har 

denne perioden hatt en årlig 

prosentvis folketallsøkning på over 

1 %. Diagrammet viser at Karmøy 

er en kommune med en 

vedvarende befolkningsvekst. Faktisk, med unntak av 2002, har Karmøy vært en 

vekstkommune siden opprettelsen i 1965. En må likevel tilbake til åra mellom 1965-1980 for 

en finne årlig prosentvis vekst på nivå med perioden 2005-2013.  

 

Figur: Folketallsutvikling i Karmøy kommune 2000-2013. Kilde: www.ssb.no. 

http://www.demografi.no/
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Befolkningsregnskap, Karmøy: 2000-2013 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Folkemengde 36971 37145 37093 37199 37281 37567 37928 38349 38926 39354 39624 40063 40536 41118 
Levendefødte 526 480 472 474 420 468 497 481 531 510 565 516 531 : 
Døde 280 284 277 295 250 255 277 305 297 270 291 319 298 : 
Fødselsoverskudd 246 196 195 179 170 213 220 176 234 240 274 197 233 : 
Innflyttinger 1207 1141 1061 1169 1220 1251 1401 1601 1547 1308 1546 1766 1706 : 
Utflyttinger 1279 1386 1149 1261 1109 1099 1206 1202 1353 1277 1383 1487 1355 : 
Nettoinnflytting -72 -245 -88 -92 111 152 195 399 194 31 163 279 351 : 
Folketilvekst 174 -52 106 82 286 361 421 577 428 270 439 473 582 : 
Folketilvekst (%) 0,5 -0,1 0,3 0,2 0,8 1,0 1,1 1,5 1,1 0,7 1,1 1,2 1,4  

Tabell: Befolkningsregnskap for Karmøy kommune 2000-2013. Kilde: www.ssb.no. 

 

Kommunens folketall kan forstås som et budsjett, altså et befolkningsregnskap der fødsels og 

innflytningstall er inntekter, mens dødstall og utflyttingstall er utgifter. Forholdet mellom 

disse utgjør da kommunens faktiske folketilskudd.  

 

Befolkningsregnskapet for Karmøy viser at folketilveksten hovedsakelig skyldes 

fødselsoverskudd. Dette tyder på at veksten skapes innad i kommunen, og ikke utenfor. For 

perioden 2000-2013 er fødselsoverskuddet høyere enn nettoinnvandring i hele 10 av 13 år. 

Av den samlede folketilveksten for perioden utgjør fødselsoverskuddet ca. 67 %, mens 

nettoinnflytting utgjør ca. 33 %.  I åra 2007-2012 ser vi derimot antydninger til at innflytting 

blir en viktigere faktor til folketilvekst.

Befolkningsutvikling i Karmøys soner

De siste 13 års 

befolkningsvekst har en 

ujevn geografisk 

fordeling. Folketilveksten 

har vært størst i sone 2 og 

5, både i absolutt og 

relativ forstand. Sone 3 

har også opplevd en 

markant økning i 

folketallet, men 

sammenlignet med sone 2 

og 5 har veksten vært 

moderat. Sone 1 og 4 har 

hatt minst vekst i 

folketallet, og det er særlig 

i sone 1 at veksten er lav.  
 

Den ujevne utviklingen i 

2000-2013 er ikke 

nyoppstått. Helt siden kommunens opprettelse i 1965 har sone 1 hatt et forholdsvis stabilt 

folketall. Sone 4 har også hatt et stabilt folketall, men da særlig siden 1980-tallet. Utviklingen 

siden 2000 er en videreføring av en situasjon med forankring flere 10-år tilbake i tid.  I løpet 

av de siste 13 årene har derimot kommunen vært i en sterk vekstperiode, og i denne 

Antall personer 
  2000 2013 Endr. Endr. (%) Endr.  pr. år (%) 
Sone 1 5 405 5 443 38 0,70 0,05 
Sone 2 9 284 10 752 1 468 15,81 1,22 
Sone 3 7 730 8 684 954 12,34 0,95 
Sone 4 7 616 7 822 206 2,70 0,21 
Sone 5 6 855 8 337 1 482 21,62 1,66 
Uoppgitt 81 80 -1 -1,23 -0,09 
Karmøy 36 971 41 118 4 147 11,22 0,86 

  Figur/Tabell: Karmøys folketall fordelt på antall og andel i soner: 2000-2013.  

Kilde: www.ssb.no. 
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perioden kommer det tydelig frem at veksten konsentreres i bestemte områder, nemlig sone 

2, 3 og 5.  

 

Befolkningsutvikling i Haugalandet

 

I Perioden 2000-2013 har Haugalandet opplevd

en folketilvekst på 12 273 personer, eller 12,4 %. Dette tilsvarer ca. 1 % årlig gjennomsnittlig 

folketilvekst for regionen. Blant regionens kommuner er det Karmøy, Haugesund, Tysvær 

som har hatt den største veksten i antall innbyggere. I prosentvis vekst er det Tysvær, 

Haugesund og Sveio som har den største økningen, mens Karmøy har opplevd noe lavere 

prosentvis vekst i forhold til eget folketall. Vindafjord, Etne og Bokn har også hatt  

folketilvekst gjennom perioden, men da i mer moderate former.  I motsetning har Utsira og 

Sauda hatt tydelig nedgang i innbyggertallet, og er regionens eneste kommuner med 

reduksjon i folketallet. 

 

Ut i fra befolkningsutviklingen i Haugalandet kan en se tydelige skiller mellom regionens 

kjerne- mellom og ytterområder. Karmøy, Haugesund og Tysvær utgjør selve kjernen i 

Haugalandet. Hele 91,2 % av regionens samlede folketilvekst i åra 2000-2013 er konsentrert 

her. Med lav befolkningsvekst og reduksjon utgjør Etne, Sauda og Utsira regionens 

ytterområder. Bokn, Sveio og Vindafjord kan sies å være en del av regionens ”mellom-

perifere” områder.   

 

 
 

 

 
 

 

Kom./reg. 2000 2013 Endring  Endring (%) Endr.  pr. år (%) 
Karmøy 36 971 41 118 4 147 11,2 0,9 
Haugesund 30 362 35 753 5 391 17,8 1,4 
Tysvær 8 828 10 487 1 659 18,8 1,4 
Vindafjord 8 135 8 615 480 5,9 0,5 
Sveio 4 623 5 400 777 16,8 1,3 
Etne 3 917 4 040 123 3,1 0,2 
Sauda 5 081 4 745 -336 -6,6 -0,5 
Bokn 786 865 79 10,1 0,8 
Utsira 256 209 -47 -18,4 -1,4 
Haugalandet 98 959 111 232 12 273 12,4 1,0 

Figur: Haugalandets kjerne,-halvperifere- og ytterområder. 

Kilde: Karmøy kommune (2013). 
Figur: Kart over Haugalandet. Kilde: Telemarks- 

forskning (2011).  

Figur: Folketallsutvikling i Haugalandsregionen 2000-2013. Kilde: www.ssb.no. 
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Aldersfordeling i Karmøy kommune 2013

Karmøy har en stor andel unge (0-19 år) i befolkningen. I antall utgjør denne gruppen ca. 

11 400 personer, eller 27 % av det samlede folketallet. For øvrig er dette en høyere andel en 

fylket og landet. Dette er et positivt ettersom en ung befolkning er en ressurs i kommunens 

fremtidige samfunnsutvikling. Aldersgruppene 20-44 år og 45-66 år utgjør ca. 24 600 

personer, eller 60 % av befolkningen. Disse aldersgruppene er svært viktige. Dette fordi de 

representerer den arbeidsføre delen av kommunens befolkning. Antallet personer 67 år + er 

ca. 5 100, altså 13 % av det samlede folketallet. Karmøy har en lav andel personer eldre enn 

67 år. En lav andel eldre innebærer at det er vekst i folketallet og mye innflytting til 

kommunen.   

Framskrivninger for aldersfordeling 2012-2040 

Hovedtrekket i 

befolkningsframskrivingene er en 

betydelig økning i antallet personer i 

aldersgruppene 67-79 år og 80 år +. 

Ifølge Statistisk sentralbyrås prognoser 

for 2040, vil antallet personer 80 år + øke 

med ca. 155 %, mens personer i 

aldersgruppen 67-79 år vil øke med ca. 

79 %. I antall utgjør dette en dobling fra 

2013, og i de neste 10-årene er det disse 

to aldersgruppene som øker overlegent 

mest i andel og antall. I motsetning til 

gruppen 67 år + vil antallet personer i 

alderen 0-19 år være uten store 

endringer fra 2013 til 2040. Den 

arbeidsføre delen av befolkningen, 20-

66 år, kommer også til å øke, men 

økninger vil skje hovedsakelig blant det 

eldste segmentet av gruppen, altså 45-

66 år. 

Alder 2013 
0-5 år 3374 
6-12 år 3831 
13-15 år 1838 
16-19 år 2359 
20-44 år 13696 
45-66 år 10910 
67-79 år 3652 
80 år + 1458 
Totalt 41118 

  

 Befolkningsfremskrivning m.  aldersfordeling, Karmøy: 2013-2040 

 Aldersgruppe 2013 2040 Endring Endring (%) 
0-5 år 3374 3559 185 5,5 

6-12 år 3831 4390 559 14,6 
13-15 år 1838 1968 130 7,1 
16-19 år 2359 2635 276 11,7 
20-44 år 13696 14714 1018 7,4 
45-66 år 10910 12521 1611 14,8 
67-79 år 3652 6532 2880 78,9 
80 år + 1458 3721 2263 155,2 
Totalt 41118 50040 8922 21,7 

  

Figur og tabell:  

Aldersfordeling i Karmøy 2013.  
Kilde: www.ssb.no.  

Figur/Tabell: Befolkningsframskriving med aldersfordeling for  

Karmøy 2013-2040., middels nasjonal vekst. Kilde: www.ssb.no. 

http://www.ssb.no/
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Eldrebølgen 

Eldrebølgen er et begrep som 

beskriver den demografiske 

utviklingen som pågår i Norge i dag, 

en utvikling der både andel og antall 

personer over pensjonsalder er 

voksende. Denne utviklingen vil også 

merkes i Karmøy, for eksempel 

gjennom en prognosert økning i 

personer mellom 67-79 år og 80 år + 

på ca. 2900 og 2300 personer, det vil si 

en prosentvis økning på 79 % og 155 

%. Framskrivingene viser at det det er 

bare aldersgruppene 67-79 år og 80 år 

+ som vil ha en andelsmessig økning.  

 

Eldrebølgens effekter vil merkes 

gjennom økte kostnader til 

eldreomsorgen og økte 

pensjonsutgifter. Man vil også merke 

konsekvensene gjennom et tap av 

arbeidskraft mens det samtidig vil 

skapes et økende behov for ny 

arbeidskraft.  Dersom en tar 

utgangspunkt i 

befolkningsframskrivinger for 

perioden 2014-2040, vil en se en 

negativ utvikling i andelen personer i 

arbeidsfør alder. Ifølge SSBs scenario 

vil denne andelen synke fra 63,7 % til 

58,7 %.  Det tenkes at det er særlig 

innen omsorg- og utdanningsyrkene 

som får et vesentlig økt behov for 

arbeidskraft. Man kan her 

kompensere for noe av eldrebølgen 

gjennom innflytting og 

arbeidsinnvandring. Siden Karmøy 

kommune har hatt en robust og stabil 

befolkningsutvikling, er det grunn til 

å tro at denne utviklingen fortsetter 

frem mot 2040. Det blir likevel 

vanskelig å fullstendig demme opp for 

de store befolkningsendringene som 

er under utvikling. Det er viktig å poengtere at eldrebølgen er ikke noe som kommer en gang 

i framtiden, men det er et fenomen vi allerede «står midt oppi».   

 

Figur: personer (%) innfor og utenfor arbeidsfør alder innen 

kommunens samlede folketall, Karmøy: 2014-2040. Utarbeidet fra 

Statistisk sentralbyrås alternativ for middels nasjonal vekst. 

 Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Befolkningsframskriving som viser aldersfordeling (%) blant 

aldersgrupper frem mot 2040. Utarbeidet fra Statistisk sentralbyrås 

alternativ for middels nasjonal vekst.  Kilde: www.ssb.no. 

Årsverk helse,- skole- og barnehagesektorene i Karmøy , 

fremskrivning: 2012-2040
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Figur: Fremtidig behov for årsverk i utvalgte kommunale sektorer,  

Karmøy: 2012-2040. Kilde: www.regjeringen.no. 
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Befolkningsframskrivinger 2013-2040

Prognosene for befolkningsutvikling 

viser at Karmøy vil ha tilvekst i 

folketallet for perioden 2013-2040. I 

alternativene for middels og høy 

vekst beregnes det en årlig 

folketilvekst på 0,8-1,6 %. Ut i fra 

historiske tall virker en slik vekst 

realistisk. For at kommunen skal ha et økende folketall etter 2035, bør den årlige tilveksten 

være på minst 1 %. En utvikling i tråd med alternativet for lav vekst vil da være ugunstig. 

Dette fordi folketallet da gradvis stagnerer frem mot 2030, og etter 2035 vil en få en 

tilbakegang i folketallet. Beregningene tar ikke høyde for planlagte prosjekter og deres 

mulige effekter på lokal- og regional befolkningsutvikling, for eksempel Rogfast*.  

 

Framskrivningene for Karmøys 

soner viser at utviklingstrekkene fra 

2000-2013 i all hovedsak vil fortsette. 

Alle sonene får vekst, men det 

beregnes at ca. 80 % av det 

prognoserte folketilskuddet 

konsentreres i sone 2 og 3. I 

motsetning til 2000-2013 vil veksten 

avta i sone 5. Dette skyldes dagens 

demografiske situasjon, der 

befolkningsmassen på fastlandet 

består av en stor andel personer i 

alderen 67 år +. Frem mot 2040 vil 

dette skape frafall i befolkningen. 

Dersom sone 5 har stor innflytting, 

kan denne utviklingen motvirkes.  

Sone 1 og 4 antas å ha stabilitet i 

folketallet frem mot 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Rogfast: planlagt samferdselsprosjekt som forbinder Haugalandet, Kvitsøy og Stavangerregionen via tunnelforbindelse under 

Boknafjorden. Prosjektet vil ha uante effekter for bosettingsmønster og befolkningsutvikling i Haugalandet.   

  2013 2030 Endring Endr. (%) Endr. pr. år (%) 
Sone 1 5 443 5 711 268 4,9 0,3 
Sone 2 10 752 14 498 3 746 34,8 2,0 
Sone 3 8 684 11 792 3 108 35,8 2,1 
Sone 4 7 822 8 148 326 4,2 0,2 
Sone 5 8 337 9 141 804 9,6 0,6 
Karmøy 41 118 49 290 8 172 19,9 1,2 

  

Figur: Befolkningsframskriving for  

Karmøy: 2013-2040. Basert på Statistisk 

sentralbyrås alternativer for lav, -middels- og høy 

nasjonal vekst. Kompas-prognose er utarbeidet av 

Karmøy kommune.  Kilde: www.ssb.no og Karmøy 

kommune (2013). 

Figur/Tabell: Befolkningsframskrivinger for Karmøys soner:  

2013-2030. Utarbeidet med Kompas.  Kilde: www.ssb.no og  

Karmøy kommune (2013). 
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5.6.4 Utfordringer 

 Befolkningsressurser: Hvis Karmøy skal forbli en vekstkommune i tiden frem mot 

2040, må kommunen ha en årlig gjennomsnittlig vekst på minst 1 %.  

 Ujevn fordeling av folketallet i kommunen: Karmøys befolkning har en svært ujevn 

geografisk fordeling. Det er etablert et tydelig skille i bosetningsmønsteret: Sør- og 

Nord-Karmøy har stabile folketall, mens det meste av folketilvekst konsentreres på 

midtre del av Karmøy og Fastlandet. Utviklingen viser at forskjellene i sonenes 

innbyggertall øker både i absolutte og relative tall. Dette har pågått over lang tid, 

men i perioden 2000-2013 har denne prosessen blitt intensivert. 

 Sterkt voksende andel eldre personer i befolkningen: Frem mot 2040 vil 

”eldrebølgen” intensiveres i Karmøys demografi. I praksis betyr dette at antallet 

personer 67-79 år og 80 år vil fordobles. Konsekvensene av dette blir en befolkning 

med en tydelig skjev aldersfordeling, og andels- og antallsmessig vil mye av 

befolkningen være utenfor arbeidsfør alder.   

 

5.6.5 Strategier 

 Tilrettelegging for befolkningsvekst gjennom overordnet planlegging: Som en 

aktør innen samfunnsutvikling kan Karmøy kommune gi retning til 

samfunnsutviklingen. Gjennom kommunens overordnede areal- og 

samfunnsplanlegging kan Karmøy aktivt tilrettelegges for tilflytting, for eksempel 

gjennom bolig- og næringsutvikling. Kommunen kan også påvirke den geografiske 

fordelingen av kommende befolkningsvekst gjennom å konsentrere befolkningsvekst 

til enkelte områder.  

 Innvandring som en motkraft til ”eldrebølgen”: Befolkningsframskrivingene tilsier 

at mye av kommunens befolkningsvekst utgjøres av innvandring. Økt innvandring 

bør derfor anses som en ressurs som kan redusere den aldersmessige 

skjevfordelingen som skapes av ”eldrebølgen.  
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5.7 Oppvekst og utdanning  

 

5.7.1 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.   

 

5.7.2 Innledning 

Norge har gradvis utviklet seg til å bli et kunnskaps- og kompetansesamfunn, og sentralt i 

denne utviklingen er utdanningens styrkede posisjon og etterspørsel i arbeidslivet. En 

omtaler ofte utdanning som en personlig og samfunnsmessig lønnsom investering. I dag 

investerer de fleste betydelige deler av sitt liv i selve utdanningsfasen. Eksempelvis en 

fullført videregående utdannelse er utdanningsforløpet tar 13, mens for å oppnå 

fullførtuniversitets- og høgskoleutdanning tar dette minst 16-21 år. Vi bruker altså ca. 1/6 til 

1/4 av livsløpet vårt på utdanning.  

 

Framveksten av kunnskaps- og kompetansesamfunnet har vært en planlagt utvikling 

gjennom reformer i grunnskolen og videregående skole, allmenn studiefinansiering og økt 

tilgjengelighet på høyere utdanning gjennom et desentralisert universitets- og 

høgskoletilbud. Universell tilgang på høyere utdanning har vært et tiltak for å oppnå sosial 

utjamning og velstandsøkning fordelt på alle samfunnslag. En annen viktig drivkraft i denne 

prosessen har vært de omfattende endringene i norsk næringsstruktur, der stor vekst i 

tjeneste- og sørvisnæringer har skapt økt behov for høykompetente arbeidstakere.  

 

Grunnskolens hovedfunksjon som utdanningsinstitusjon er formidlingen av 

basiskunnskaper innen teoretiske fag og samfunnsforståelse. Denne kunnskapen er 

grunnleggende for mestring og deltakelse i samfunnet, og skal forberede elevene til 

yrkesfaglig eller studiespesialiserende videregående utdanning. Gjennomstrømningen av 

elever i videregående skole er av stor viktighet. Dette fordi frafall i videregående skole er 

vanskeligjør adgangen til arbeidsmarkedet, men vil også utelukke muligheten for studier 

ved universitet og høgskoler.  

 

I likhet med grunnskolen er også barnehagen en viktig utdanningsinstitusjon, men 

barnehagene har også et viktig samfunnsansvar som danningsinstitusjon*.  I barnehagene 

tilegner barn seg sosiale, språklige, praktiske og faglige ferdigheter og er viktig steg i barns 

forberedelser til grunnskolen (Kunnskapsdepartementet 2010: 2).  

 

                                                 
* Dannelse: Dannelse eller danning er formingen av menneskets personlighet, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og 

utdanning (www.snl.no b).  

http://www.snl.no/
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5.7.3 Utvikling 

Befolkningens utdanningsnivå 

 
 

Utdanningsnivå, i Karmøy (%) 1970 1980 1990 2000 2012 
Grunnskole 59,0 52,6 45,9 37,7 31,1 
Videregående skole 37,2 41,0 44,4 48,1 48,7 
Universitets- og høgskole - kort 3,3 5,5 8,6 12,6 17,6 
Universitets- og høgskole - lang 0,5 0,9 1,1 1,5 2,7 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Ved å se utdanningsnivået over et lengre tidsrom kan en se at kommunen har gjennomgått 

vesentlige samfunnsendringer. Utviklingen viser at andelen personer med grunnskole som 

høyeste utdanning er redusert fra 58,7 % til 30,3 % i perioden 1970-2012. Samtidig har 

andelene for videregående, universitets- og høgskoleutdanning økt. Totalt har andelen 

universitets- og høgskoleutdannede økt mest, det vil si fra 3,8 % til 20,3 %. Innenfor denne 

kategorien er det særlig kort universitets- og høgskoleutdanning (opp til 3 år) som har hatt 

vesentlig økning. Den overordnede utviklingen tydeliggjør at utdanningsnivået i kommunen 

blir høyere for hvert 10-år. Dette er en utvikling som også gjenspeiler samfunnsutviklingen 

både på fylkes- og landsbasis. Diagrammet viser at Karmøy har et lavere utdannelsesnivå 

enn fylket og landet, og slik har det vært gjennom hele tidsrommet. Det understrekes at det 

er en tydelig økning over tid i avviket for høy utdanning mellom Karmøy, fylket og landet: 

avviket i andelen høyt utdannede har økt fra 2,6 % til 9,5 % mellom 1970 til 2012.  Det må 

også påpekes at utdanningsnivået også reflekterer næringslivets kompetansebehov i 

Karmøy, og at utdanningsnivået er knyttet til et lavt behov for høyt utdannet arbeidskraft. 

Industrien er derimot en langt mindre sysselsetter i dag enn tidligere (se kap. 5.9 om 

næringsliv og sysselsetting).   

Figur/tabell: Utdanningsnivå (%) i befolkningens for personer 16 år +: 1970-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Barnehage 

Barnehagestruktur 

  Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Hele kommunen 
 Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) 

Barnehager, kommunale  1 20 3 38 1 17 2 25 2 29 9 27 
Barnehager, Private  4 80 5 62 5 83 6 75 5 71 25 74 
Barnehager, totalt 5 100 8 100 6 100 8 100 7 100 34 100 
Barnehageenheter, kommunale 106 31 267 33 105 17 141 23 193 26 812 26 
Barnehageenheter, Private 235 69 543 67 497 83 465 77 537 74 2277 74 
Barnehageenheter, totalt 341 100 810 100 602 100 606 100 730 100 3089 100 
Tabell: Oversikt for antall barnehager- og enheter i 2013. Kilde: Norconsult (2013). 

 

I kommunen er det 34 barnehager: 9 kommunale og 25 private. Antallet barnehageenheter er 

3 089, der 812 enheter utgjøres av kommunale barnehager, mens 2 277 enheter er innen de 

private barnehagene. Den andelsmessige fordelingen av barnehageenheter er da 26 % 

kommunale og 74 % private. I alle soner er det en overvekt av private barnehager og 

barnehageenheter. Ytterpunktet finner vi i sone 3. Her finnes den mest ujevne fordelingen 

mellom offentlig og privat barnehager: 17 % av barnehagene og barnehageenhetene er i 

kommunal regi, mens 83 % er drevet privat. Sone 2 har størst grad av likhet i fordelingen, 

der 38 % av barnehagene og 33 % av barnehageenhetene er kommunale. De private 

barnehagene utgjør her 62 % av antallet og 67 % av barnehageenhetene.    

 

Siden 2001 har det samlede antallet barnehager i kommunen økt fra 30 til 34, og på et 

tidspunkt var det 35 barnehager. Et tydelig utviklingstrekk er at det har blitt etablert en 

rekke private barnehager i dette tidsrommet. En har da gått fra 7 til 25 private barnehager. 

Figur: Utvikling i Karmøys barnehagestruktur: 2001-2013. Kilde: www.ssb.no. 
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Samtidig har antallet kommunale barnehager blitt redusert fra 23 til 9. Det har dermed 

pågått en sterk privatiseringsprosess i Karmøys barnehagestruktur- og tilbud.  

 

Antall barnehagebarn 

Mellom 2002-2012 har det 

samlede antallet 

barnehagebarn økt fra 1 508 

til 2 567. Det er en økning på 

1 059 barn, tilsvarende 70,2 

%. Antallet barn i 

kommunale barnehager har 

sunket fra 975 til 630 barn, og 

dette er en reduksjon på 315 

barn, eller 32,3 %. Antallet 

barn i private barnehager har 

økt fra 533 til 1 937. Dette 

innebærer en økning på 

1 404 barn, eller 27,5 %.  

 

Barnehagenes størrelse 

Et annet utviklingstrekk i 

barnehagestrukturen er at 

barnehagene blir større, 

både i areal og antall barn. I 

tidsrommet 2004-2012 har 

det gjennomsnittlige leke- 

og oppholdsarealet økt fra 

213 m2 til 367 m2, mens det 

gjennomsnittlige antallet 

barn pr. barnehage har økt 

fra 54 til 76. De største 

endringene har skjedd i 

de kommunale 

barnehagene. Det 

gjennomsnittlige arealet har 

her økt fra 160 m2 til 351 m2, 

mens antallet barn har økt 

fra 44 til 70. De private 

barnehagene har også vokst 

i leke- og oppholdsareal og 

antall barn, men her har 

endringene vært mindre og 

utviklingen mer stabil.  

 

 

 
 

Figur: Barnehagenes størrelse: gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage og leke- og  

oppholdsareal (m2), Karmøy: 2004-2012. Kilde: www.ssb.no. 

  2004 2012 Endring Endring (%) 
Leke og oppholdsareal, kom. 

barnehager  160 351 191 119,4 

Ant. barn pr. barnehage, kom. 44 70 26 59,1 
Leke og oppholdsareal, priv. 

Barnehager 320 373 53 16,6 

Ant. barn pr. barnehage, priv. 75 78 3 4,0 

Leke og oppholdsareal, alle barnehager  213 367 154 72,3 
Ant. barn pr. barnehage, alle 

barnehager 54 76 22 40,7 

  

Figur: Antall barn i Karmøys barnehager. Kilde: www.ssb.no. 
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Barnehagedekning 

Barnehagedekningen i 

Karmøy kommune har 

hatt en jevn økning siden 

2000. Den samlede 

barnehagedekningen har 

økt fra 44,6 % til 89,7 %. 

For aldersgruppen 3-5 år 

har dekningsgraden gått 

fra 62,2 % til 97 %. For 1- 

og 2-åringer har 

dekningen økt fra 18,2 % 

til 78,9 %. Den 

overordnede nasjonale 

målsettingen er 100 % 

dekning. 

 

 

Kompetanse og kvalitet 

Lederne i Karmøys 

barnehager med 

godkjent 

førskoleutdanning har 

andelsmessig økt fra 87,3 

til 91,9 i løpet av 

perioden 2006-2012. 

Andelen assistenter med 

førskole, - fag- eller 

annen pedagogisk 

utdannelse har også økt 

siden 2006. Økningen 

har her vært fra 23, 7 % 

til 34 %.  Både ledere og 

assistenter i Karmøys 

barnehager har gjennom 

hele perioden. et høyt 

utdanningsnivå i forhold 

til fylkes- og landsbasis 

Dette tyder på at 

barnehager i Karmøy 

holder høy faglig 

kvalitet.  

   
 

 

 

 

 

Styrere og ledere med godkjent førskoleutd. + 

assistenter med førskole,- fag- eller annen pedagogisk utd. 2006 2012 
Karmøy Styrere og pedagogiske ledere (%) 87,3 91,9 
Karmøy Assistenter (%) 23,7 34,0 
Rogaland Styrere og pedagogiske ledere (%) 87,1 79,0 
Rogaland Assistenter (%) 21,9 25,2 
Norge Styrere og pedagogiske ledere (%) 86,9 85,7 
Norge Assistenter (%) 19,1 26,8 

  Figur: Barnehagedekning i Karmøy: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Barnehagedekning i Karmøy: 2000-2012. Kilde: 

www.ssb.no. 
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Skole 

Skolestruktur  

Karmøy har i dag 26 enheter i 

drift innen grunnskolen. Av 

disse utgjør barneskoler 19 og 

ungdomsskoler 7. Tidligere 

hadde kommunen også 1 

kombinert skole: enhet med 

både barneskole og 

ungdomsskole. Kommunens 

skolestruktur skiller seg da ut 

fra barnehagestrukturen ved 

en mindre andel private 

innslag.  

 
Enheter innen  

grunnskolen  

(priv. og kom.) 2003 2006 2009 2013 Endring 
Barneskoler 22 22 23 19 -3 
Ungdomsskoler 5 5 6 7 2 
Kombinerte skoler 1 1 0 0 -1 
Skoler, alle  28 28 29 26 -2 

 

I tiden siden 2003 har det skjedd endringer i kommunens skolestruktur. Mellom 2003 og 2013 

har det samlede antallet skoler blitt redusert fra 28 til 26, men i samband med åpningen av 

ny skole på Mykje var det samlede antallet 29 skoler i 2009. Totalt har det vært 6 

skolenedleggelser i Karmøy i tidsrommet, og disse har alle vært kommunale skoler. I tillegg 

har Vormedal skole hatt en overgang til ren ungdomsskole. Nå er dette en kombinert skole, 

men før var dette en ren ungdomsskole.   

 
Fordeling: private og kommunale 

enheter i Karmøys grunnskole 

2003: 

antall og andel 

2013: 

antall og andel 
Barneskoler, kommunale 22 (100 %) 17 (89 %) 
Barneskoler, private 0 (0 %) 2 (11 %) 
Barneskoler, alle 22 (100 %) 19 (100 %) 
Ungdomskskoler, kommunale 5 (100 %) 5 (83 %) 
Ungdomsskoler, private 0 (0 %) 2 (17 %) 
Ungdomskoler, alle  5 (100 %) 6 (100 %) 
Kombinerte skoler, kommunale 1 (100 %) 0 (0 %) 
Kombinerte skoler, private 0 (0 %) 1 (0 %) 
Kombinerte skoler, alle 1 (100 %) 0 (0 %) 
Kommunale, alle skoler 28 (100 %) 23 (88 %) 
Private, alle skoler 0 (0 %) 3 (12 %) 
Alle skoler, totalt 28 (100 %) 26 (100 %) 

 

Et annet utviklingstrekk i Karmøys skolestrukturen er inntoget av private skoler. I 2013 var 

det opprettet 3 private skoler i Karmøy. Andelsmessig er da 12 % av grunnskolestrukturen 

Tabell: Utvikling i skolestruktur; Karmøy: 2003-2013. Kilde. www.ssb.no. 

Karmøy: Skolestrukturens fordeling mellom kommunale og private skoler, Karmøy: 2013. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Karmøys barne- og  

ungdomsskoler fordelt på  

soner: 2013. Kilde. www.ssb.no. 



  70 

 

privatisert siden 2003, mens de 

resterende 88 % er kommunalt 

driftet. De private innslagene i 

grunnskolen består av 2 

barneskoler og 1 ungdomsskole. 

Av barneskolene er da 11 % 

private, mens 89 % er 

kommunale. For 

ungdomsskolene er fordelingen: 

17 % private og 83 % 

kommunale.  

 

Karmøys skolestruktur i forhold til sammenlignbare kommuner 

Ut i fra folketall og areal har 

Karmøy et høyt antall kommunal 

skoler. Blant K13-gruppens er 45 

kommuner det bare 7 kommuner 

med flere kommunale skoler enn 

Karmøy, men alle disse er alle 

større i folketall, og flere er større 

i areal.  Sammenlignet med 

landet er det bare 10 av 429 

kommuner (2012) som har flere 

kommunale skoler enn Karmøy. 

Med den 21 største befolkningen 

og det 314 største arealet i landet, 

har Karmøy flere skoler enn det 

som er vanlig, hvis vi 

sammenligner med andre 

kommuner. Dette vitner også om 

at Karmøy har en svært 

desentralisert skolestruktur.  

 

Konsekvensene av den 

desentraliserte skolestrukturen 

er høye driftsutgifter.  

Sammenlignet med andre K13-

kommuner var Karmøys 

driftsutgifter ca. 2,7 % høyere pr. 

elev. Trenden viser at 

kostnadene er økende.  

 

 

Figur: Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innb. 6-15 år. Utgiftene  

er korrigert med konsumprisindeks for 2012. Kilde: www.ssb.no.  

Figur: Sammenligning av antall kommune skoler mellom Karmøy og  

Sammenlignbare kommuner.  Kilde. www.ssb.no. 

Figur: Oversikt av fordelingen mellom 

private og kommunale enheter i Karmøys 

skolestrukur: 2013 

Kilde: www.ssb.no. 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
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Elevtallsutvikling 

Elevtallsutviklingen viser at de 

kommunale skolene har hatt 

nedgang i elevtall. For perioden 

2002-2012 har nedgangen vært 

418 elever, eller 7, 1 %. Det er i 

barneskolene den største 

nedgangen har vært, det vil si 

428 elever, eller 10, 9 %. I 

motsetning til barneskolen har 

ungdomsskolen hatt en økning i 

elevtallet på 79 personer. Dette 

er en vekst på 4,5 %. Noe av 

nedgangen skyldes oppstarten 

av 3 private skoler i 2012-2013. 

Samlet utgjør elevtallet på de 

private skolene ca. 130 elever.  

 

 

 

Elevtall pr. kommunale skole er 

økende. Dette henger i sammen 

med effektiviseringstiltak som er 

foretatt grunnskolestrukturen. 

Disse tiltakene er nedleggelsen 

av 6 kommunale skoler, noe som 

har innvirkning for det 

gjennomsnittlige elevtallet pr. 

skole.  

 

 

 

 

 

 

Kompetanse og kvalitet 

Utdanningsnivået blant lærerne kan gi et inntrykk av den faglige kompetansen i 

skolesektoren, men også gi et inntrykk av undervisningens innholdsmessige kvalitet.  

 
Utdanningsnivå (%) blant lærere i grunnskolen: 2010-2012 

  Utdanning 2010 2011 2012 
Karmøy Universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 90,3 91,2 91,6 
Karmøy Universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 4,9 3,7 4,4 
Karmøy Videregående utdanning eller lavere 4,9 5,1 4,0 
Rogaland Universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 88,6 88,4 88,5 
Rogaland Universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 5,9 5,5 6,0 

  2002 2012 Endring Endring (%) 
Ant. elever, barneskolen 3 916 3 488 -428 -10,9 
Ant. elever, ungdomsskolen 1 740 1 819 79 4,5 
Ant. elever, totalt 5 918 5 500 -418 -7,1 

  

Figur: Elevtallsutvikling i Karmøys kommunale skoler: 2002- 2012.  

Kilde: www.ssb.no. 
 

Figur/tabell: Elevtallsutvikling i Karmøys kommunale skoler: 2002- 2012. 

Kilde: www.ssb.no. 



  72 

 

Rogaland Videregående utdanning eller lavere 5,6 6,2 5,5 
Norge Universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 86,2 86,2 87,1 
Norge Universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 5,9 5,9 6,0 
Norge Videregående utdanning eller lavere 8,0 7,9 6,9 

 

Ut i fra tallmaterialet har lærere i Karmøys kommunale grunnskole høy kompetanse, altså et 

sterkt faglig og pedagogisk undervisningsgrunnlag. Andelen lærere med høyere- og 

pedagogisk utdanning er økende, mens andelen lærere med høyskoleutdanning uten med 

uten pedagogisk utdanning er synkende. Vi ser også at andelen lærere uten 

høyskoleutdanning (ufaglærte) er synkende. Den samme utviklingen har pågått på lands- og 

fylkesbasis, men Karmøy skiller seg vesentlig ut med et høyere utdanningsnivå blant 

grunnskolens lærere. 
 

Grunnskolepoeng er den samlede summen av oppnådde poengkarakterer i grunnskolen, og 

er opptaksgrunnlaget for videregående skole. I denne statistikken er de gjennomsnittlige 

grunnskolepoengene basert på 11 fag. Summen av grunnskolepoeng kan da gi innblikk i 

elevenes prestasjonsnivå i ungdomsskolen.  

 

For perioden 2007-2012 har 

Karmøys grunnskoleelever 

oppnådd lavere 

poengsummer enn fylket 

og landet.  Ut i fra lærernes 

kompetansenivå, som er 

høyere enn fylket og 

landet, burde elevene ha 

gode forutsetninger for å 

oppnå høyere 

poengsummer enn det som 

framgår av diagrammet. 

Diagrammet viser også at 

selv om Karmøy oppnår en 

lavere gjennomsnittlig 

poengsum, er trenden at poengsummene er stigende, noe som også samsvarer med trenden 

på fylkes- og landsnivå. Nasjonale prøver viser derimot at dersom resultatene korrigeres mot 

foreldrenes utdanningsnivå og skolens ressursbruk, vil Karmøy ligge på 

landsgjennomsnittet.  

Tabell Utdanningsnivå (%) blant lærere i grunnskolen. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng: 2007-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Det er sterk sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, barnas skoleprestasjoner og 

videre utdanningsforløp. Elevenes prestasjoner må derfor sees i sammen med foreldrenes 

utdanningsnivå. Litt forenklet kan det sies at utdanningsnivå ofte reproduseres fra 

generasjon til generasjon.  

 

Diagrammet viser at foreldre med høyere utdannelse oppnår i gjennomsnitt 1 karakter 

høyere resultat enn barn av foreldre med bare grunnskole eller ingen fullført utdanning. 

Karmøy-elevenes gjennomsnittlige oppnåelse av grunnskolepoeng bør derfor sees i 

sammenheng med det generelt lave utdanningsnivået i kommunen.  

 

Videregående skole 

Karmøy har et lavere 

frafall i videregående 

skole enn fylket og 

landet. Dette betyr at en 

større andel av Karmøy-

elever oppnår yrkes- og 

studiekompetanse innen 

5 år. Dette er et positivt 

trekk. Utviklingen viser 

at frafallet i Karmøy er 

avtagende, men at 

fylket og landet 

opplever økt frafall.  

 

 

 

 

Figur: Eksamenskarakterer etter foreldrenes utdanningsnivå 2013. Karaktergrunnlaget er et gjennomsnitt av resultater i 

norsk muntlig, sidemål og hovedmål, engelsk muntlig, mattematikk muntlig og skriftlig, RLE muntlig og samfunnsfag 

muntlig. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Frafall (%) i videregående skole 2005-2012. Kilde: www.fhi.no. 
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5.7.4 Utfordringer 

 Lavt utdanningsnivå: Utdanningsnivået i Karmøy er lavt sammenlignet med fylket 

og landet, og avviket har vært økende sett over flere 10-år. 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 og egnethet i arbeidslivet. Utdanningsnivået 

påvirker videre, for eksempel inntektsgrunnlag osv.     

 Desentralisert barnehagestruktur: Karmøy har en desentralisert barnehagestruktur, 

og dette medfører høye driftskostnader dersom kommunen må drifte mange små 

enheter.  

 Dekningsgrad i barnehager: For å oppnå full barnehagedekning må en påregne 

betydelige økonomiske investeringer. Ved full barnehagedekning må en avsette flere 

areal, samt sørge for at barnehagene er av en kostnadseffektiv størrelse. Dette 

vanskeliggjøres med en desentralisert struktur. 

 Skjevfordeling mellom kommunale og private aktører i barnehagestrukturen: Det 

er en sterk skjevfordeling mellom private og kommunale barnehager i kommunens 

barnehagestruktur. Barnehagetilbud- og dekning er da sårbart ovenfor, for eksempel, 

konjekturendringer som kan gjøre barnehagedrift mindre økonomisk lønnsomt.  

 Utdanningsnivå blant ledere og assistenter i Karmøybarnehagene: 

Utdanningsnivået blant ledere og assistenter i Karmøys barnehager er høyt 

sammenlignet med fylket og landet. Dette er et positiv trekk og et godt utgangspunkt 

for produksjonen av et barnehagetilbud med et sterkt faglig og pedagogisk innhold. 

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 ved at skoleenhetene er små, eller 

at de ikke har grunnlaget til å utnytte elevkapasiteten i skolebygget.   

 Utdanningsnivå blant lærere i grunnskolen: Lærernes utdanningsnivå er høyt 

sammenlignet med fylket og landet. Karmøy har da gode forutsetninger for å tilby 

elevene undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet.  Ettersom det er 

sannsynlig at dette gir positiv effekt i elevens læring og resultatoppnåelse, er det 

viktig at lærernes utdanningsnivå holdes på et høyt nivå, men også 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. Forklaringene bak dette er sammensatt, men foreldrenes 

utdanningsnivå er en viktig påvirkningsfaktor.  
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5.7.5 Strategier 

 Kompetanseheving og kunnskapsutvikling: Fortsette kompetanseheving av ledere i 

barnehager og skolesektoren. I denne sammenhengen må en videreutvikle gode 

strategier for kvalitetsheving. En må også ha økt fokus på kollektiv læring og 

kunnskapsutvikling blant personalet i barnehager og skoler. 

 Økt ressursutnyttelse: For en økt ressursutnyttelse må en se på kostnadskrevende 

strukturer innen barnehage, skole og kultur. Dette innebærer en kombinasjon av flere 

fokusområder: forebyggende arbeid innenfor PP-tjenesten (for eksempel utvikling av 

flere tjenester på lavterskelnivå), redusering av behovet for spesialundervisning 

gjennom bedre tilpasset opplæring i skolen, snu ressursbruken i skolen fra de eldste 

til de yngste elevene og lage et forsvarlig system for tilbud til elever med utagerende 

atferd på barnetrinnet ved å bygge på de systemer som allerede foreligger.  

 Skape høyere gjennomføringsgrad for elever på videregående skole: Starte arbeidet 

med å øke andelen elever som gjennomfører videregående skole tidlig i 

opplæringsløpet.  

 Skolebruksplan 2015-2030 og andre planer for innhold og kvalitet i Karmøys 

grunnskole: Skolebruksplanen tar for seg Karmøy-grunnskolens kapasitet og 

skolestruktur frem mot 2030. Strategi- og utviklingsplan for skole foreligger i form av 

strategikart med strategiske mål og tilhørende planer for de prioriterte 

satsingsområdene. Eksempler på slike planer er leseplan, regneplan, IKT-plan og 

strategiplan for utvikling av ungdomstrinnet. At disse planene følges opp og 

revideres ved behov, vil være en viktig strategi for utviklingen av grunnskolen i 

Karmøy, både i henhold til kapasitet og kvalitet.  

 Barnehageplan 2014-2025 og Strategi- og utviklingsplan for Karmøybarnehagene 

2013-2016: Karmøy kommune har egne planer for barnehagene i kommune. 

Barnehageplanen tar for seg de materielle og fysiske sidene ved Karmøybarnehagene, 

for eksempel barnehagenes kapasitet og struktur. Man har også en strategi- og 

utviklingsplan som tar for seg barnehagenes innhold og kvalitet, for eksempel 

pedagogisk ledelse, innemiljø, kommunikasjon osv. Oppfølging og revisjon av disse 

planene er en viktig strategi for å møte det utfordringsbildet Karmøybarnehagene 

har.  
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5.8 Kultur og kulturvern  

 

5.8.1 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. 

 

5.8.2 Innledning 

Kultur defineres av Kirke- og kulturdepartementet (2003: 21) på 2 måter: ”1) I vid meining 

dekkjer det verdiar, normer, kunnskapar, symbol og ytringsformer som er felles for ei gruppe 

menneske eller eit bestemt samfunn. 2) I smal meining vert omgrepet brukt om dei forskjellige 

aktivitetane innanfor kulturlivet når desse vert forstått som ein avgrensa samfunnssektor”. Ut 

fra disse definisjonene kan vi forstå kultur som fundamentet for identitet og selve limet som 

skaper meningsforbindelser mellom folk, for eksempel innenfor lokalsamfunn, 

kommunesamfunn eller nasjoner. Den andre definisjonen avgrenser kultur til praktiske 

arbeids- og ansvarsoppgaver innenfor, for eksempel kommunen, fylket eller staten.     

 

Mens kultur er noe som skapes av samfunnet og pågår vår egen samtid, er kulturvern en 

forvaltning av kulturen i samfunnet på et tidligere tidspunkt. Vi får et innblikk i det 

historiske samfunnet gjennom kulturminner. Kulturminneloven (§ 2) definerer kulturminner 

som: ”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes 

områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng”. Det finnes 2 

hovedkategorier av kulturminner: materielle og immaterielle.  Materielle minner er faste 

objekter som bygg, anlegg eller gjenstander, mens immaterielle minner er historisk 

kunnskap i form av tradisjoner, musikk, historier osv. Kulturminner er en ikke-fornybar 

ressurs. Kulturminner er av samfunnsmessig verdi ettersom de er grunnleggende 

byggesteiner for stedstilhørighet, stedets historie og identitet. 

 

Tradisjonelt har den kommunale samfunnsplanleggingen hatt en sterk oppkobling mot 

arealforvaltning alene, hvor samfunnsutvikling ofte var synonymt med bolig, - nærings- og 

samferdselsutvikling. I denne sammenhengen ble kultursektoren ansett som noe på utsiden 

av samfunnsplanleggingen. Unntaket var gjerne tilfeller som omfattet kultursektorens 

arealmessige behov i form av bygg og anlegg. Den moderne samfunnsplanlegging har et mer 

helhetlig perspektiv på samfunnsutvikling, og i dag anses kultursektoren som en viktig 

ressurs i prosessen for å skape attraktive steder og lokal- og kommunesamfunn. 

 

En sterk kultursektor kan skape store verdier på egenhånd, men vil ha større suksess i 

samspill med andre sektorer, for eksempel næringslivet. Det er viktig å understreke at 

verdier er noe mer enn det strengt økonomiske, og at kulturverdier lar seg vanskelig 

omregne til kroneverdi. Av den grunn er det også vanskelig å si hvor viktig kultur er for 

samfunnsutviklingen. Først og fremst bør kultursektoren anses som en viktig 

samfunnsbygger som skaper attraktivitet gjennom omdømme- og identitetsbygging. I tillegg 

fremmer kultursektoren viktige egenskaper som kreativitet og innovasjon. Alle disse 

forholdene er viktige komponenter i både den lokal og regionale utviklingen.  
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5.8.3 Utvikling 

 

Kultur 

Kommunens økonomiske ressursbruk i henhold til kultursektoren 

Kommunens økonomiske ressursbruk på kultursektoren kan gi et inntrykk av hvordan 

kultur prioriteres av kommunen. Dette gir ikke et direkte grunnlag for å si noe om kvaliteten 

i kulturtilbudet, men indirekte kan kommunens ressursbruk fortelle om kulturlivets 

situasjon i form av  tilgjengelighet, tilbud, forutsetninger for drift osv.  

 

Det overordnede bildet viser 

at Karmøy har brukt mer 

økonomiske ressurser på 

kultursektoren enn 

gjennomsnittet i K13-

gruppen, og dette både i 

absolutt og relativ forstand. 

Utviklingen viser derimot at 

Karmøy har mellom 2002-

2012 tydelig redusert sin 

ressursbruk. Den samme 

utviklingen har også pågått i 

K13-kommunene, men her 

har reduksjonen vært mindre.  I løpet av perioden har Karmøy redusert kultursektorens 

andel av kommunens netto driftsutgifter  fra 5,6 % til 3,9 %.  I relativ forstand utgjør dette en  

reduksjon på ca. 30 %, mens i  K13-kommune har denne reduksjonen utgjort ca. 17 %.  

 

Om en tar utgangspunkt i 

driftsutgiftene for 

kultursektoren pr. 

innbygger, vil en se at 

Karmøy har økt ressursbruk 

i gjennom perioden. Karmøy 

har likevel et betydelig kutt i 

ressursbruken fra 2010. I 

hele perioden har Karmøy 

lagt over gjennomsnittet for 

K13-gruppen, men fra 2010 

krymper forskjellene, og i 

2012 stiller Karmøy og K13-

kommunene tilnærmet likt.  

 

Fordeling av økonomiske ressurser innen kultursektoren  

Mesteparten av Karmøys ressurser innen kultursektoren går til idrettsbygg, kulturaktiviteter, 

kulturskolen og folkebibliotek. De største endringene har skjedd innen funksjonen 

idrettsbygg, en funksjon som har hatt vesentlige kutt fra 2009. Idrett har hatt en kraftig 

økning i ressurstildelinger gjennom perioden, mens kulturskolen har hatt en jevn økning. 

Ressursbruken til kulturaktiviteter er også høy, men har samtidig den vært stabil gjennom 

Figur: Kommunens netto driftsutgifter (%) brukt på kultursektoren: 2002-2012. 

Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Kom. netto driftsutgifter (kr) pr. innbygger: 2008-2012. Årsverdiene også  

omregnet til kroneverdien i 2012. Kilde: www.ssb.no. 

../../../../privat$/hra01/AppData/Local/Downloads/Downloads/Downloads/www.ssb.no
../../../../privat$/hra01/AppData/Local/Downloads/Downloads/Downloads/www.ssb.no
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hele tidsrommet. Fra 2008 til 2012 har den samlede ressursbruken i Karmøy utviklet seg fra 

ca. 65 mill. kr til 70 mill. kr.  

 

Selv om K13-kommunene 

har gjennomsnittlig brukt 

færre kr pr. innbygger enn 

Karmøy, har forskjellene i 

ressursbruk blitt utjevnet.   

I 2012 var Karmøys 

ressursbruk innen 

kultursektoren mindre enn 

gjennomsnittet i K13-

kommunene.  Det er likevel 

vesentlige forskjeller i 

hvordan ressursene 

prioriteres.  For perioden 2008-2012 brukte Karmøy gjennomsnittlig ca. 61 % av 

kultursektorens budsjett på idrettsbygg, folkebibliotek, kulturskole og kino, mens K13-

kommunene brukte ca. 55 % på de samme funksjonene.  

 

I gjennomsnitt har Karmøy brukt 

mer ressurser prosentvis enn K13-

kommunene innen 

kulturaktiviteter, musikk- og 

kulturskole, kino og idrettsbygg i 

perioden 2008-2012. K13-

kommunene bruker derimot mer 

ressurser på kunstformidling, 

museer, aktivitetstilbud for barn og 

unge, idrett, folkebibliotek og 

kulturbygg.  

 

Om en sammenligner i antall kr, 

kommer det tydeligere frem hva de 

reelle forskjellene i ressursbruk 

mellom Karmøy og K13-

kommunene er. En ser da at 

Karmøy skiller seg ut med større 

ressursbruk på kommunale 

idrettsbygg, kulturaktiviteter og 

musikk - og kulturskole. K13-

kommunene bruker mest ressurser 

på kunstformidling, 

aktivitetstilbud og idrett.  

 

 

Figur: Kommunens netto driftsutgifter (kr) pr. innbygger: 2002-2012. Utgiftene er 

fordelt på funksjoner i kultursektoren. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Gjennomsnittlig fordeling av ressurser av kommunens netto  

driftsutgifter for kultursektoren i % og kroner pr. innbygger.  

Kilde: www.ssb.no. 

../../../../privat$/hra01/AppData/Local/Downloads/Downloads/Downloads/www.ssb.no
../../../../privat$/hra01/AppData/Local/Downloads/Downloads/www.ssb.no
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Karmøy skiller seg altså ut fra K13-kommunene med en høyere ressursbruk på drifts- og 

vedlikeholdssiden av infrastruktur i kultursektoren. Dette medfører at en har mindre 

ressurser til overs til selve innholdet i kultursektorens tilbud. 

 

Norsk kulturindeks  

Norsk kulturindeks tar sikte på å kartlegge kulturnivået i norske kommuner. Arbeidet 

utføres og publiseres av Telemarksforskning i form av årlige rapporter. Utregningene bygger 

på materiale fra Statistisk sentralbyrå, medlemslister, offentlige registre og ulike 

kulturpolitiske ordninger. For en fullstendig oversikt av metode, utfyllende, forklaringer 

statistikk i kulturindeksen, kan en finne dette gjennom Telemarksforsknings hjemmesider: 

www.telemarksforskning.no .  

Kategori  Vekting 

Kunstnere 10 % 

Kulturarbeidere 10 % 

Museum 10 % 

Konserter 10 % 

Kino 10 % 

Bibliotek 10 % 

Scenekunst 10 % 

Kulturskole/DKS 10 % 

Sentrale tildelinger 10 % 

Frivillighet 10 % 

Telemarksforskning har forsøkt å skape et sammenligningsgrunnlag som ikke favoriserer 

store eller små kommuner. Av den grunn tar Norsk kulturindeks utgangspunkt i tall pr. 

innbygger, og slik kan en skape et sammenligningsgrunnlag på tvers av kommunegrenser. 

Telemarksforsknings rapport baserer sine resultat på 10 hovedkategorier som er videre 

inndelt i 2-4 underkategorier. Disse kategoriene har blitt valgt ettersom de representerer 

viktige faktorer i kommunens kulturtilbud og kulturbruk. Kategoriene er også vektet opp 

mot hverandre ut i fra faglige vurderinger fra Telemarksforskning (Kleppe 2012: 6).  

 

Kulturindeksen kartlegger og rangerer kulturnivået på 2 måter: 

1) På en skala fra 1 til 429. Her sammenlignes enkeltkommuner med nivået ellers 

blant Norges 429 kommuner. Ut i fra resultatene gis kommunen en samlet 

plassering og plassering etter kategori. 

2) Kommunene blir også rangert på en poengskala fra 1 til 10 der 10 er høyest og 

1 lavest. Poengsummen er omregnet fra kommunenes plasseringer (1-429). 

 

Det understrekes at denne sammenligningen kan inneholde mange feil, men det er likevel det 

beste sammenligningsgrunnlaget for kulturnivået i norske kommuner.  

Tabell: Kategori og vekting i norsk kulturindeks 2013. Kilde: Kleppe & Leikvoll (2013: 7). 
  

Tabell: Kategori og vekting i norsk kulturindeks 2013. Kilde: Kleppe & Leikvoll (2013: 7). 

  

http://www.telemarksforskning.no/
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Norsk kulturindeks har kun pågått siden 2011. Vi har derfor ikke muligheten til å se 

utviklingen langt tilbake tid. Utviklingen viser derimot at Karmøys plasseringer svekkes. Fra 

2011 har Karmøy sunket fra 228 plass til 330 plass, altså et fall på 102 plasseringer. Dette 

betyr at Karmøys rangering var sterkere enn 47 % av kommunene i 2011, mens i 2013 er 

Karmøys rangering sterkere enn kun 23 % av kommunene. Blant Haugalandsregionens 

kommuner oppnår Haugesund og Tysvær sterke resultater. Haugesund er blant de aller 

beste kommunene i kulturindeksen, mens Tysvær oppnår også sterke resultater. Både 

Haugesund og Tysvær har forbedret sine plasseringer siden 2011, mens Karmøy har hatt 

negativ utvikling.. 

 

 
Figur: Plassering i norsk kulturindeks 2013. For K13 og Haugalandet vises det et samlet gjennomsnitt av K13- og 

Haugalandskommunenes oppnådde resultater. Kilde: www.telemarksforskning.no. 
 

Tabell: Plassering i norsk kulturindeks: 2011-2013. Kilde: Kleppe (2012: 8), 

 Kleppe & Leikvoll (2013: 8 og www.telemarksforskning.no). 

http://www.telemarksforskning.no/
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Karmøy gjør det best i henhold til kino og sentrale tildelinger. De dårligst rangerte 

kategoriene er kulturskole og Den kulturelle skolesekken, kulturarbeidere og konserter. Her 

gis det en kort presentasjon og rangering av Karmøys resultater innen hver kategori (Kleppe 

& Leikvoll 2013: 9-27). Dersom en sammenligner plasseringen med et gjennomsnitt av K13-

kommunene og Haugalandet, oppnår Karmøy svakere resultater innen samtlige kategorier.   

 

1. Kino:  Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av 

uavhengig av egen sosial og økonomisk situasjon. Her endte Karmøy opp på en 114 

plass, eller høyere rangert enn 73 % av kommunene. 

2. Sentrale tildelinger: Sentale tildelinger er økonomisk støtte til kunst og kultur fra 

blant annet Riksantikvaren og Norsk kulturråd. Støtten gir et et inntrykk av hvilken 

kulturaktivitet som eksisterer i kommunen. Karmøy ble rangert på 183 plass, eller 

høyere rangert enn 57 % av kommunene.  

3. Kunstnere: Antallet kunstere, deres aktivitet og kvaliteten i deres arbeid påvirker 

sannsynligvis kulturlivet. Kunstere styrker det lokale kulturlivet gjennom at de 

igangsetter og skaper initiativ til en rekke kulturtiltak.  Karmøy ble rangert på 355 

plass, eller høyere rangert enn 17 % av kommunene. 

4. Frivillighet: Svært mange frivillige lag og organisasjoner er knyttet opp mot 

kultursektoren. Av den grunn er frivilligheten viktig for kulturlivet i kommunene.  

Karmøy ble rangert på 224 plass, eller høyere rangert enn 48 % av kommunene. 

5. Museum: Museum er viktige for kulturaktivitet ettersom de er ressursentre for 

kulturvern, fungerer som møtesteder og produserer kunnskap og opplevelser. 

Karmøy ble rangert på 335 plass, eller høyere rangert enn 22 % av kommunene. 

6. Scenekunst: Scenekunst er gjerne et bytilbud, men i Norge har en også et 

desentralisert tilbud gjennom Riksteateret og regionteatrene. Antall og type 

forestillinger kan si noe om tilgjengeligheten av dette tilbudet i kommunen. Karmøy 

ble rangert på 255 plass, eller høyere rangert enn 41 % av kommunene. 

7. Bibliotek: Bibliotek er en lovpålagt oppgave og en viktig del av den nasjonale 

kunnskaps- og kulturpolitikken. Biblioteket fungerer ofte som kulturelt senter eller 

som viktig møtested i kommunen. Karmøy ble rangert på 260 plass, eller høyere 

rangert enn 39 % av kommunene. 

8. Konserter:  Antallet konserter kan gi et inntrykk av hvor attraktiv eller tilpasset 

kommunen er i henhold til slike arrangement, men også gi et inntrykk av hvor stor 

aktiviteten er i det lokale musikkmiljøet.  Karmøy ble rangert på 304 plass, eller 

høyere rangert enn 29 % av kommunene. 

9. Kulturarbeidere: Kulturarbeidere skaper mye av det lokale kulturtilbudet. 

Sysselsettingen innen kultursektor kan derfor gi et inntrykk av hvor viktig det 

kulturbaserte næringslivet er i kommunen. Karmøy ble rangert på 335 plass, eller 

høyere rangert enn 22 % av kommunene. 

10. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken: Kulturskolen og DKS er et av de 

viktigste statlige tiltakene for at barn får utøve og oppleve kunst og kultur. Karmøy 

ble rangert på 396 plass, eller høyere rangert enn 8 % av kommunene.  
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Figur: Oppnådd poengskår i NORSK kulturindeks 2013. For K13 og Haugalandet vises det et samlet gjennomsnitt av K13- 

og Haugalandskommunenes oppnådde resultater. Kilde: www.telemarksforskning.no. 
 

Plasseringer omregnet til poengsum er en forenkling av resultatene fra norsk kulturindeks. 

Poengsummene gjør det enklere å få et inntrykk av kulturnivået, men gir samtidig et mer 

upresist bilde av situasjonen. Totalt ser vi at Karmøy ligger langt under gjennomsnittet i K13-

kommunene og Haugalandskommunene.  

 

Sett i sammenheng med Haugesunds høye plassering (23. plass i 2013) er det sannsynlig at 

mange av Karmøys innbyggere benytter seg av Haugesunds kulturtilbud. Særlig gjelder 

dette innbyggere fra Nord-Karmøy og fastlandet. Denne situasjonen påvirker Karmøy 

negativt i kulturindeksen. Et annet viktig forhold er Karmøys mangel på en arena som har 

tilstrekkelig kapasitet til å arrangere store konserter og arrangement (dette utdypes videre 

under avsnittet: kulturell ”storstue” i Karmøy). Mangelen på en slik arena gir direkte utslag 

innen kategoriene for konserter og scenekunst, men kan også tenkes å påvirke andre 

kategorier, for eksempel sentrale tildelinger.  

 

Kulturell ”storstue” i Karmøy 

I samarbeid med byutviklingsgruppene i Skudeneshavn, Kopervik, og Åkrehamn igangsatte 

Karmøy kommune utredningsarbeidet for en kulturell ”storstue” for Karmøy kommune.  

Her presenteres hovedinnholdet fra utredningen som utarbeidet av Kulturplan AS (2014: 4-

20). 

 

Kultur og identitet i Karmøy kommune: Karmøy-samfunnet har tydelige historiske, 

språklige, kulturelle og næringsmessige forskjeller innenfor kommunegrensen. Dette har 

utviklet seg til sterke lokale identiteter. Den sterke lokaltilhørigheten kan ofte skape 

konstruktive konkurransemiljø, men i Karmøy synes dette å ha ført til en svekking av 

”Karmøy-identiteten”. I tillegg har dette bidratt til å svekke helhetsforståelsen i kommunen, 

noe som kan gjøre lokalsamfunnene dårligere tilpasset dagens virkelighet. Det kan gjøres 

grep for å styrke ”Karmøy-identiteten” gjennom investeringer, arrangement og prosjekt. En 

ny kulturarena kan være et eksempel på dette.  
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Karmøys ressursbruk på kultursektoren: Karmøy har hatt kutt i kultursektorens 

økonomiske ressurser. Dette virker å ha redusert mulighetene for å starte 

samarbeidsprosjekter mellom Karmøys kulturliv og eksterne aktører. I en folkerik kommune 

med 3 byer virker nødvendig å igangsette en sterkere satsing på kulturlivet.  

 

Kommunale kulturarenaer og aktører i dag: Karmøy har totalt 5 kulturhus i Skudeneshavn, 

Kopervik, Torvastad, Norheim og Åkrehamn. Et fellestrekk ved kulturhusene er tilhold i 

gamle bygninger med et opprinnelig bruksformål svært forskjellig fra dagens funksjon. 

Ressursbruken kan bedres gjennom økt spesialisering ut fra enkelt kulturhus’ forutsetninger. 

Eksempelvis gir det liten mening at samtlige kulturhus skal ha musikkverksted når bare 1-2 

kulturhus har lokaler og kompetansen til dette.   

 

Karmøys kulturskole har et tilbud til ca. 15-17 % av grunnskoleelevene, noe tilsvarende 

nivået i K13-kommunene. Dette er likevel under det nasjonale målet på 30 %. Kulturskolen er 

i dag en viktig aktør for kulturlivet i kommunen som starter nye prosjekter og utforsker nye 

fagområder: ny-sirkus, musikal, scenografi og sommerskole. Dagens situasjon i Karmøy 

karakteriseres av få samarbeid om arrangementer, fellesprosjekter eller opplæringstilbud 

mellom kulturskolen, kulturhusene, kulturavdelingen i kommunen og det frivillige 

kulturlivet. 

 

Mulig kulturhus-konsept for Karmøy: For at Karmøy skal være et attraktivt sted for et 

hotell/hovedscene-prosjekt må en tilby noe annet den det som allerede eksiterer i 

Haugesund. Kulturplan anser 3 steder i Karmøy som realistiske, basert på deres stedlige 

kvaliteter og omgivelser:  

 Kopervik: Småby, havnemiljøet og Karmsundet. 

 Åkrehamn: Indre havn, Åkrasanden, utsikt til skjærgård og hav. 

 Skudeneshavn: Gamlebyen, ”årets sommerby” og havnemiljøet.  

 

Kulturplan trekker frem en sambruksløsning med et hotell som en mulig løsning. Et slikt 

bygg bør legges til en av Karmøys byer ettersom ingen av dem har hotelltilbud i dag.  

 

Karmøy folkebibliotek 

Gjennom folkebibliotekloven er alle kommuner pålagt å ha et folkebibliotektilbud for sine 

innbyggere. Folkebiblioteket i Karmøy består av et hovedbibliotek i Kopervik og 3 filialer, 

henholdsvis i Skudeneshavn, Åkrehamn og på Norheim. Hovedansvaret for utviklingen av 

folkebiblioteket ligger hos kommunen. Det er nylig innført en ny biblioteklov med utvidet 

formålsparagraf for folkebibliotekene. Folkebiblioteket skal drive aktuell og allsidig 

kulturvirksomhet gjennom gratis formidling av litteratur, informasjon og media til barn, 

ungdom og voksne. I tillegg skal bibliotekene nå tilrettelegge for å være en offentlig 

møteplass og debattarena og drive mer oppsøkende virksomhet. Ved hovedbiblioteket i 

Kopervik har en startet dette arbeidet.. 

 

Biblioteksektoren i kommunen har de siste årene hatt budsjettkutt, noe som blant annet har 

medført reduserte åpningstider ved filialene og lite oppsøkende arbeid. I dag drives det noe 

utadrettet virksomhet med blant annet egne tilbud i Kulturskrinet, ulike tiltak i SILK 

(Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival), leselystprosjekt blant barn og 

unge i kommunen og et eget prosjekt ut i fem barnehager. Karmøy folkebibliotek hadde i 
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2013 et samlet utlån på 225 001. Dette er en nedgang på 7,8 % i forhold til 2012. Denne 

nedgangen skyldes reduksjon av utlån på film. Det er kun hovedbiblioteket som har utlån av 

film. Filialene hadde en økning i utlån i 2013. Totalt antall besøkende i 2013 er 118 515. 

 

Innen biblioteksektoren skjer det for tiden mange endringer. Den nye formålsparagrafen 

skaper nye utfordringer på driften og oppgavene for biblioteket. Fra å være et tradisjonelt 

bibliotek med boksamling til å kunne bli en aktiv kulturarena som kulturell og 

kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler. Digitaliseringen er en 

annen utfordring som stiller nye krav til biblioteksektoren. I Kulturutredningen 2014 

(Kulturdepartementet 2013) stilles det blant annet spørsmål om hvordan bibliotekets rolle 

utfordres for å møte samfunnets voksende krav om et teknologisk, selvbetjent 

kunnskapssamfunn som er åpent hele døgnet. Kommunen benytter i dag MappaMi, et 

webbasert program knyttet til Bibliofils utlånsmodul, som gjør det lettere for publikum til å 

få adgang til egne utlånsdata og bestilling av bøker. Utlån via denne digitale tjenesten er 

økende i Karmøy. En annen utfordring som ikke er avklart i Norge er utlån av e-bøker. 

Hvordan dette skal løses og hvilke konsekvenser dette vil få for folkebiblioteket er det for 

tidlig å kunne si noe om.  

 

Karmøy kommunestyre bar bedt om en ny bibliotekplan hvor en skal se på de nye 

utfordringene, drift og organisering av bibliotektjenestene i kommunen. Denne 

bibliotekplanen skal utarbeides og vedtas første halvår 2014. Planen vil danne føringene for 

biblioteksektoren i årene fremover.  

 

Kulturvern 

Kulturmiljøfredning av Gamle Skudeneshavn:  

I stortingsmeldingen Framtid med fotfeste (nr. 35 2012-2013) nevnes Skudeneshavn som et 

kulturhistorisk miljø som er aktuelt for kulturmiljøfredning. Riksantikvar Jørn Holme 

besøkte Skudeneshavn i juli 2013. Han varslet da at Gamle Skudeneshavn skal fredes som 

kulturmiljø etter kulturminneloven. I dag er bydelen regulert til bevaring gjennom plan og 

bygningsloven, og kommunen har det formelle forvaltningsansvaret. Deler av kulturmiljøet, 

flere sjøtun på Holmen, er midlertidig fredet av Rogaland fylkeskommune. Ved en 

kulturmiljøfredning vil ansvaret overføres til Riksantikvaren. Både gjeldende verneplan og 

kommende kulturmiljøfredning gjelder kun utvendige tiltak på bygninger og miljø. 

Kommunen og huseierne fikk mange lovord av Holme for det gode vernearbeidet som er 

utført i Gamle Skudeneshavn. Han håpet på godt samarbeid i framtiden, og presiserte at 

fredningen først og fremst vil merkes på større økonomiske tilskudd til huseierne. Det 

forventes at fredningsprosessen starter i 2014 og tar ca. 2 år. Kulturmiljøfredning vil bety at 

Gamle Skudeneshavn blir løftet opp som et av de mest verdifulle trehusmiljøene i Norge.  

 

Kulturminner  

Karmøy kommune har en stor kulturarv, fra spor etter steinalderens første bosetting og frem 

til i dag. Gjennom kulturminnene kan vi oppleve og forstå vår historie, og de kan gi oss 

grunnlag til å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Kulturarven kan også gi oss gode 

byggesteiner for fremtiden. Kulturminnevern er en samfunnsinteresse, og vi har et felles 

ansvar for å bevare det viktigste både fra vår historie og vår egen tid for de kommende 
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generasjoner. Vi må forsøke å tenke nytt og innovativt om kulturminner og aktivere dem 

som en integrert del av fremtidens samfunnsutvikling. 

 

Kommunedelplan for kulturminner vil stå ferdig i 2014. Planen skal fungere som et 

saksbehandlingsverktøy for kommunens forvaltning og være retningsgivende for vurdering 

og bevaring av kulturminneverdier. Handlingsprogrammet som følger planen skisserer en 

rekke tiltak for å følge opp og utvikle kulturminnearbeidet i kommunen.  

 

SEFRAK-objekt 

Norges mest omfattende register for kulturminner er SEFRAK (SEkretariatet For Registrering 

Av faste Kulturminne i Noreg). Registeret er en kartfesting, oppmåling og fotografering av 

bygninger som er oppført før 1900. Selve kartleggingen pågikk i tidsrommet 1975-1999, og 

totalt inneholder SEFRAK-registeret ca. 515 000 objekter. Hovedformålet med registeret er å 

fungere som kildemateriale for lokalhistorie, men SEFRAK er også den mest komplette 

oversikten over verneverdige bygninger i Norge (www.riksantikvaren.no).  

 

I Karmøy ble SEFRAK-registreringene avsluttet i 1985, men i samband med utarbeidelsen av 

Karmøys kulturminneplan (2008) gjorde kommunen et eget registreringsarbeid i perioden 

2006-2008. Gjennom disse registreringene er det mulig å få et inntrykk av tilstand og 

utviklingen for faste* kulturminner i Karmøy. 

 

 

I 1985 var det var registrert 1876 

Sefrak-objekt i Karmøy (Statistikken 

ser bort fra de objektene som er 

registrert som ruiner). Under 

kommunens eget registreringsarbeid i 

2006 ble det registrert 1519 Sefrak-

objekt. I mellom 1985-2006 har det gått 

tapt 357 objekt, eller ca. 19 %.  

 

Fordelt på soner ser vi at det er sone 4 og 1 som har flest SEFRAK-objekt, mens sone 5 og 3 

har minst. De største endringene i absolutt forstand har tydelig skjedd i sone 4. Her har 124 

objekt gått tapt. I prosent har derimot de største endringene skjedd i sone 3, og her har det 

samlede tapet av SEFRAK-objekt vært på 26, 3 %. Det har også vært store relative endringer i 

sone 4 og 5.  Både sone 4 og 5 har hatt tap på over 20 %.   

 

 

                                                 
* Faste kulturminner:  boplasser, hus og bygninger,  arbeids- og verkstedsplasser. Kan også omfatte  spor  etter åkerbruk, veifar, 

forsvarsverker, tingsteder, begravelsesplasser, helleristninger m.m (www.snl.no).  

Antall Sefrak-objekt, Karmøy 
Sone 1 2 3 4 5 Karmøy 

1985 559 333 266 576 142 1876 
2006 468 272 196 452 105 1519 
Endr. -65 -61 -70 -124 -37 -357 
Endr.(%) -11,6 -18,3 -26,3 -21,5 -26,1 -19,0 

  

Figur/Tabell: Utvikling for SEFRAK-objekt, Karmøy: 1985-2006.  

Kilde: Karmøy kommune.  

http://www.riksantikvaren.no/
http://www.snl.no/
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I Karmøy er sone 1 og 4 de områdene med minst press i henhold til utbyggingstakt og lokal 

folketallsutvikling. Av den grunn er det også naturlig at disse sonene har et mindre 

omfattende tap av SEFRAK-objekt enn de øvrige sonene. Sone 2, 3 og 5 har opplevd en langt 

mer ekspansiv bolig- og folketallsutvikling, og av den grunn er det sannsynlig at langt flere 

objekt har gått tapt i forkant av SEFRAK-registreringene på 1970- og 1980-tallet.   

 

Det understrekes at det ikke foreligger noen entydig forklaring SEFRAK-objektene går tapt, 

men de viktigste årsakene er sannsynligvis rivning i samband med nybygging, branner, 

manglende vedlikehold og skader som følger eksponering av været, noe som er vanlig i 

kystkommuner.  

 

 

Det er et nasjonalt mål (Miljøverndepartementet 1999: 57) at det årlige tapet av kulturminner 

ikke skal overstige 0,5 %. Mellom 1985 og 2006 anslås det årlige gjennomsnittlige tapet av 

kulturminner i Karmøy til ca. 0,9 %, nesten det dobbelte av den nasjonale målsettingen. De 

største tapene skjer i sone 3 og 5, men også sone 2 og 4 har betydelig tap av kulturminner. 

Sone 1 er da eneste område i Karmøy som er i nærheten av den nasjonale målsettingen på 0,5 

%.  Det foreligger ikke et oppdatert sammenligningsgrunnlag for tilstanden i kommune-

Norge, men Miljøverndepartementet (2004) anslo et årlig nasjonalt tap til ca. 0,7 % i 2004.  

 

Automatisk fredede kulturminner og andre kulturminner 

I følge Askeladden, Riksantikvarens offisielle 

database over fredete kulturminner og 

kulturmiljøer i Norge, er det registrert 1834 

kulturminner og kulturmiljøer i Karmøy. Av 

disse er ca. 900-1000 kategorisert som 

automatisk fredede kulturminner, altså 

kulturminner fra oldtid og middelalder datert 

til før eller til og med 1537.  

Kulturminner, Karmøy kommune 

Sone 1 2 3 4 5 Uoppgitt Alle soner 

Antall 608 54 266 518 165 223 1834 

Andel 33,2 2,9 14,5 28,2 9,0 12,2 100 

  

Figur: Utvikling for SEFRAK-objekt, Karmøy: 1985-2006. Kilde: Karmøy kommune.  

Nasjonalt mål –  

0,5 % tap pr. år 

Figur: Utvikling for SEFRAK-objekt, Karmøy: 1985-2006. Kilde: Karmøy kommune.  

Tabell: Antall kulturminner i Karmøy pr. sone. Basert 

på statistikk fra Riksantikvaren.  

Kilde: www.askeladden.ra.no.  

www.askeladden.ra.no
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Oversikten viser at det er registrert svært mange kulturminner i sone 1(33,2 %) og 4 (28,2 %). 

I sone 3 (14,5 %) og 5 (9,0 %) er også antallet mangfoldig, men langt mindre enn Karmøys 

søndre og nordre deler. Statistikken viser at Sone 2 (2,9 %) har det klart laveste antallet 

registrerte kulturminner. Hvis en tok utgangspunkt i kun automatisk fredede kulturminner 

ville den prosentvise fordelingen være tilnærmet lik. Den mest vesentlige forskjellen ville 

være at det er sone 4 som har andelsvis flest automatisk kulturminner, ikke sone 1.  

 

Kulturlandskap 

På Karmøy er kulturlandskapet skapt gjennom flere århundrers 

landbruksdrift. De største sammenhengende 

kulturlandskapsområdene i Karmøy ligger i sone 1, men det 

finnes viktige kulturlandskapsområder i samtlige av Karmøys 

soner.  

 

I løpet av de siste 10-årene har Karmøys kulturlandskap 

gjennomgått hurtige endringer. Disse endringene må sees i 

sammenheng rasjonaliseringen av landbrukssektoren, en 

utvikling som har sterkt redusert antallet gårdsbruk. Tidligere 

landbruksareal har dermed blitt brakklagt eller omdisponert til 

andre bruksformål. Dette gjelder både dyrka mark og 

beitemark. Uten aktiv drift trues denne kulturlandskapsformen 

av gjengroing, og på lengre sikt vil naturen ta tilbake mye av 

tidligere jordbruksareal i form av skogdekke og krattvegetasjon. 

 

Det er vanskelig å gi et eksakt bilde av hvilket omfang 

gjengroingen har, men et utgangspunkt kan være fremveksten 

av skogdekte områder i kommunen.  

Utviklingen viser at mellom 1999* og 2013 

har det vokst frem anslagsvis 11 km2, eller 

11 000 daa med nytt skogsareal i Karmøy 

kommune. Dette betyr at i gjennomsnitt 

vokser det til ca. 0,8 km2 med nytt 

skogareal pr. år i denne perioden. De 

historiske tallene fra skogtellinger i 1923 

og 1967 viser at Karmøy var en skogfattig 

kommune ca. 50-90 år tilbake i tid. Det 

meste av kommunens skogsarealer består 

derfor av ny skog.   

 

De historiske skogtellingstallene viser at den gjennomsnittlige årlige tilveksten i skogareal 

har blitt mer intens over tid. Dersom en sammenligner endringene i skogareal mellom ulike 

tidsrom, vil en se at den årlige tilveksten er langt høyere mellom 1999-2013 enn i 1967-1999.  

                                                 
* Skogareal for 1999 er beregnet av Karmøy kommune på bakgrunn i fra markslagskart (AR50) som er tilgjengelig på skog og 

landskaps hjemmside: www.skogoglandskap.no .  Det må tas høyde for at anslaget med 31 km2 med skogareal kan ha vesentlig 

feilmargin.    

Figur: Skog areal, Karmøy: 1923-2013. Kilde: Statistisk sentralbyrå  

1927; 1983, Karmøy kommune og www.skogoglandskap.no. 

Viktige 

kulturlandskap

s-områder i  

Karmøy. Kilde: 

Karmøy (2014). 
 

http://www.skogoglandskap.no/
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Det understrekes at en 

betydelig del av 

skogarealet er 

planteskog, og har derfor 

ikke vokst frem som et 

resultat av redusert 

jordbruksdrift alene. Vi 

kan anslå at ca. 70 % av 

arealet er tilplantet skog, 

altså en bevisst 

landbruksforvaltning av 

arealet. Gjengroingen er 

da ikke et resultat av 

spredning fra tidligere 

skogplanting, men 

redusert beitepraksis i 

jordbruksnæringen.   

 

Museum 

Karmøy har en lang kulturarv å ta vare på, og dette har materialisert seg i form av 4 museer.  

Museene i Karmøy er i privat eie, med kommunale driftstilskudd. Storparten av 

driftskostnadene er museene selv ansvarlig for, i form av dugnad. Museene ble etablert på 

1980 og 90-tallet, med god hjelp fra politikere og administrasjonen i Karmøy kommune. 

De fire museene som ligger under den kommunale paraplyen er: 

 Museet i Mælandsgården, Skudeneshavn 

 Åkrehamn Kystmuseum, Åkrehamn 

 Karmøy Fiskerimuseum, Veavågen 

 Vigsnes Grubemuseum, Visnes 

 

Museene er en viktig organisator for innsamling av den materielle kulturarven i Karmøy 

gjennom de siste 200 år. Dette gjør museene til gode og viktige arenaer for undervisning og 

formidling rettet mot barnehagebarn og skoleelever. Videre er museene viktige møteplasser 

for mange seniorer som savner en sosial og historisk møteplass. 

 

Likeledes er museene en del av Karmøy kommune sin satsing på reiseliv, der det historiske 

Karmøy er en viktig del av markedsføringen. Museet i Mælandsgården er lokalisert i 

«Søragadå» i Gamle Skudeneshavn og en sentral arena for turismen i Gamlebyen. Museet er 

en kunnskapsbank for den formidlingen som blir brukt rettet mot cruise- og bussturisme, og 

kan videreføres i prosjekter i regi av NCE (Norwegian Center of Expertice). Det er ønskelig 

at aktiviteten i Gamle Skudeneshavn og ved museet kan knyttes opp mot større nettverk, 

både nasjonalt og internasjonalt. Det er på trappene et samarbeid mellom Ålesund, Bergen 

og Skudeneshavn når det gjelder arkitektur-turisme. Museet i Mælandsgården er et naturlig 

senter for dette samarbeidet. 

 

Figur: Gjennomsnittlig årlig tilvekst i skogareal, Karmøy: 1923-2013. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå 1927; 1983, Karmøy kommune og www.skogoglandskap.no. 



  89 

 

Området på Visnes står ovenfor store utfordringer i årene som kommer, der behovet for 

vedlikehold og revitalisering er stort. Det er i 2014 søkt om relativt store beløp i støtte til 

forskjellige prosjekter knyttet til Visnes. 

 

Bygningsmassen til Museet i Mælandsgården er satt under fredning av Riksantikvaren, 

mens Karmøy Fiskerimuseum er tegnet av arkitektfirmaet «Snøhetta». Dette er med på å 

styrke verdien og interessen for museene og produktet. 

 

Utfordringen fremover er å opprettholde dugnadsinnsatsen og å få organisert 

undervisningen rettet mot de yngste. I dag er det vilkårlig om noen har tid til å ta imot 

klasser og barnehager. De faste kostnadene ved museene er økende fra år til år, mens de 

kommunale tilskuddene er blitt redusert. Det er en reel fare for at noen museum vil falle fra i 

årene som kommer. Karmøy kommune må ha en plan for hvordan en da skal håndtere 

bygninger og gjenstander som blir overlatt til Karmøy kommune. 

 

5.8.4 Utfordringer 

 Reduserte ressurser til kultursektoren: I de seinere år har Karmøy gjort innsparinger 

i kommuneøkonomien, og dette har resultert i reduksjoner av kultursektorens 

ressurser. Med tanke på at Karmøy kommune er lovpålagt til å tilby et kommunalt 

kulturtilbud, samt at mange frivillige lag og organisasjoner er avhengig av 

kommunale tilskudd, er det sannsynlig å tro at kutt i kultursektorens ressurser har en 

vesentlig innvirkning på kulturlivet i Karmøy. Dette inntrykket forsterkes gjennom 

Telemarksforsknings årlige publikasjon ”Norsk kulturindeks”, der 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. 

Karmøy skiller seg ut fra gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner gjennom en 

høyere ressursbruk på selve drifts- og vedlikeholdssiden av kultursektoren. Dette går 

på bekostning av kvaliteten og innholdet av det kommunale kulturtilbudet, et 

inntrykk som også forsterkes gjennom Kulturplans utredning om behov og 

muligheter for en kulturell ”storstue” i Karmøy.  

 Mangel på en samlende kulturarena: Karmøy mangler en arena for større 

kulturarrangement som oppfyller moderne krav til kvalitet og kapasitet. 

Kartleggingen av Karmøys kulturliv viser at det ikke er arrangører eller 

produksjonsmiljø for kultur i Karmøy som kan fylle en ny ”storstue” med aktivitet. 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 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. 

Fra å være et tradisjonelt bibliotek med boksamling til å kunne bli en møteplass og 
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kunnskaps- og kulturformidler. Digitalisering er en viktig årsak til disse endringene 

gjennom digitale utlånsmuligheter, nedgang i utlånstall og ankomsten av e-bøker.  

 Tap av kulturminner: Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs og en ressurs med 

stort verdipotensial, og dette både kulturelt og økonomisk. 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.  

 

5.8.5 Strategier 

 Høyere prioritering av kultursektoren: De senere års nedskjæringer i kultursektoren 

har påvirket kulturnivået i kommunene negativt. 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, en situasjon med få samarbeid på 

kultursiden, må Karmøy kommune bør være en igangsetter og koordinator i et slikt 

arbeid.  

 Utviklingen av en kulturell ”storstue” for Karmøy: En moderne kulturarena i 

Karmøy kan være et prosjekt som skaper en sterkere helhetsfølelse i kommunen. Den 

kulturelle ”storstuen” kan tenkes å gi positive utslag for kommunens samlede 

kulturliv hovedsakelig gjennom flere, større og mer varierte konserter og 

kulturtilbud. Den kulturelle storstuen kan også fungere som et grunnlag som 

utfordrer og tilrettelegger for at kulturmiljøene kan utvikles. 

 Utarbeiding av bibliotekplan: Karmøy kommunestyre har bedt om en ny 

bibliotekplan hvor en skal se på de nye utfordringene, drift og organisering av 

bibliotektjenestene i kommunen. Denne bibliotekplanen skal utarbeides og vedtas 

første halvår 2014. Planen vil danne føringene for biblioteksektoren i årene fremover.  

 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. 

 Museumsplan: utarbeiding av museumsplan. Denne planen legger føringer for 

forvaltningen av Karmøys museer.    
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5.9 Næringsliv og sysselsetting  

 

5.9.1 Overordnet mål 

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

beliggenhet, arealressurser og samferdselsmessig infrastruktur.  

 

5.9.2 Innledning 

Det er vanskelig å måle om samfunnsutvikling er vellykket eller ikke, men ofte vil en viktig 

indikator være om kommunen har folketallsvekst. Slike vekstkommuner kjennetegnes ofte 

av deres sentrale beliggenhet i nærheten av arbeidsmarked, eller et rikt og variert næringsliv 

med tilhørende produksjon av arbeidsplasser. Noen vekstkommuner har begge disse 

kvalitetene. Andre stedlige kvaliteter som kulturliv, omdømme, byutvikling og 

handelsmuligheter bygger også opp under steders attraktivitet, men det er tilgjengeligheten 

av arbeidsplasser som ofte er selve motoren i samfunnsutviklingen. Et sterkt lokalt eller 

regionalt arbeidsmarkedet er derfor en forutsetning for å skape vekstkommuner.   

 

Kommuner kan være attraktiv på forskjellige måter. Karmøy kommune har klare fortrinn 

som kan videreutvikles for å stimulere næringslivet og sysselsetningen. I 

Haugalandsregionen er Karmøy grensende til regionssenteret Haugesund. Her finnes det et 

høgskolemiljø, høykompetansearbeidsplasser innen offentlig og privat sektor, samt et av 

regionens mest velutviklede handels- og næringsområder.  I tillegg er Karmøy sentralt 

plassert mellom storbyregionene Stavanger og Bergen, hvor regjeringens nasjonale 

transportplan legger opp til store investeringer i utviklingen av stamveiene E39 og E134. 

Karmøy har også en regional lufthavn, god havneintrastruktur, en av landets mest 

trafikkerte skipsleder, i tillegg til store arealreserver til næringsformål som vil dekke 

etterspørselen de neste 20-30 årene. Samtidig har kommunen tilgang til viktige ressurser som 

god elkraft-forsyning, naturgass, vannforsyning av meget god kvalitet og lave kommunale 

avgifter. Samlet er dette et godt utgangspunkt for å utvikle et bredt og differensiert 

næringsliv, et næringsliv som er bedre rustet for konjunktursvingninger. 

 

En av utfordringene framover utgjøres av begrensninger på tilgjengelig arbeidskraft med 

riktig fagkompetanse og utdanningsnivå. Et annet forhold er at regionen har ikke prosesser 

eller miljø for å kanalisere risikokapital til vekstbedriftene, slik som man ser i Sørfylket.  

Dette skaper utfordringer i de situasjonene en ønsker å videreutvikle vekstbedrifter. Man ser 

også bransjeglidning mellom offentlig og privat sektor. Dette skaper nye utfordringer for 

styrings- og ledelsesprosesser med private aktører. Denne utviklingen er ikke bare en 

utfordring for Karmøy alene, men for alle kommuner i Norge. Samtidig er dette en ny 

mulighet for innovasjon og mer effektiv tjenesteyting. 
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5.9.3 Utvikling
 

Nærings-NM 

På oppdrag fra NHO utarbeider Telemarksforskning den årlige publikasjonen ”Nærings-

NM”. Publikasjonen er en sammenligning av næringslivet i alle norske kommuner. 

Kommunens plassering i Nærings-NM gir et grovt, overordnet inntrykk av tilstanden for 

næringslivet i hver enkelt kommune. Telemarksforskning bygger resultatene på alle 

regnskapspliktige bedrifters regnskapstall, tall fra Enhetsregisteret, og Statistisk sentralbyrås 

registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Her sammenlignes kommuner etter 4 kategorier og 10 

indikatorer (Vareide 2013: 5): 

Kategori  Indikatorer 

Nyetableringer 

 

 

 

 

1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende 

 foretak i begynnelsen av året. 

2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etableringsfrekvens,  

justert for effekten av bransjestrukturen 

3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak. 

Lønnsomhet 

 

 

 

4. Andel foretak med positivt resultat før skatt. 

5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt  

resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen. 

6. Andel foretak med positiv egenkapital. 

Vekst 

 

 

 

7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn  

prisstigningen (KPI). 

8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen. 

9. Andel foretak med vekst i verdiskaping. 

Næringslivets størrelse 10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. 

 

Karmøys samlede resultater i Nærings-NM 

Karmøys plasseringer i 

Nærings-NM varierer 

mellom 64 og 209, hvor  

den gjennomsnittlige 

plasseringen er 135 plass. 

Karmøy er på sitt beste 

rangert høyere enn 85 % 

av kommunene, 51 % av 

kommunene på sitt 

svakeste og 69 % av 

kommunene som et 

gjennomsnitt. Karmøy har 

dermed sterke 

plasseringer i Nærings-

NM. 

 

Sammenlignet med gjennomsnittet for K13-kommunene oppnår Karmøy svakere 

plasseringer i de fleste år i perioden 2001-2013. Utviklingsretningen viser derimot at Karmøy 

har en stabil og positiv utvikling i gjennom perioden, mens gjennomsnittet av K13-

kommunene har en negativ utviklingsretning..  

 

Figur: Rangering i Nærings-NM. Kilde: www.nho.no. 
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Karmøys samlede resultater i Nærings-NM 

Karmøy oppnår sterke 

resultater innen 

kategorien 

nyetableringer. Dette 

betyr at det opprettes 

mange nye foretak i 

kommunen, noe som 

kan tyde på at Karmøy 

er sterk på 

grundervirksomhet. 

Ifølge 

Telemarksforskning er 

nyetableringer en 

kategori som helst utgjøres av som små bedrifter (Vareide 2008: 11). Generelt betyr små 

bedrifter lite for sysselsetting og produksjon på kort sikt. Disse bedriftene er likevel viktig for 

innovasjon og utvikling, samt at nye mennesker bringes ofte inn i næringslivet gjennom 

disse bedriftene. Nyetablerte bedrifter vokser også raskere enn gamle. Av den grunn er den 

langsiktige virkningen av nyetableringer viktig. Nyetableringer som splitter seg ut fra 

eksisterende virksomheter, såkalte ”spin-offs”, særlig høyteknologi spin-offs, har større 

sannsynlighet for å lykkes enn andre nyetableringer. Et pågående forskningsprosjekt, som 

Karmøy kommune er involvert i, viser at antall lokale spin-offs er overraskende lavt. Med 

mange nyetableringer i kommunen burde det eksistere et potensial for flere suksessfulle 

spin-offs.  

 

Innen lønnsomhet oppnår Karmøy middels gode resultater. Utviklingen viser derimot at 

Karmøy oppnår gradvis svakere resultater over tid.  For å oppnå sunn næringsutvikling må 

kommunens bedrifter ha en god lønnsomhet. Bedrifter kan ha underskudd enkelte år, men 

må ha overskudd på lang sikt for å overleve. Overskuddsbedrifter betyr færre nedleggelser, 

mer egenkapital og større vekstkraft (Vareide 2008: 7).  

 

Innenfor vekst er den årlige variasjonen stor, men over den samlede perioden har Karmøy en 

negativ utvikling. Med vekst sikter Telemarksforskning til andelen foretak med realvekst 

(vekst etter konsumprisindeks-justering), andel foretak i kommunen med vekst totalt samt 

foretak med vekst i verdiskaping.  Dette er også Karmøys svakeste kategori. Vekstforetak er 

viktig fordi de skaper arbeidsplasser, og dette gjelder spesielt for privat sektor. Karmøys 

egne næringslivsorganisasjoner rapporterer om vanskeligheter med å framskaffe 

risikokapital til lokale vekstbedrifter, altså kapital som investeres i et selskapets grüderfase. 

Slik kapital er svært viktig for vekstmulighetene til nyetablerte bedrifter. Det lokale 

næringslivet har også lite fokus på opphavsrettigheter, patenter og beskyttelse av 

produktdesign og varemerker. Dette kan også knyttes direkte til tilgjengelig risikokapital, 

men også til kompetansenivået og innovasjonsevnen i lokalt næringsliv (jf. avsnitt om 

kompetansenivå på side 98).   

 

Figur: Rangering i Nærings-NM etter kategorier. Kilde: www.nho.no. 
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Næringslivets størrelse tar utgangspunkt til hvor god dekning det er av arbeidsplasser i 

forhold til kommunens befolkning. Karmøy oppnår varierende resultater, men trenden for 

perioden er nedadgående.  

 

Karmøy som arbeidsmarked etter sysselsetting og næringer 

Når en snakker om antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen, snakker en egentlig om 

antall arbeidsplasser i kommunen.   

 

 De fleste arbeidsplassene i Karmøy 

ligger innenfor tertiærnæringene, 

altså tjenesteytende næringer. 

Innenfor denne sektoren er det størst 

arbeidsplassutvikling innen det 

offentlige sektor: administrasjon, 

undervisning og helse- og 

sosialtjenester.  Mellom 2000-2012 

har antall sysselsatte i 

tertiærnæringene, altså sørvis- og 

tjenesteytende næringer, økt fra 

13 309 til 14 989, en økning på 1 680 

sysselsatte, det vil si 12,6 %.   

 

Karmøy er fortsatt en stor 

industrikommune, men innen 

sekundærnæringene ser vi også en 

tydelig nedgang i antall sysselsatte. I 

perioden 2000-2012 har 

sekundærnæringene blitt redusert fra 

3 383 til 2 594 sysselsatte, en 

reduksjon på 789 sysselsatte, eller 

23,3 %. Industriarbeidsplasser er 

fortsatt blant de aller viktigste 

arbeidsgiverne i kommunen, men vi 

ser også at industrien er en langt 

mindre sysselsetter enn tidligere. 

 

Den største relative nedgangen i 

sysselsatte finner en i 

primærnæringene. Jordbruk, 

skogbruk og fiskeri har hatt en 

samlet reduksjon på 26,2 % 

sysselsatte. I absolutt forstand er 

dette en reduksjon fra 500 til 369 

sysselsatte.  

 

SYSSELSATTE MED ARBEIDSSTED  

I KARMØY (arbeidsplasser i Karmøy) 

2000 2012 

Endr. 

Endr. 

(%) Ant. Ant. 

Jordbruk, skogbruk og fiske 500 369 -131 -26,2 
Primærnæring, totalt 500 369 -131 -26,2 
Bergverksdrift og utvinning 82 186 104 126,8 
Industri 3 301 2408 -893 -27,1 
Sekundærnæring, totalt 3 383 2 594 -789 -23,3 
Elektrisitet, vann og renovasjon 97 106 9 9,3 
Bygge- og anleggsvirksomhet 1 238 1 775 537 43,4 
Varehandel, reparasjon av motorvogner 1 579 2 144 565 35,8 
Transport og lagring 1 404 1 365 -39 -2,8 
Overnattings- og serveringsvirksomhet 255 287 32 12,5 
Informasjon og kommunikasjon 77 158 81 105,2 
Finansiering og forsikring 228 102 -126 -55,3 
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 146 414 268 183,6 
Forretningsmessig tjenesteyting 444 671 227 51,1 
Undervisning 988 1 162 174 17,6 
Off.adm., forsvar, sosialforsikring,  

Helse og sosialtjenester 2 524 3 377 853 33,8 
Personlig tjenesteyting 313 370 57 18,2 
Tertiærnæring, totalt 9 293 11 931 2 638 28,4 
Uoppgitt 133 95 -38 -28,6 
Alle hovednæringsgrener, totalt 13 309 14 989 1 680 12,6 

  

Figur: Andel sysselsatte med arbeidssted i Karmøy kategorisert etter 

hovednæring.  Kilde: www.ssb.no. 

Tabell: Antall sysselsatte med arbeidssted i Karmøy kategorisert etter 

hovednæring.  Kilde: www.ssb.no. 
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Andelsmessig utgjør arbeidsplassene i tertiærnæringene 79,6 % i 2012, mens de utgjorde 69,8 

% i 2000. Tertiærnæringene har da andelsmessig styrket seg på bekostning av 

sekundærnæringene og primærnæringene.   

 

For perioden i helhet har Karmøy hatt en positiv arbeidsplassutvikling. Totalt har Karmøy 

fått 1 680 nye arbeidsplasser, det vil si en økning på 12,6 % fra år 2000. Det understrekes at 

selv om den samlede perioden viser en tydelig økning i sysselsatte, har perioden 2008-2010 

vært preget av store tap av arbeidsplasser. I 2008 hadde Karmøy 15 193 arbeidsplasser, altså 

204 flere arbeidsplasser enn i 2012. Dette skyldes bortfall samt redusert aktivitet i 

kommunens større industribedrifter, for eksempel Hydro aluminium og Karmsund 

Maritime. Fra 2011 har Karmøy derimot hatt en positiv utvikling.  Det kommer også frem i 

sysselsettingstallene at Karmøy har et variert arbeidsmarked med store bedrifter innen 

sekundær- og tertiærnæringene, samt en aktiv primærnæring. I det store bildet betyr dette at 

Karmøy har et robust næringsliv. 

 

Arbeidsplassdekning

En kommune med optimal 

arbeidsdekning har et likeforhold 

mellom arbeidsplasser og 

arbeidstakere, det vil si en 

arbeidsplassdekning på 100 %. 

Vanligvis har kommunens 

arbeidsmarked overdekning eller 

underdekning. Underdekning i 

kommunens arbeidsmarked tyder 

på utpendling av arbeidskraft, 

mens overdekning tyder på 

innpendling av arbeidskraft. 

 

Perioden 2000-2012 viser at 

arbeidsplassdekningen i Karmøy 

er sunket fra 76,4 % til 73,8 %. Karmøy har fått et økt antall sysselsatte med bosted i 

kommunen, men deres arbeidssted er utenfor kommunen, og slik har underdekningen i 

Karmøys arbeidsmarked blitt større gjennom perioden.  Synkende arbeidsplassdekning 

innebærer at kommunens arbeidsmarked svekkes.  En annen antatt virkning er at lav 

arbeidsplassdekning øker handelslekkasjen, og svekker dermed detaljhandelen i 

kommunens småbyer. For innbyggerne blir det komfortabelt å gjøre sin handel samtidig 

med reise til og fra sitt arbeidssted. Dette styrker sannsynligvis detaljhandelen ved de store 

kjøpesentrene ved kommunegrensa, men også i Haugesund sentrum. 

 

For at vi skal forstå denne utviklingen, må Karmøy kobles opp mot Haugalandsregionen. 

Innad i regionen har Haugesund rollen som regionssenter med over 120 % i 

arbeidsplassdekning, altså en betydelig overdekning. Dette er en vanlig situasjon ettersom 

en ofte finner de største konsentrasjonene av arbeidsplasser i regionens senterkommune. 

Vindafjord og Sauda er også kommuner med overdekning eller høy arbeidsplassdekning. 

Disse kommunene har sterke lokale arbeidsmarked, samt at deler av Vindafjord og Sauda 

har så lang avstand til Haugesund at det begrenser utpendlingsmulighetene.  

Figur: Arbeidsplassdekning, Karmøy: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Figur: Arbeidsplassdekning blant kommuner i Haugalandsregionen: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no. 
 

Hovedtendensene i Haugalandet tyder på at Haugesund styrker sin posisjon som senteret i 

det regionale arbeidsmarkedet, og gjerne på bekostning av nabokommunene, for eksempel 

Karmøy. Samtidig kan vi si at Haugalandet får en sterkere arbeidsmarkedsintegrasjon, altså 

arbeidspendling på tvers av kommunene innad i regionen. Om en sammenligner Karmøy 

med andre store kommuner, burde Karmøy hatt en høyere arbeidsplassdekning, men dette 

har en logisk sammenheng med den nære beliggenheten til Haugesund, Haugalandets 

regionsenter. Haugalandet er likevel spesiell region i norsk sammenheng. Blant Haugalands-

kommunene er Karmøy er den mest folkerike, og av den grunn fremstår ikke Haugesund 

som et spesielt sterkt regionssenter.  

 

Arbeidspendling 

Forholdet mellom sysselsatte 

med bosted og arbeidssted i 

Karmøy vil kunne gi et 

inntrykk av hvor mange 

arbeidspendlere som finnes i 

Kommunen.  

 

5 315 av de sysselsatte med 

bosted i Karmøy er pendlere. 

Dette er en økning på 1 229 

sysselsatte fra 2000, eller en 

prosentvis økning på 30,1. I 

henhold til det samlede 

antallet av sysselsatte med 

bosted i kommunen, har 

andelen pendlere økt fra 23, 6 % til 26, 2 % i perioden 2000-2012.  

 

Tabell: Antall sysselsatte med bosted, arbeidssted og pendlere, Karmøys: 2000-

2012. Kilde: www.ssb.no. 
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At kommunen har et økende 

antall sysselsatte, må oppfattes 

som er positivt. Men det 

faktum at denne økningen 

utgjøres i arbeidspendlere, kan 

også tolkes som et negativt 

utviklingstrekk. Dette fordi at 

denne utviklingen påvirker 

arbeidsplassdekningen i Karmøy negativt, og dette svekker Karmøy kommune som 

arbeidsmarked. Hvorvidt dette er en fordel eller en ulempe, må sees i sammenheng med et 

regionalt eller kommunalt perspektiv. Økt pendling mot Haugesund skaper et sterkere 

regionssenter, men øker også Karmøys avhengighet av et eksternt arbeidsmarked.   

 

Arbeidsmarked for arbeidstakere med bosted i Karmøy

Karmøy er Haugalandets nest største arbeidsmarked etter Haugesund. I 2012 var det 20 304 

arbeidstakere med bosted i kommunen, mens 11 598 av dem hadde arbeidssted i 

kommunen, noe som betyr at Karmøy er arbeidsmarkedet for ca. 57 % av kommunens 

sysselsatte. Med utgangspunkt i at Karmøys arbeidsmarked  hadde totalt 14 989 

arbeidsplasser i 2012, vil dette bety at ca. 77 % av disse arbeidsplassene ble besatt av 

personer med bosted i kommunen. Selv om en stor andel av Karmøys arbeidstakere er 

pendlere, utgjør Karmøy fremdeles det soleklart viktigste arbeidsmarkedet for den 

sysselsatte befolkningen i kommunen. 

 

I absolutte tall viser 

utviklingen at Karmøy 

styrkes som et 

arbeidsmarked, både for 

egne innbyggere og samlet 

sett gjennom 

arbeidsplassvekst. For 

perioden 2000-2012 har 

antallet arbeidstakere med 

bo- og arbeidssted i 

arbeidssted i Karmøy økt 

fra 10 592 til 11 598, en 

økning på 1 006 personer, 

eller 9,5%.  Vi ser også en 

sterk økning av Karmøys 

arbeidstakere som pendler 

mot Haugesund, men også 

andre kommuner, for 

eksempel Stavanger, Sola, 

Sandnes osv.  

 

 

  2000 2004 2008 2012 Endr. Endr. (%) 
Sysselsatte med bosted i  

kommunen  17 281 17766 20 180 20 304 3 023 17,5 
Sysselsatte med arbeidssted  

i kommunen 13 195 13615 15 193 14 989 1 794 13,6 
Pendlere 4 086 4 151 4 987 5 315 1 229 30,1 
Pendlere (%) 23,6  23,4 24,7 26,2   

  

Arbeidssted for sysselsatte med  

bosted i Karmøy kommune 2000 2006 2012 Endr. Endr. (%) 
Karmøy  10 592  11 107 11 598 1 006 9,5 
Haugesund 4 081 4 900 5 201 1 120 27,4 
Andre 2 608 2 744 3 505 897 34,4 
 17 281 18 751 20 304 3 023 17,5 

  

Tabell: Antall sysselsatte med bosted, arbeidssted og pendlere, samt andel 

pendlere av Karmøys: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no. 

Tabell: Sysselsatte (antall) med bosted i Karmøy etter arbeidssted  

Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Sysselsatte (%) med bosted i Karmøy etter arbeidssted Kilde: www.ssb.no. 
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I relativ forstand er utviklingen en helt annen. En økende andel av arbeidstakerne arbeider i 

Haugesund og andre kommuner, mens en mindre andel av kommunens arbeidstakere har 

arbeidsplassen i Karmøy. Mellom 2000-2012 er andelen av arbeidstakere med bo- og 

arbeidssted i Karmøy blitt redusert fra 61,3 % til 57,1 %, mens en økende andel, det vil si fra 

23,6 % til 25,6 %,  har arbeidssted i Haugesund. Det overordnede situasjonsbildet viser da at 

selv om Karmøy er det viktigste arbeidsmarkedet for arbeidstakere med bosted i kommunen, 

er Haugesunds posisjon styrket på bekostning av Karmøy.

 

Utdanningsnivå i arbeidsmarkedet Karmøy 

Utdanningsnivået i Karmøy 

er lavt i forhold til fylket og 

landsgjennomsnittet. I stor 

grad reflekterer 

utdanningsnivået i Karmøy 

næringslivets behov. Den 

største sysselsetteren av høyt 

utdannede er Karmøy 

kommune, og for øvrig er 

kommuneorganisasjonen 

den aller største 

sysselsetteren i Karmøy 

totalt, noe som ikke er et 

positivt utviklingstrekk. 

Høyt udannede 

arbeidstakere er ettertraktet 

ettersom de bidrar til økt 

innovasjonsevne gjennom spesialisert kompetanse. Arbeidsstyrkens utdanningsnivå gir også 

et bilde av hvilken type næringer som kan etablere seg i kommunen.  

 

I perioden 2000-2012 viser utviklingen et stigende utdanningsnivå blant arbeidstakere med 

arbeidsted i Karmøy, for eksempel utgjorde høyt utdannede 17,4 % i 2000 og 23,4 i 2012 . I 

forhold til K13-kommunene er utdanningsnivået lavt, og avviket er økende mellom Karmøy 

og K13-kommunene. Dette viser også at Karmøy er en noe uvanlig storkommune. Dette fordi 

kommuner på Karmøys størrelse vanligvis er regionssenter eller rene bykommuner.  

 

Utdanningsnivå 

2000 

Sysselsatte, 

arbeidssted  

Karmøy 

2000 

Sysselsatte, 

bosted 

Karmøy 

2000 

Dekning,  

ant. og  % 

2012 

Sysselsatte 

Arbeidssted 

Karmøy 

2012 

Sysselsatte, 

bosted 

Karmøy 

2012 

Dekning,  

ant. og  % 
Grunnskole 1 621 2 041 -420 (79,4%)  3 454 4 440 -986 (77,8%)  
Videregående 9 107 11 990 -2 883 (76,0%) 7 360 10 231 -2 871 (72,0%)  
Høyere utdanning, 1-4 år 2 025 2 704 -679 (74,9%)  3 042 4 232 -1 190 (71,9%)  
Høyere utdanning, 4 år + 277 321 -44 (86,3%) 470 635 -165 (74,0%)  
Uoppgitt 165 225 -60 663 766 -103 
Totalt 13 195 17281 -4 086 (76,4%) 14 989 20 304 -5 315 (73,8%) 

 

Hvis en tar utgangspunkt i utdanningsnivået blant sysselsatte med bosted og arbeidssted i 

Karmøy, vil en få et inntrykk av hvilken dekning det er i kommunen for arbeidsplasser i 

Tabell: Utdanningsnivå blant arbeidstakere med arbeidssted i Karmøy og K13-

kommunen. Kilde: www.ssb.no. 

Tabell: Arbeidsplassdekning for arbeidstakere med Karmøy som arbeidssted etter utdanningsnivå. Kilde: www.ssb.no. 
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henhold til kompetansekrav. Samtlige kategorier av utdanningsnivå reflekterer at det er en 

generell underdekning i arbeidsmarkedet. Av enkeltkategoriene er dekningsgraden mest 

redusert i henhold til arbeidsplasser med høyere utdanning (4 år +). Her har dekningsgraden 

blitt redusert fra 86,3 % til 74 %. Også i henhold til høyere utdanning (1-4 år) er 

dekningsgraden svekket i prosent.  

 

Arbeidsledighet  

For årene 2003-2013 har 

Karmøys arbeidsledighet 

variert mellom 1,3-4,4 %, et 

gjennomsnitt på 2,7 %. Over 

den samlede perioden har 

Karmøy hatt en positiv 

utvikling.. Karmøys 

ledighetsandel ligger 

vesentlig høyere enn 

gjennomsnittet i fylket, men 

under landsgjennomsnittet.  I 

helhet følger 

arbeidsledighetsutviklingen i 

Karmøy de samme linjene 

som fylket og landet. I perioden 2008-2010 økte arbeidsledigheten betydelig fra 1,3 % til 3,1 % 

i Karmøy. Dette har sammenheng med oppsigelser i Karmøys aluminiums- og verftsindustri. 

Arbeidsledigheten var derimot i et begrenset omfang, og har blitt redusert i ettertid. Dette 

kan tyde på at Karmøy har en arbeidsstyrke med et kompetansenivå tilpasset næringslivets 

behov, og at arbeidsstyrken har en god fleksibilitet, noe som gjør dem tilpasningsdyktig i 

arbeidsmarkedet. 

 

Bedrifter i Karmøy

Siden 2003 har det samlede antallet 

bedrifter i Kommunen økt fra 2 574 til 

3 320. Økningen har da vært 746, eller 29 

%. I antall er det de minste bedriftene (0 

eller 1-4 ansatte) som har økt mest. Det er 

grunn til å tro at bedrifter med ingen 

ansatte er eiendomsforetak. Disse 

foretakene kan bidra med økonomisk 

verdiskapning, men bidrar ikke direkte 

til sysselsetting, innovasjon og styrking 

av arbeidsmarked og næringslivet. Bedrifter av størrelse 100-249 og 250 + ansatte er som 

oftest svært stabile, og har derfor hatt en langt mindre tallmessig økning.  

 

De største bedriftene er de viktigste for arbeidsmarkedet i kommunen. Dette fordi de 

sysselsetter mange arbeidstakere, samt at de også utgjør næringsgrunnlaget til mindre 

bedrifter, for eksempel bedrifter som leverer tjenester innen sørvis, transport, levering osv. 

Bortfall av store bedrifter vil derfor ha en større innvirkning i lokalsamfunnet.  

 

 Antall ansatte 2003 2013 Endring Endring (%) 
Ingen ansatte 1651 2065 414 25,1 
1-4 ansatte 460 644 184 40,0 

5-9 ansatte 217 282 65 30,0 
10-19 ansatte 134 153 19 14,2 

20-49 ansatte 86 135 49 57,0 
50-99 ansatte 12 24 12 100,0 
100 - 249 ansatte 10 14 4 40,0 
250 ansatte og over 4 3 -1 -25,0 
Alle størrelsesgrupper 2574 3320 746 29,0 

  

Tabell: Arbeidsledighet (%), helt ledige mellom 15-74 år. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Bedrifter i Karmøy etter antall ansatte. Kilde:www.ssb.no. 
 

http://www.ssb.no/
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Næringsareal og andre rammebetingelser for bedriftsaktivitet 

Karmøy har en rekke gunstige fordeler for næringsutvikling i form av lokalisering, 

infrastruktur, ressurser og kommunale rammebetingelser. Potensialet for å tiltrekke seg ny 

og variert næringsvirksomhet er dermed stort. Av viktige momenter trekkes følgende frem: 

 

 Karmøy kommune har alene rundt 1.500 dekar ledig næringsareal. På Haugalandet 

modnes ca. 80 dekar pr. år, noe som betyr at Karmøy dekker etterspørselen av 

næringsarealer i flere 10-år fremover.  

 God tilgang på elektrisk kraft og naturgass for energikrevende virksomhet.  

 Testområde for offshore vindkraft vest for Skudesneshavn.  

 God havneinfrastruktur med flere havneområder. Størst er næringsområdet Husøy 

med Karmsund havn, hvor det skal ytterligere investeres betydelig beløp i 

planperioden. Ved Husøy har kommunen lykkes med å samle virksomheter med 

forsterkende næringssynergier mellom hverandre. Næringsforeningene etterlyser en 

tilsvarende langsiktighet og plan også for øvrige næringsområder, samt fastere 

oppfølging av strategiene for områdene.  

 God vannforsyning, og en vannkvalitet som egner seg for flere typer virksomheter, 

særlig næringsmiddelindustri.  

 Nærhet til stamvegene E39 og E134, regional lufthavn, og gode havner som er 

tilknyttet en sterkt trafikkert skipsled, gir grunnlag utvikling av en bred 

næringsstruktur. 

 Lave kommunale avgifter.  

 

Grenseland mellom privat og offentlig sektor 

Innen mange bransjer pågår en bransjeglidning, altså en utvikling der virksomheter beveger 

seg inn fag- og kompetanseområder som tidligere var forbehold andre virksomheter. Denne 

utviklingen pågår også opp mot privat og offentlig sektor.  

 

Det er også igangsatt en prosess mot kommunesammenslåing for mer effektiv forvaltning og 

offentlig tjenesteyting. Kommunereformen gir kommunene nye utfordringer i forhold til 

styring, ledelse og samarbeid med private aktører under privatrettslig regulering. Dette gir 

også nye muligheter. Mest aktuelt er innenfor omsorgstjenester. For Karmøy kommune med 

en stor andel aldrene innbyggere er det framtidige kravet til humane og kostnadseffektive 

omsorgstjenester stort. Her har kommunen mulighet til å stimulere til lokal og regional 

næringsutvikling innenfor velferdsteknologi. Andre aktuelle områder for nye 

samarbeidsmodeller med privat næringsliv og frivillige organisasjoner er innenfor reiseliv, 

kultur og idrett.

Karmøys jordbruksnæring 

I dag sysselsetter jordbruket ca. 200 personer i Karmøy, noe som gjør Karmøy til den nest 

største jordbrukskommunen i Haugalandsregionen etter Vindafjord. Jordbruket utgjør den 

største delen av sysselsatte innen primærnæringen.  Totalt stod primærnæringene for ca. 14 

% av sysselsetting i Karmøy på 1970-tallet, men i 2012 var denne andelen redusert til 2,5 %. 

Dette vitner om en omfattende rasjonalisering og strukturendring i jordbruket. Endringene 

vises tydelig gjennom reduksjonen av antall gårdsbruk i Karmøy. Fra 1999 og utover har 

antall bruk blitt redusert med hele 157, eller ca. 40 %. Om en går tilbake til 1970, har 

reduksjonen vært på hele 71 %. Selv om antall gårdsbruk er redusert, har det samlede 
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jordbruksarealet økt. I 1999 

var et gjennomsnittlig 

gårdsbruk ca. 127 daa, mens i 

2010 var arealet økt til ca. 210 

daa. 

 

Arealet av fulldyrka jord er 

derimot sterkt redusert. Dette 

innebærer at 

jordbruksnæringens 

eksistensgrunnlag har gradvis 

blitt svekket i Karmøy, et 

utviklingstrekk man også ser 

ellers i Norge. Mellom 1999-

2010 utgjør det samlede tapet 

av fulldyrka jord 5 200 daa, 

eller ca. 80 daa pr. år i 

gjennomsnitt. Hovedårsaken 

til dette er at jordbruksareal 

omreguleres til andre 

bruksformål, for eksempel 

boligutvikling, 

næringsutvikling og 

samferdselsprosjekter. For 

øvrig er dette er en vanlig 

situasjon i presskommuner.  

Ved omregulering til andre 

formål må arealet også anses 

som tapt for fremtidig 

jordbruksproduksjon. Denne utviklingen, der fulldyrka jord tapes, må regnes som negativ 

ettersom det er knapphet på fulldyrka jord i Norge.  

 

Tapet av jordbruksareal bidrar til dårlig forutsigbarhet for jordbruksnæringen, og dette 

svekker både rekruttering og investeringsvilje i næringen. Med tanke på at jordbruket er en 

primærnæring, altså en utvinner av naturressurser, må en ta i betraktning at 

jordbruksnæringen også sysselsetter arbeidstakere videre i sekundær- og tertiærnæringene. 

Det blir anslått at 1 sysselsatt i jordbruket skaper indirekte ca. 2 nye sysselsettinger. Karmøys 

200 sysselsatte kan da anslås til å sysselsette direkte og indirekte ca. 600 personer totalt. For 

hele Haugalandets jordbruksnæring kan en anslå en samlet direkte og indirekte sysselsetting 

på over 4000 personer.  

 

Natur- og arealressurser i sjø

Karmøy er en kystkommune med en sterk historisk forankring til sjørelaterte næringer innen 

fiskeri, fangst og havbruk. Antallet personer som arbeider innen disse næringene er 

avtagende, og dette er en utvikling som også reflekteres generelt innen alle primærnæringer. 

Den samlede sysselsettingen innen fiske, fangst og havbruk var ca. 170 personer i 2013, det 

vil si ca. 0,9 % av det samlede antallet sysselsatte med bosted i kommunen. Til 

Figur: Antall dekar jordbruksareal i drift og fulldyrka jord, Karmøy: 1969-2010. 

Kilde:www.ssb.no. 
 

Figur: Antall jordbruksbedrifter/gårdsbruk, Karmøy: 1969-2010. 

Kilde:www.ssb.no. 
 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
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sammenligning var ca. 680 personer sysselsatt i disse næringene i 1970, altså ca. 6,7 % av 

datidens totale sysselsetting. Selv om dagens antall sysselsatte innen fiske, fangst og havbruk 

er både lavere og avtagende, er Karmøy fremdeles en viktig fiskerikommune i norsk 

sammenheng. Med sine 170 sysselsatte gjør dette Karmøy til den 14 største fiskerikommunen 

i antall sysselsatte på landsbasis.  Færre sysselsatte innen fiskerinæringene betyr ikke at fiske, 

fangst og havbruk har fått en redusert betydning, men at drifts- og produksjonsmetodene i 

disse næringene har gjennomgått en vesentlig rasjonaliseringsprosess, noe som i sterk grad 

har redusert behovet for arbeidskraft. Også Framover i tid må utnyttingen av fiskeri- og 

havressurser anses som en viktig, sterk og nyskapende næringsveg langs hele kysten, ikke 

minst for Karmøy.  

 

Viktige natur- og arealressurser i sjø tidligere kartlagt i samband med utarbeidingen av 

fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland. Disse arbeidene viser at rundt Karmøy finnes det 

viktige og verdifulle områder for blant annet havbruk, fiskeriinteresser, sjøfart, naturvern og 

biologisk mangfold.  

 

Fiskeriområdene i Karmøy er blant de 

viktigste i fylket, og ifølge 

fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland 

er fiskerihavnen på Husøy selve 

tyngdepunktet for fiskerivirksomhet i 

Nord-Rogaland.  Man antar at 

fiskeriene i Rogaland har et fremtidig 

utviklings- og ekspansjonspotensial). 

Dette grunnet sin nærhet til viktige 

fiskeriområder i Nordsjøen og god 

tilgang til det internasjonale markedet 

(Rogaland fylkeskommune 2002: 41). 

Ettersom Karmsund fiskerihavn er en 

moderne fiskeri- og mottakshavn, er 

det grunn til å tro at Karmøy vil også 

være en viktig fiskerikommune i tiden 

fremover.   

 

I dag et det 3 aktive 

oppdrettslokaliteter ved Feøy og 

nordvestre del av Karmøy. Havbruk 

har aldri vært en spesielt stor næring i 

Karmøy, og en viktig årsak til dette at 

sjøarealene ofte ikke har tilstrekkelig 

havdybde for optimal drift.  Det kan 

likevel ikke utelukkes det blir etablert 

nye oppdrettslokaliteter for laks og 

ørret i Karmøy i fremtiden. Ut i fra forutsetningene har Karmøy et uforløst potensial innen 

havbruk, men dette er da særlig tilknyttet tarehøsting. Langs hele Karmøys vestre kystlinje 

befinner det seg store tareressurser, og man har allerede en vesentlig aktør innen tarehøsting 

etablert på Vormedal.   

 
Figurer: Kart som viser 

viktige områder for 

fiskeriinteresser og 

taretrålingsinteresser i 

Karmøy. Kilde: Rogaland 

fylkeskommune (2002: 4.5 og 4.8 

i seksjonen for kartvedlegg).  
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Man ser at aktiviteten i olje- og petroleumsnæringene reduseres, og dette innebærer at andre 

næringer, som for eksempel fiskeri, fangst og havbruk, blir viktigere. Det understrekes også 

at det finnes flere kryssende interesser i henhold til natur- og arealressursene i sjø. En må da 

forvente at økt havbruksaktivitet kan komme i konflikt med fiskerinæring og miljø- og 

naturverninteresser.    

Reiseliv 

I bokstavelig forstand er reiselivet en næring som selger steder og opplevelser. Karmøys har 

hovedsakelig et kulturbasert reiseliv. Kommunen spiller her en viktig rolle som produkteier, 

rammesetter, planmyndighet, utviklingspartner og vertskap for et godt reisemål. 

Reiselivsproduktene i Karmøy bygger i hovedsak på kommunens naturgitte fortrinn 

innenfor natur- og kulturopplevelser. I noen grad formidles produkter gjennom et aktivt 

vertskap, men hoveddelen av næringen og de salgbare produktene består av basisprodukter 

som overnatting, servering og transport. 

 

Karmøy kommune er en tung aktør innenfor det lokale reiselivet i Karmøy, men kommunen 

er også engasjert i reiselivet på nasjonalt og regionalt nivå. På nasjonalt nivå Karmøy 

kommune aksjonær (0,2 % av aksjene) i Fjord Norge AS.  På regionalt nivå er kommunen en 

av de største eierne i fellesorganisasjonen Destinasjon Haugesund & Haugalandet (17,4 % av 

aksjene). Utenom dette er Karmøy også en del av reiseruten Nordsjøvegen: fra Kristiansand i 

sør til Haugesund i nord. Foruten om dette utgir Karmøy kommune profilbrosjyren «Opplev 

Karmøy” med et brosjyreopplag på 16 000 eksemplarer på norsk, engelsk og tysk.  

 

Det er ikke opprettet et system for felles registrering over antall gjestedøgn i Karmøy, og den 

lokale reiselivsnæringen er dermed ikke systematisk kartlagt. Av den grunn kan en heller 

ikke gi et detaljert bilde over den lokale reiselivsnæringens utvikling. Statistisk sentralbyrå 

fører derimot statistikk for reiseliv på regionsnivå gjennom www.statistikknett.no.  Karmøy 

inngår her i Nord-Rogaland i sammen med Haugesund, Bokn, Utsira, Tysvær og Vindafjord.   

 

Utviklingen viser at antallet 

overnattinger i regionen er økende. 

Av de besøkende er det flest 

nordmenn, og dette er gjeldende for 

samtlige år. I gjennomsnitt er ca. 80-

90 % av de besøkende fra Norge, 

mens utenlandske besøkende utgjør 

ca. 10-20 % av det samlede antallet 

overnattinger. Trendmessig stiger 

antallet overnattinger både for 

norske og utenlandske besøkende, 

men det er sterkere økning i antallet 

nordmenn.  

 

Totalt var det ca. 3,5 millioner overnattinger i Nord-Rogaland i perioden 2000-2012. Av disse 

var ca. 2,1 på hoteller, mens ca. 1,4 millioner var i hytter eller på campingplasser. Utviklingen 

viser at begge overnattingskategoriene er økende, men at hotellovernattinger har en sterkere 

Figurer: Overnattinger (enheter av 1000) etter besøkendes  

landbakgrunn, Nord-Rogaland: 2000-2012.  

Kilde: www.statistikknett.no. 

http://www.statistikknett.no/
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økning enn hytte- og 

campingplassovernattinger. Totalt 

har ca. 60 % av overnattingene vært 

på hotell, mens ca. 40 % av 

overnattingene var på hytter og 

campingplasser. Statistikken tar 

derimot ikke høyde for formålet 

med overnattingene, for eksempel 

fritid, konferanse, yrkesrelatert osv. 

 

Nordmenn er den største 

turistgruppen, mens Tyskland 

fortsatt er det viktigste 

utenlandsmarkedet i regionen.  Selv om antall individuelt reisende er en generelt økende 

trend, har vi fremdeles mange bussturister på Karmøy (T-forbindelsen kan være en faktor for 

økning for fremtiden), og det kommer stadig flere båtturister og bobilturister. 

Det finnes flere overnattingsmuligheter i Karmøy, som gjestehavner, 

feriehus/hytter/leiligheter, pensjonat, vandrerhjem, fyr, camping og hotell.  

 

Karmøys reiseliv har to fyrtårn: Avaldsnes og Gamle Skudeneshavn. Besøk på Nordvegen 

Historiesenter og Olavskirken, samt byvandring i Gamle Skudeneshavn tilbys som 

produkter overfor cruiserederiene som anløper Haugesund. Det ligger stort potensial i å 

videreutvikle begge steders særpreg og attraksjonskraft. Karmøy har mange attraksjoner og 

det finnes mange muligheter til videre utvikling av og formidling av disse.  Områdene har 

en unik kulturhistorisk betydning, og er blant de klart best besøkte attraksjonene i Rogaland. 

Årlige gjennomsnittlige besøkstall for områdene varierer mellom ca. 90 000 – 115 000 i 

sommersesongen.  

 
  2007 2008 2009 2010 Endring Endr. (%) 
Gamle Skudeneshavn 91 849 89 229 79 861 88 477 -3 372 -3,7 
Avaldsnes-området 105 070 105 740 114 199 107 600 2 530 2,4 
Visnes gruvemuseum  2 484 2 340 2 782 298 12,0 
Mælandsgården   1 680 1 785 1 832 152 9,0 

 

De tilgjengelige besøkstallene er basert på ulike innsamlingsmåter. Mest sannsynlig vil disse 

tallene ha en viss feilmargin, men de kan likevel gi et overordnet bilde av besøkstall på 

enkelte attraksjoner i Karmøy. Avaldsnes-området er den mest besøkte attraksjonen, 

etterfulgt av Gamle Skudeneshavn. Totalt for hele perioden har begge disse attraksjonene 

økende besøkstall. Visnes gruvemuseum og Mælandsgården har langt mindre besøkstall, 

men over tid er også deres besøkstall stigende. Selv om besøkstallene bare strekker seg fra 

2007 til 2011, kan de sies å ha en viss sammenheng med overnattingsaktiviteten i regionen. 

Med økning eller reduksjon i regionens overnattingstall virker det også som at besøkstallene 

for Karmøys attraksjoner reflekterer dette. Ettersom regionens overnattingsdøgn er økende, 

er det også grunn til å tro at også besøkstallene for Karmøys hovedattraksjoner følger etter.  

 

Tabell: Besøkstall for attraksjoner i Karmøy i sommersesongen: 2007-2010. Kilde: www.rogfk.no. 

Figurer: Samlet antallet overnattinger fordelt på overnattingsform, 

Nord-Rogaland: 2000-2012. Kilde: www.statistikknett.no. 
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Selv uten overnattingstall for hver enkelt kommune, kan vi anta at hotellovernattingene i 

regionen skjer hovedsakelig i Haugesund ettersom de fleste hoteller i regionen befinner seg 

her. Vi kan med sikkerhet også si at de viktigste attraksjonene i regionene ligger i Karmøy. 

 

5.9.4 Utfordringer 

 Underdekning av arbeidsplasser: Dette er underdekning av arbeidsplasser i 

kommunen. Hovedårsaken til dette er at Karmøys folketall øker hurtig, men samtidig 

klarer en ikke å kompensere med tilnærmet vekst i arbeidsplasser. Resultatet er da en 

økende svekkelse for Karmøy som arbeidsmarked. Det er spesielt høykompetanse-

arbeidsplasser som det er underskudd på.  I grove trekk er Karmøy i økende grad 

avhengig av arbeidsplasser utenfor egen kommunegrense.  

 Liten vekst i privat sektor i forhold til offentlig sektor: Antall nye arbeidsplasser er 

større i offentlig sektor enn i privat sektor. Dette er en negativ utvikling ettersom det 

offentlig sektor ikke er en verdiskaper i seg selv.   

 Få antall vekstbedrifter: Telemarksforsknings Nærings-NM viser at Karmøy oppnår 

svake resultater innen kategorien vekst. Dette betyr at den økonomiske veksten i 

mange 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) 

som investeres i nyetablerte bedrifter og vekstbedrifter, noe som 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. I kombinasjon svekker dette innovasjonsfokus og 

tilgangen på risikokapital.  

 Handelslekkasje fra Karmøys byer: Byene i kommunen opplever stor 

handelslekkasje til de store kjøpesentrene og Haugesund sentrum. Dette svekker 

arbeidsplassene i detaljhandelen og byenes attraksjonsverdi for besøkende og 

turister.  

 Svekket driftsgrunnlag for jordbruket: Mellom 1999-2010 utgjør det samlede tapet 

av fulldyrka jord 5 200 daa, eller ca. 80 daa pr. år i gjennomsnitt. Tapet av 

jordbruksareal bidrar til dårlig forutsigbarhet for jordbruksnæringen, og dette 

svekker både rekruttering og investeringsvilje i næringen. 

 Utvikling av reiselivet: Karmøy har hovedsakelig et natur- og kulturbasert reiseliv. 

Karmøys stedlige kvaliteter er selve ressursen som må omskapes til reiselivsprodukt, 

og i dag har Karmøy sterke fortrinn gjennom unike kulturminner og kulturmiljø, men 

også igjennom fortrinn i henhold til infrastruktur, transport og lokalisering.  En 

hovedutfordring er da å kunne utnytte disse til sitt 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.   
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5.9.5 Strategier 

 Styrke innovasjonsfokuset i Karmøys næringsliv: 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 viktigheten av patentering, utvikling og beskyttelse av 

produktdesign og varemerker. 3) Stimulere til å øke andelen ”spin-offs”, altså nye 

bedrifter som utspringer fra eksisterende virksomheter. 4) Arbeide i sammen med 

næringslivet for å rekruttere arbeidstakere med riktig og/eller høy faglig kompetanse. 

5) Arbeide for å forbedre markedsføringen av Karmøy som en attraktiv 

næringskommune.  

 Videreutvikling av byutviklingsprosjekt: Fortsette arbeidet med byutvikling for 

kommunens småbyer for å styrke verdiskapingen i detaljhandelen og småbyenes 

attraksjonsverdi for besøkende og turister. Det blir kritisk å finne riktig balanse i 

attraksjonsverdi i henhold til konkurende handelssentrum i regionen. 

 Sterkere satsing på eksisterende næringsområder: Eksisterende næringsområder er 

synlig, og har allerede etablert nettverk for kunnskapsutveksling, altså såkalte 

”næringsklynger”. Generelt skal dette styrke bedriftenes innovasjons- og 

konkurranseevne.  I dag Har Karmøy sterke næringsområder på Husøy og Norheim. 

Hvis en skal en utvikle nye næringsområder, bør en ha en langsiktig og bevisst 

strategi for hvilke typer bedrifter en ønsker skal etablere seg. Slik får bedriftene større 

samlokaliseringsfordeler, det vil si ”klyngeeffekt”.  

 Økt tilrettelegging for næringsutvikling i grenseland mellom privat og offentlig 

sektor: I dag ser man en økende grad av privatisering av offentlig sektors 

arbeidsoppgaver. Slik som utviklingen er i dag, er det også tenkelig at denne 

utviklingen forsterkes. Dette kan også være en kilde til nyskapning. Innenfor 

administrasjon kan det føre til nye eierskapsmodeller og ledelsesprosesser, mens en 

samtidig kan igangsette nye satsingsområder, for eksempel økt fokus på 

velferdsteknologi.   

 Jordvern - omdisponering av dyrka mark vanskeliggjør jordbruksdrift. 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: Karmøy kan oppnå 

fordeler gjennom økt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Mange av Karmøys 

utfordringer samsvarer med regionens utfordringer. Karmøy er en del av Haugaland 

vekst, og har i dag et samarbeid rundt: stamveier, havner, flyplass, energi, 

omdømmebygging og tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Arbeid rundt 

havnestruktur er lagt til det interkommunale selskapet Karmsund Havnevesen. 

 Styrke samarbeidet i Karmøys reiseliv: For å utnytte Karmøys reiselivspotensial må 

det skapes et sterkere samarbeid som skaper helhetlige reiselivsprodukt som 

inkluderer aktører, attraksjoner og tilbud fra hele kommunen. Karmøys kommune 

bør innta en overordnet rolle som initiativtaker og koordinator for et slikt samarbeid. 

Reiselivet er alltid i utvikling, og av den grunn bør samarbeidet fokusere på 

fornyelse, faglig utvikling, formidling og profesjonalisering. Karmøy kommunes 

strategiske reiselivsplan er sentral i dette arbeidet.  
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5.10 By, - samferdsels, - og infrastrukturutvikling  

 

5.10.1 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.  

 

5.10.2 Innledning – Byutvikling

Kommunelova § 3.5 sier:  

”Kommuner med over 5 000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har 

bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse”.

 

Kommunelovens § 3.5 setter et minimumskrav for å kunne ta i bruk by-benevnelsen, men 

utover dette finnes det ingen formelle krav verken kvantitativt eller kvalitativt til hva en by 

er i norsk sammenheng.  Et utviklingstrekk for byutvikling i Norge er fremveksten av en 

rekke nye byer siden midten av 1990-tallet. Tidligere var det bare departementet som kunne 

tildele bystatus, men endringer i kommunelova åpnet for at kommunene kunne ta i bruk 

bystatus gjennom vedtak i kommunestyret. I dag er det 102 byer i Norge. Hele 47 av dem har 

kommet siden 1996 (www.kommunal-rapport.no).  

 

Byer er både regionale og lokale senter for sosial, kulturell og økonomisk aktivitet. Ettersom 

det er et fravær av en tydelig by-definisjon, er byutvikling også et vanskelig fenomen å 

”måle”. Et utgangspunkt kan være utbredelsen av tettstedsbebyggelse. I tider med byvekst 

er det vanlig med økende innflytting til by-områdene, mens omegnsrådene og distriktene 

gjerne fraflyttes, en prosess vi gjerne kaller sentralisering. I en sentraliseringsprosess 

konsentreres større befolkningsmengder på mindre områder, og det vil gradvis utvikles 

tettstedsbebyggelse. Dersom tettstedene fortsetter å ekspandere, er det vanlig å kalle denne 

utviklingen for urbanisering eller byvekst.   

 

I dag har Karmøy 3 byer. Gjennom vedtak i kommunestyret fikk 

Skudeneshavn og Kopervik innvilget bystatus i 1996, mens 

Åkrehamn fikk bystatus i 2002 (Karmøy kommune 1996 og 

2002). Blant Norges kommuner er det ingen med like mange 

byer som Karmøy, men selv om kommunen har et høyt 

innbyggertall og 3 mindre byer, er Karmøy likevel ingen 

utpreget ”bykommune”. Omtrent 56 % Karmøys befolkning er 

bosatt i kommunens tett- og spredtbygde områder, mens ca. 44 

% er bosatt i Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Siden 1965 

har lokalpolitikken tilrettelagt for en desentralisert 

samfunnsutvikling. Av den grunn har det ikke pågått en entydig 

sentralisering av tjenester og tilbud inn mot kommunesenteret 

Kopervik, slik som en vanligvis vil se i en bykommune. Karmøys 

desentraliserte utvikling medført en gradvis styrking av flere 

lokale tyngdepunkt i sør, vest, øst og nord.  

 

 

 

Figur: Karmøys byer.  
Kilde: Karmøy kommune (2013). 
 

http://www.kommunal-rapport.no/
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5.10.3 Utvikling– Byutvikling

Sentralisering 

Sentralisering betyr at befolkning, arbeidsplasser, tjenester og tilbud får en høyere geografisk 

konsentrasjon. Sentralisering styrker sentra, og er en forutsetning for byutvikling i lokal og 

regional sammenheng.  

 

I perioden 1970-2012 har det 

pågått en gradvis økning i 

andelen personer bosatt i 

Karmøys tettbygde strøk fra 

73,3 % til 83,3 %. Samtidig 

har andelen personer i 

kommunens spredtbygde 

strøk blitt redusert fra 26,7 % 

til 16,7 %. Den største 

økningen har foregått 

mellom 1970-2000, mens 

utviklingen er avtagende fra 

2000 og utover. Dette vitner 

om en tydelig 

sentraliseringsprosess i kommunen som styrker kommunens tettbygde strøk, og da på 

bekostning av kommunens spredtbygde områder. Man vil også finne den samme 

utviklingen på fylkes- og landsbasis, men av noe ulik intensivitet, for eksempel har 

sentraliseringen i Karmøy kommune har vært sammenlignbart sterkere enn landsbasis, men 

svakere enn fylkesbasis.  

Tettstedsareal 

I takt med sentraliseringen av Karmøys 

befolkning har også den arealmessige 

utstrekningen av Karmøys tettsteder vokst. De 

nye tettstedsarealene er ikke direkte tilknyttet de 

etablerte byområdene rundt Kopervik, 

Skudeneshavn og Åkrehamn, men er 

nyetablerte ”tettsteds-satellitter”, eksempelvis: 

Sandve, Syre, Kvalavåg, Sund, Skår, Bygnes, 

Håvik og Eike. Felles for disse er at de har vokst 

frem etter 1970. Ettersom nye tettsteder har 

vokst frem, har kommunens byområder ikke har 

hatt optimale vekstvilkår, noe som har svekket 

byutviklingen i Karmøy.  

 

 

 

 

 

           1970                             2012 

Figur: Kart over tettstedsområder i Karmøy: 1970 og 2012. 

Kilde: Statisitisk sentralbyrå (1981 b: 37) og www.ssb.no (e). 

Figur: Andel (%) av befolkningen bosatt i tettbygde og spredtbygde strøk, 

Karmøy: 1970-2012. Kilde: Statistisk sentralbyrå: 1974; 1981 a og 1992 og www.ssb.no. 
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Mellom 2000-2012 har det vokst frem 1, 6 km² nytt tettstedsareal i Karmøy, en økning på 6,5 

%. Som tabellen her viser, utgjør tettstedsområdene en liten andel av kommunens samlede 

areal. Tettstedsvekst derimot ofte problematisk fordi tettstedenes ekspansjon ofte er i 

konflikt med andre interesser, for eksempel landbruksinteresser (se kap. 5.9.3, avsnitt om 

Karmøys jordbruksnæring). De nye tettstedsarealene er hovedsakelig ikke nyetablerte 

innenfor perioden 2000-2011, men utgjøres av allerede bebygde områder som gradvis har 

blitt fortettet i ettertid. På et tidspunkt har disse områdene oppfylt Statistisk sentralbyrås 

tettstedsdefinisjon*, og blir da registrert som nye tettstedsarealer.   

 

I 2000 var Karmøy rangert som nr. 12 

blant Norges kommuner i henhold til 

utbredelse av tettstedsareal, mens i 2012 

var Karmøys plassering nr. 14. Mest 

sannsynlig betyr dette at Karmøys 

tettstedsvekst har avtatt sammenlignet 

med andre store norske kommuner. Selv 

om fremveksten av nytt tettstedsareal har 

avtatt, har Karmøy fremdeles langt mer 

omfattende utbredelse av tettstedsareal 

enn gjennomsnittet blant K13-

kommunene. 

 

Ved at en ser på befolkningstettheten i 

tettstedsarealer, kan en også få et inntrykk 

av hvor godt disse arealene er utnyttet. 

Som diagrammet viser, folketettheten i 

K13-kommunenes tettsteder er ca. 32 % 

høyere enn i Karmøy. I Karmøys 

tettstedsarealer er det bosatt ca. 400 

personer mindre pr. km2 enn i K13-

kommunene. Dette viser at det er et 

betydelig fortettingspotensial i Karmøys 

tettsteder (se også avsnitt om bebyggelse 

på side 111).  

 

 

 

 

                                                 
* Statistisk sentralbyrås tettstedsdefinisjon: Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et 

skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Husklynger som naturlig hører med til 

tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. 

Tettstedsutvikling i Karmøy kommune: 2000-2012 
Landareal i kommunen  

(km²) 

Tettstedsareal 

(km²) 

Andel tettstedsareal av  

kommunens samlede landareal   Endring (km²) og % 
219,2 24,526,1 11,2 % 11,9 % 1,6 km2 og 6, 5 % 

  Tabell: Utvikling i tettstedsareal i Karmøy kommune: 2000-2012. Kilde. www.ssb.no. 

Figur: Tettstedsareal (km2): 2012. Kilde. www.ssb.no. 
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Befolkningens fordeling i byer, tettbygde strøk og spredtbygde strøk 

 
Mellom 1990-2013 har 

andelen bosatte i byområder 

økt fra 41,8 % til 44,0 %, eller 

3 149 personer. I samme 

periode har tettstedene hatt 

en utvikling fra 35, 2 % til 

39, 3 %, en økning på 3 553 

personer. Det er dermed tettstedene som har hatt den største økningen i bosetting, og dette 

både i antall og andel. Dette betyr at tettstedene har styrket seg i forhold til byområdene. For 

perioden 2000-2012 har derimot veksten vært størst i byområdene, mens bosettingen i 

tettstedsområdene har blitt noe redusert.  Gjennom hele perioden ser en kraftig reduksjon i 

andel og antall personer bosatt i spredtbygde strøk.  

 

Bebyggelse 

Et kjennetegn for byer er høy 

arealutnyttelse. Oppnåelsen 

av høy arealutnyttelsen må 

sees i sammenheng med 

befolkningstetthet. I en slik 

sammenheng er typen av 

boenheter avgjørende for 

graden av arealutnyttelse. 

Eneboliger er da den 

boligtypen som utnytter 

arealet dårligst, mens 

blokkbebyggelse utnytter 

arealet best. Sammenlignet 

med jevnstore bykommuner i 

Norge har Karmøy en svært 

høy andel eneboliger.   

Figur/Tabell: Befolkningsutvikling i byer, tett- og spredtbygde strøk,  

Karmøy: 1990-2012. Kilde: www.ssb.no. 

Bosetting i ant. personer, Karmøy 1990 2000 2012 Endring Endring (%) 
Byområder 14 678 15 909 17 827 3 149 19,8 
Tettbygde strøk utenom byområder 12 368 14 584 15 921 3 553 24,4 
Spredtbygde strøk 8 048 6 478 6 788 -1 260 -19,5 
Karmøy, samlet folketall 35 094 36 971 40 536 5 442 14,7 

  

Figur: Fordeling (%) av boligtyper: 2012: Kilde: www.ssb.no. 
 

http://www.ssb.no/
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I 2000 var andelen eneboliger i Karmøy ca. 85 %, mens den i 2012 var ca. 81 %. Dette viser at 

andelen eneboliger har sunket betydelig siden 2000, og at utviklingen vitner om at 

boligarealer i Karmøy får en stadig høyere utnyttelsesgrad. Fortetting av boligarealer 

kombinert med befolkningsvekst viser at det er en pågående urbaniseringsprosess i Karmøy 

(se også avsnitt om Befolkningens fordeling i byer, tettbygde strøk og spredtbygde strøk, 

side 109).  

 

Bymiljø 

Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet publiserte i 2013: ”Faglig 

råd for bærekraftig utvikling”. Rådene var ment som et innspill til utformingen av bypolitikken 

i Norge. Anbefalingene er også relevant i henhold til Karmøys byer. De anbefalinger med 

mest relevans for Karmøys byer vurderes til å være:  

 Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye.  

 Sikre en varig byggegrense mot byens viktigste natur- og friluftsområder. 

 Utarbeid løsninger for bærekraftig trafikkavvikling 

 Gjør byen gangbar. 

 Byen må ha attraktive offentlige rom og et attraktivt gateliv. 

 Fremme handel, kultur og næring i sentrum. 

 

Norske by- og tettstedsområder er under sterkt utbyggingspress. Rask ekspansjon og 

utvikling av boligområder kan da endre byens særpreg og bygningsmiljø i en negativ 

retning.  Et resultat av denne utviklingen kan være framveksten av såkalte ”stedløse” byer, 

det vil si byer som mangler særpreg.   

 

En kilde til å skape attraktive byer er stedets identitet i form av historie og synlige 

kulturminner.  I Karmøys byer eksisterer det kulturhistoriske miljøer. I den videre bør en 

vurdere handlingsrommet for utvikling innen de kulturhistoriske miljøene som fremdeles 

finnes i hver av byene og som er med på å gi byene sitt særpreg og sin identitet.  

  

Byutviklingsprosjekt 

Det er igangsatt byutviklingsprosjekt for kommunens 3 byområder.  Prosjektene er et 

samvirke mellom Karmøy kommune og byutviklingsgruppene: Skudeneshavn arena, 

Åkrehamn vekst og Byen vår Kopervik. Byutviklingsprosjektene sørger for at det er et 

tydelig fokus for ønsket videreutvikling av kommunenes byområder, med forankring i 

kommunens overordnede planlegging og lokalt i byområdene.  

 

Prosjektene hadde oppstart i 2007, og er enda i utredningsfasen. I perioden 2009-2011 ble det 

utarbeidet stedsanalyser som kartla historiske, sosiale og naturgitte verdier i Skudeneshavn, 

Åkrehamn og Kopervik. Gjennom 2012-2013 ble det utarbeidet separate rapporter for 

byområdene der lokalmiljøene har drøftet seg frem til utfordringsbildet i det videre 

byutviklingsarbeidet.  

 

Byenes særegenhet innebærer at utfordringsbildet er svært ulikt, men stedsanalysen og 

rapporten utgjør et godt grunnlag for videre arbeid innen utviklingen av hvert enkelt 

byområde.  Byutviklingsprosjektene bør anses som verktøy for å opprettholde og styrke by- 

og sentrumsområdene i Karmøy kommune (Karmøy kommune 2013 b: 18).  
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Fremtidig byutvikling? Båndbyen Kopervik-Veavågen-Åkrehamn 

Tyngdepunktet i Karmøys befolkning ligger i 

området Kopervik-Veavågen-Åkrehamn. I dag har 

midtre del av Karmøy ca. 20 000 innbyggere.  

 

I noen sammenhenger har en har en brukt begrepet: 

”Båndbyen Kopervik-Åkrehamn”. Her sikter da til 

en langsiktig fortettingsstrategi, en utvikling der en 

kan oppnå et sammenhengende byområde 

bestående av Åkrehamn og Veavågen i vest og 

Kopervik i øst. I den overordnede 

arealplanleggingen legges det opp til at Åkrehamn 

vokser nordover mot Veavågen, Veavågen utvikles 

i retning Åkrehamn, mens Kopervik ekspanderer 

mot vest. Disse hovedprinsippene har også blitt lagt 

til grunn i de siste 2-3 kommuneplanrevisjonene.   

 

I følge befolkningsframskrivinger vil det omtalte området kunne oppnå et innbyggertall på 

ca. 26 000-27 000 innbyggere i 2030 (se kap. 5.6.3 angående befolkningsframskrivinger pr. 

sone), og med høy befolkningsvekst er det ikke utenkelig at området kan nå 30 000 

innbyggere. Det markerte området i figuren er ca. 15-16 km2. Dersom dette området oppnår 

en befolkning på ca. 30 000 innbyggere, vil dette tilsvare den befolknings- og arealmessige 

størrelsen som by- og tettstedsområdet Haugesund utgjorde i år 2000.  Det understrekes at 

en slik fortetting vil ta lang tid, mest sannsynlig flere tiår.   

 

Gjennom en slik fortettingsstrategi kan en bedre utnytte den eksisterende veginfrastrukturen 

(fv47), oppnå kortere transportavstander og få en mer rasjonell utnyttelse av 

kollektivtransporttilbudet.  Samtidig vil en slik fortetting kunne medføre konflikt med andre 

arealbruksinteresser, for eksempel landbruk og natur.  Dette er da hensyn en må ta høyde for 

ved en fremtidig ekspansjon av by- og tettstedsområdene.  

 

Regional by- og tettstedsutvikling 

Karmøys desentraliserte samfunnsutvikling er på ingen måte unik for Haugalandsregionen. 

Alle Haugalandskommunene, med unntak av Haugesund, har et spredt bosettingsmønster. 

Den spredte bosettingen har medført en stor avhengighet av bilen som transportmiddel, 

samt at infrastrukturen ikke blir utnyttet optimalt.      

 

Rogaland fylkeskommunen er i prosessen med å utarbeide en regionalplan for areal og 

transport på Haugalandet, en prosess der Karmøy og de andre Haugalandskommunene 

medvirker. Den nye regionalplanen for areal og transport skal avløse fylkesdelplanen fra 

2004, og i den nye planen vil en særlig fokusere på sammenhengen mellom arealbruk og 

transportmengde- og mønster. Med andre ord skal regionalplanen tilrettelegge for en 

bærekraftig regional forvaltning av arealressurser, en forvaltning der boligarealer, 

næringsarealer, veginfrastruktur, arbeidsplasser og samferdsel sees i en sammenheng. 

Planen har et 40 års-perspektiv, og vil få stor betydning for utbyggingsmønster og 

samferdselsutvikling på Haugalandet.  

Figur: En mulig avgrensning av "Båndbyen:  

Kopervik-Veavågen-Åkrehamn".  
Kilde: Karmøy kommune (2014). 
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Det har blitt politisk besluttet blant Haugalandskommunene at regionalplanen skal fokusere 

på et by- og tettstedskonsept. I dette konseptet skal hovedparten av fremtidig 

befolkningsvekst og boligbygging kanaliseres inn i regionens allerede eksisterende by- og 

tettstedsområder. Dette er et konsept som er implementert i kommuneplanen for Karmøy 

2014-2023, for eksempel i form av at en i stor grad ikke tillater spredt boligbygging, men at 

boligutvikling skjer i tilknytning til eksisterende by- og tettsteder og fv47/e134. I 

kommuneplanrevisjonen legger en også opp til at store, urealiserte og usentrale 

næringsområder tas ut av kommuneplanens arealdel, slik at man kan styrke de 

næringsområdene som regnes som funksjonelle, altså de arealene med en mer sentral 

lokalisering i henhold til veg og havn. 

 

5.10.4 Utfordringer – Byutvikling 

 Desentralisert samfunnsutvikling svekker byene: De beste vekstforholdene for 

byene kommer i form av sentralisering gjennom konsentrert bebyggelse og bosetting 

i sentrums- og omegnsområder. Karmøy har opplevd økende sentralisering, men 

fremveksten av nye satellitt-tettsteder svekker byutviklingen i Kopervik, Åkrehamn 

og Skudeneshavn.   

 Stor andel av eneboliger: Karmøy er en kommune med en høy andel eneboliger. 

Dette er også den boligtypen som utnytter arealet dårligst. Sammenlignet med andre 

kommuner i K13-gruppen har Karmøy en langt høyere andel eneboliger. Dette vitner 

om at Karmøy ikke er en bykommune per i dag, men en mellomting mellom en 

tettstedskommune og distriktskommune. Med høyere utnyttelsesgrad av boligarealer 

i Karmøys byområder vil dette både styrke og ”bygge” byene over tid.   

 Byutviklingsprosjektene: For at byene i Karmøy skal utvikles må også de igangsatte 

byutviklingsprosjektene videreføres. Grunnet ressursknapphet er det vanskelig å 

videreføre disse prosjektene.  

 

5.10.5 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. 

Utnyttelsen av arealene påvirkes av hvilken type boenheter som bygges. Utviklingen 

viser at Karmøy har en svært stor andel eneboliger, og dette er også den mest 

boligtypen som krever mest areal.   

 Byutviklingsprosjekt: Byene kan styrkes gjennom sentralisering av bebyggelse og 

bosetting, men dette blir da en ren kvantitativ vekst. Dette sier ingenting om 

bymiljøenes kvalitetsmessige utvikling. En styrking av Kopervik, Åkrehamn og 

Skudeneshavn betyr også at de må fremstå som attraktive steder for bosetting, 

arbeidsplasser, kultur, næringsliv osv. Å bygge byer er svært langsiktige prosesser 

som krever mye tid, planlegging og ressurser. De oppstartede 

byutviklingsprosjektene er et viktig grunnlag for videre planlegging og utvikling av 

Karmøys byer. Disse prosjektene kan videreføres, for eksempel gjennom 

reguleringsplaner eller egne kommunedelplaner.  
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5.10.6 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.   

 

5.10.7 Innledning - Samferdsel 

Samferdsel* er et begrep som hovedsakelig sikter til 

transport og infrastruktur av personer og gods på veg, 

skinner, sjø og i lufta. Det norske hovedvegsystemet 

driftes og forvaltes av lokale, regionale og nasjonale 

myndigheter, og inndeles i 3 kategorier:  

1. Kommunale veger - kommunen 

2. Fylkesveger - fylkeskommunen 

3. Riksveger og Europaveger – Statens 

vegvesen 

 

Det kommunale vegnettet knytter kommunens gater og 

bygder i sammen.  Fylkesvegnettet går på tvers av 

kommunegrensene, og skaper forbindelser mellom viktige 

tettsteder, småbyer og regionssenter innad i kommunene 

og fylket. Riks- og europaveger sørger for kommunikasjon 

over fylkesgrensene og landsdeler.  

 

Den transportmessige infrastrukturen er en bærebjelke i 

samfunnsutviklingen. Veger og transportløsninger skaper 

levedyktige samfunn gjennom reduserte reisetider, bedret 

trafikkavvikling, nye vegforbindelser, økt komfort og 

høyere sikkerhet. Dette er viktige forutsetninger for å 

skape attraktive kommuner og regioner for bosetting, 

næringsliv, arbeidsplasser og handelstilbud. Store samferdselsprosjekt medfører omfattende 

konsekvenser for kommunenes samfunnsutvikling gjennom endrede transportmønster, men 

også gjennom tilleggseffekter som økonomiske investeringer, nyetableringer og generelt økt 

oppmerksomhet for området.  Samferdsel i form av transport- og infrastrukturløsninger må 

også forstås som et verktøy som skaper sammenkoblinger internt i kommunen, over 

kommunegrensene eller mellom regionen og storsamfunnet.  

 

Et tydelig utviklingstrekk innen norsk samferdsel er endringen i folks reisevaner, noe som 

har ført til økte trafikkvolum. Meget forenklet kan en si at trafikkveksten har blitt drevet 

frem av høyere levestandard blant befolkningen. En annen viktig pådriver for trafikkvekst er 

arealers lokalisering, bruksformål og utnyttelsesgrad. Plasseringen av boliger, arbeidsplasser 

og næringsområder skaper og endrer trafikkmønster, og en ser ofte tydelige skiller mellom 

by- og distriktsområder. De spredtbygde distriktene har større avstander enn mer kompakte 

by- og tettstedsområder.  Avstandene er avgjørende for trafikkproduksjonen. En 

tommelfingerregel er at økte avstander tilrettelegger for mer bilbruk. Forholdet mellom 

arealbruk og transport er også en av planleggingens største utfordringer.  

                                                 
* Samferdsel kan også inkludere telekommunikasjon: telefon og internett. 

Figur: Kommunale 

veger i rødt, 

Fylkesveger i blått 

og riks-  

og europaveger i 

grønt.  

Kilde: Karmøy 

kommune (2014). 
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5.10.8 Utvikling - Samferdsel 

 

Vegnettet i Karmøy  

I 2012 hadde Karmøy totalt 744 km veg. 

Europa- og riksveger utgjorde 14 km, eller 

1,9 % av det samlede vegnettet. 

Fylkesvegene var 146 km, som andelsvis 

utgjør 19,6 %. Hele 344 km, eller 44, 9 % av 

Karmøys vegnettet bestod av kommunale 

veger. De private vegene utgjorde 250 km, eller 33,6 % av vegnettet. Antall km vegnett og 

vegtype innad i kommunen kan variere betydelig fra år til år.  Forklaringen kan være at det 

bygges mer veg, men det kan også skyldes endringer i vegklassifiseringer, for eksempel i 

2012 ble Vestre Karmøyveg omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Det finnes også 

eksempler på at fylkeskommunen overtar kommunale veger. Av den grunn kan det være 

vanskelig å sammenligne utviklingen innenfor vegnettet pr. år. 

 

Sammenlignet med andre kommuner har 

Karmøy et svært omfattende vegnett. I 

forhold til gjennomsnittet i K13-

kommunene har Karmøy ca. 50 km, eller 7 

% mer veg. Forskjeller fra 

fylkesgjennomsnittet er hele 340 km, eller 

84 %, mens forskjellen til 

landsgjennomsnittet er noe mindre.  Hvis 

en rangerer landets kommuner etter 

lengden på det samlede vegnettet i 2012, 

vil Karmøy være nr. 48. Mange kommuner 

har da et mer omfattende vegnett enn 

Karmøy, men dersom en bare fokuserer på kommunale 

veger, vil Karmøy bli rangert som nr. 12. Dette er mye 

ettersom Karmøy er en liten kommune i flatinnhold.   

 

Forklaringen på Karmøys omfattende vegnett må sees i 

sammenheng med kommunes spredte bosettingsmønster. I 

dag er omtrent 18 000 (44 %) av kommunens innbyggere 

bosatt i kommunens byområder. Dette betyr at ca. 23 000, 

eller 56 % av innbyggerne bor i mindre tettsteder, bygder og 

husklynger. I tillegg er de fleste innbyggerne bosatt langs 

Karmøys kystlinje. Rent praktisk øker en slik organisering 

behovet for vegforbindelser i kommunen.    

 

 

 

 

 

 

Vegtype 

2012, 

Ant. km 

Andel (%) 

av vegnett 
Europa- og riksveg 14 1,9 

Fylkesveg 146 19,6 
Kommunalveg 334 44,9 

Privatveg 250 33,6 
Totalt 744 100 

  

Figur:  

Bebyggelse  

i Karmøy  

2014  

Kilde:  

Karmøy  

kommune  

(2014). 

Figur: Samlet vegnett (km) 2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Trafikkutvikling

Fv47/E134 er hovedvegforbindelsen på Karmøy og knytter 

Skudeneshavn, Åkrehamn, Kopervik og Haugesund i sammen.  

 

Fv47 strekker seg fra Skudeneshavn i sør til Avaldsnes i nord, 

forsetter deretter som E134 til Haugesund og videre østover i 

retning av Drammen. E134 har også avstikkerarmer fra 

Avaldsnes til både Haugesund lufthavn og Husøy.   

 

Trafikkbelastningen på strekningen Skudeneshavn-Haugesund 

er sterkt varierende. Det kan likevel avdekkes et tydelig 

mønster langs vegstrekningen. Trafikkbelastningen øker 

gradvis fra moderat i Skudeneshavn-området til svært høy ved 

Haugesunds kommunegrense.   

 

I perioden 1998-2012 viser utviklingen at trafikkbelastningen på 

FV47/E134 har økt. I stor grad reflekterer trafikkbelastningen 

selve bosettingsmønsteret i kommunen. Det er da stor 

belastning ved Åkrehamn, Veavågen, Kopervik og Norheim 

ettersom dette også er Karmøys mest bebygde og befolkede 

områder. 

I absolutte tall har økningen vært 

størst i Norheim-området, og det 

meste av biltrafikken mellom Karmøy 

og Haugesund kanaliseres via E134 i 

akkurat dette området. Økt bosetting 

og folketall i Åkrehamn, Kopervik og 

på Fastlands-Karmøy fører til 

trafikkvekst langs fv47/e134 i midtre 

og nordre del av kommunen. 

Trafikkbelastningen har også sterk 

sammenheng med arbeidsplassfordelingen i regionen, der mange arbeidsplasser er lokalisert 

i Haugesund. Den omfattende arbeidspendlingen fra Karmøy mot Haugesund skaper mye 

trafikk på hovedvegnettet. Trafikkbelastningen er derimot avtagende fra Liknes-området og 

sørover mot Skudeneshavn, noe som peker mot lavere bosettingstakt og et stabilt folketall i 

søndre del av Karmøy.  

 

Kjøretøyutvikling 

  2000 2012 Endring Endring (%) 
Karmøy 487 599 112 23,0 
Rogaland 485 566 81 16,7 
Norge 511 595 84 16,4 

Antallet kjøretøy pr. 1000 person har økt betydelig i tidsrommet 2000-2012. For Karmøy har 

antallet steget fra 487 til 599, og dette tilsvarer en økning på 23 %. Vi ser samme utvikling på 

landsbasis og fylkesbasis, men Karmøy har hatt en mer markant utvikling innen feltet.  

Sted Veg 

1998 –  

ÅDT 

2012 –  

ÅDT 

Endring –  

ÅDT 

Endring  

(%) 

Endring  

pr. år (%) 
Norheim E134 17 900 23 500 5 600 31,3 2,2 
Karmsund bru E134 16 700 21 500 4 800 28,7 2,1 
Bø E134 13 000 17 400 4 400 33,8 2,4 
Bygnes Fv47 9 200 13 300 4 100 44,6 3,2 
Sevland Fv47 9 500 11 300 1 800 18,9 1,4 
Liknes Fv47 4 250 4 800 550 12,9 0,9 
Skudneshavn Fv47 3 500 3 500 0 0,0 0,0 

  Tabell: Årsdøgntrafikk på Fv47/E134, Karmøy. 1998-2012. Basert på 

spesialbestilte data fra Statens vegvesen og Statens vegvesens Nasjonal 

vegdatabank. Kilde: www.vegvesen.no.  

Figur: Antall biler pr. 1000 innbygger. Kilde: www.ssb.no. 

Figur:  

Årsdøgntrafikk  

på FV47/E134,  

Karmøy: 2011.   

Kilde: Karmøy  

kommune (2013). 

http://www.vegvesen.no/
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Det faktiske antallet registrerte biler* i 

Karmøy har økt fra ca. 17 000 til ca. 

24 000 mellom 2000-2012, og dette 

utgjør en økning på ca. 40 %.  

Utviklingen innebærer en økning fra 

ca. 1, 2 biler til 1, 5 biler pr. 

husholdning i Karmøy.  

 

 

Trafikksikkerhet 

I tidsrommet 2000-2012 har 

antallet trafikkulykker variert 

mellom 40 og 70, mens antall 

skadde har variert mellom 65 

og 115. Året mest minst 

ulykker og skader var 2010, 

mens 2006 var året med flest 

ulykker og skadetilfeller. Vi 

ser en klar sammenheng 

mellom ulykkesfrekvens og 

antall skadde.. Trenden viser 

at antall ulykker og antall 

skadde personer i trafikken er 

nedadgående gjennom 

perioden.  

 

Av skadetilfellene utgjør 

lettere skader mesteparten av 

tilfellene. Kategorien hardt 

skadde inkluderer både 

alvorlige skader og drepte, 

mens uoppgitt skadegrad 

utgjøres av tilfeller der en er 

usikker på selve skaden. Med 

unntak av uoppgitt skadegrad 

har alle kategorier en 

trendmessig nedgang.   

                                                 
* Registrerte biler: personbiler, varebiler, kombibiler, lastebiler og busser.  

Figur: Antall trafikkulykker og skadde, Karmøy: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no. 

 

Figur: Trafikkskadde og skader etter alvorlighetsgrad, Karmøy: 2000-2012. Kilde: 

www.ssb.no. 
 

Figur: Antall biler pr. 1000 innbygger: 2000-2012. 
Kilde: www.ssb.no. 
 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
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For perioden 2000-2013 døde 18 personer i trafikkulykker på Karmøys veger, mens i 

regionen døde det 54 personer totalt. Diagrammet viser at mange av disse dødsfallene var 

knyttet til Karmøy, men det fremgår også at dødsulykker er redusert gjennom tidsrommet, 

for eksempel mellom 2000-2004 var ca. 50 % av de døde tilknyttet ulykker i Karmøy, mens 

for 2005-2009 og 2010-2013 var denne andelen redusert til ca. 30 %. Det er ingen entydig 

forklaring bak dette, men mest sannsynlig kan dette knyttes opp mot endringer i 

kjøreopplæring, nedsatt fartsgrense på enkelte strekninger, diverse tiltak innen 

trafikksikkerhet, vegsanering, samt en stadig mer trafikksikker bilpark. Diagrammene viser 

et bilde av at antall dødsfall er tydelig redusert over tid, både i Karmøy og regionen.  

 

Trafikksikkerhetsplan for Karmøy 2012-2016 

 «Målet med en trafikksikkerhetsplan er å øke 

kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Fra og med år 2001 vil en slik plan være en 

forutsetting for å få statlig støtte til 

planlegging og gjennomføring av tiltak for 

sikring av barns skoleveg på fylkesveger og 

kommunale veger.» (Statens vegvesen 1998: 

6). Karmøy kommune har i dag en 

trafikksikkerhetsplan, en 

kommunedelplan som revideres hvert 

fjerde år. Trafikksikkerhetsplanen sier noe 

om ulykkessituasjonen på Karmøys 

vegnett, slik at en kan kartlegge hvilke 

strekninger som har størst skade- og 

ulykkesrisiko.  Planen inneholder også en 

egen handlingsdel/tiltaksdel, hvor det 

synliggjøres hvilke tiltak som foreslås på 

forskjellige vegstrekninger i kommunen.  I 

tillegg er det innarbeidet en 

prioriteringsliste over de ulike tiltakene i 

planen. I all hovedsak tar planen sikte på å 

skape trafikksikre miljøer for barn og 

unge, noe som innebærer at en prioriterer 

tilrettelegging og forbedrede forhold for 

gang, -sykkel- og kollektivtrafikk.  

Figur: Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012-2016.  

Kilde: Karmøy kommune (2012).  
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Reisemiddelfordeling

 

Sammenlignet med Haugalandet er Karmøy i midtsjiktet i henhold til andel bilbruk på 78,6 

% . Samlet andel for sykkel og gange er 15,5 %, og i likhet med bilbruk vil dette plassere 

Karmøy i midten hvis en sammenligner med de andre kommunene i regionen.  Karmøy 

skiller seg derimot positivt ut som den kommunen med høyest bruksandel for 

kollektivtransport. 

 

Et samlende trekk for 

reisevanene til personer i 

Haugalandsregionen er den 

omfattende bilbruken. For 

regionen i helhet er bilen 

transportmiddel for ca. 76 % 

av alle reiser, mens Karmøy 

ligger på ca. 79 %. Dette er da 

vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet på ca. 63 

%. Den høye andelen bilbruk 

har et negativt 

påvirkningsforhold til 

kollektiv, sykkel  og gange. 

Derfor har både Haugalandet 

og Karmøy lavere 

bruksandeler av disse 

transportmidlene enn 

landsgjennomsnittet.  

Reisemiddelfordeling (%), sammenligning
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Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Til fots Annet

Figur: Reisemiddelfordeling for Karmøy og Haugalandet 2011 og Norge 2009.  
Kilde: SINTEF SINTEF (2011: Vedlegg IV av160 og D10-D12) og 

 Transportøkonomisk institutt (2011: 27). 

Figur: Reisemiddelfordeling for Haugalandet 2011. Kilde: SINTEF (2011: Vedlegg IV av160 og D10-D12). 

Reisemiddelfordeling (%), Haugalandet: 2011
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Kommunens og regionens omfattende bilbruk må sees i sammen med et spredt 

bosettingsmønster, befolkningstetthet, samt avstandene mellom regionssenter, 

kommunesenter og kommunedelsenter. Lav befolkningstetthet i kombinasjon med lange 

avstander utgjør et dårlig grunnlag for utviklingen av kollektivtilbud. Et overordnet mønster 

for transport i Haugalandet er at økte avstander fra regionssenteret Haugesund samsvarer 

med høyere andel bilbruk. Kommuner som Utsira, Bokn og Sauda skiller seg ut fra 

Haugalandet med mindre bilbruksandel. Årsakene til dette kan tenkes å være at Saudas 

befolkning er hovedsakelig konsentrert rundt kommunesenteret, mens Utsira og Bokn er 

kommuner med en liten geografisk utstrekning. Disse kommunene har da forhold som 

bidrar til redusert bilbruk. I motsetning har Sveio svært omfattende bilbruk ettersom en stor 

andel Sveios sysselsatte arbeidspendler ut av kommunen til Haugesund.    

 

Sykkelvegnett

Antall km med sykkelvegnett kan gi et 

visst inntrykk av hvor godt kommunen er 

tilrettelagt for sykkel.  

 

Hvis en sammenligner med K13-

kommunene, der 2003 er utgangspunktet, 

kan det sies at Karmøy hadde liten grad 

av tilrettelegging for sykkel. Vanligvis 

brukes sykkel som transportmiddel over 

korte avstander, men Karmøys spredte 

bosettingsmønster vanskeliggjør ofte 

sykkeltransport, noe som  bygger opp 

under økt bilbruk. Dette kommer tydelig 

frem i reisevaneundersøkelsen for Haugalandet. I undersøkelser kommer det frem at 

Karmøys sykkelandel er 4,5 %, mens bil benyttes på hele 79 % av alle reiser.  

 

Siden 2003 har Karmøy derimot hatt en positiv utvikling i 

henhold til tilrettelegging for sykkel. I perioden har antall km 

kommunal sykkelvel pr. 10 000 innbygger økt fra 4 km til 11 km. 

Totalt har Karmøys sykkelvegnett ekspandert fra  ca.  12 km til 

ca. 44 km.  

 

Ut i fra kartet, som viser eksisterende og fremtidig gang- og 

sykkelvegnett, har de fleste befolkningstyngdepunkter i Karmøy 

tilgang på gang- og sykkelvegnettet. Det er likevel store deler av 

kommunen som enda ikke har tilgang til dette nettverket, for 

eksempel deler av Torvastad, Skudeneshavn-området, Kolnes 

osv.  

 

Ettersom Karmøy er en arealmessig kompakt kommune, vil 

dette også bety at de fleste bebygde områder kan tilkobles, eller 

har gode forutsettinger for tilkobling til det eksisterende og 

fremtidige gang- og sykkelvegnettet. Riktignok forutsetter dette 

Antall km kommunal sykkelveg pr. 10 000 innbygger: 2003-2013
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Figur: Antall km kommunal sykkelveg pr. 10 000 innbygger: 

2003-2013. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Eksisterende  

(svart) og fremtidig (rødt)  

gang- og sykkevegnett  

i Karmøy.  

Kilde: Karmøy kommune. 
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en utvikling hvor befolkning og bebyggelse konsentreres i eksisterende by- og 

tettstedsområder.  

 

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy 

I 2012 ble det inngått en sykkelbyavtale mellom Haugesund kommune, Karmøy kommune, 

Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.  Avtalens hovedmålsetting er styrkingen av  

sykkelen som transportmiddel i Haugesund- og Karmøyområdet. Prosjektet pågår i 

tidsrommet 2012-2016. Alle fire aktører bidrar til finansieringen, der 75 % av de økonomiske 

ressursene tilfaller til Haugesund, mens resterende 25% tilfaller Karmøy. I løpet av 

prosjektperioden skal  det utarbeides en prosjektplan, et forslag til hovednett for sykkel og 

tiltaksliste, man skal definere og iverksette tiltak og gjøre diverse utredninger. 

Sykkelbyavtalen er geografisk avgrenset til å gjelde tettstedsområdet Haugesund, et område 

som også inkluderer de tettbygde strøk av Fastlands-Karmøy. Dette er et område som 

anslagsvis utgjør 18 km2 med et innbyggertall på 41 000 innbyggere, noe som gjør dette til 

regionens tettest befolkede område. Med andre ord er det her avstandene mellom arbeid, 

skole, handel og bosted er kortest, noe som gjør akkurat dette området godt egnet for økt 

sykkelandel.  I kommuneplanrevisjonen vil Karmøy kommune innarbeide traseene for 

hovedvegnett sykkel i arealdelen.  

 

Viktige samferdselsprosjekter

T-forbindelsen 

T-forbindelsen ble åpnet 5. september 2013. Innen samferdsel skaper T-forbindselsen en 

rekke fordeler for Karmøy og Haugalandsregionen: avstander og transportkostnader 

minkes, reduksjon i trafikkbelastningen langs Fv47/E134 på nordre del av Karmøy, bedring 

av vilkårene for industri på Håvik og Kårstø, lettere 

tilgang til Haugesund lufthavn, samt at 

kollektivtilbudet kan styrkes gjennom en mer 

effektiv vegforbindelse til Karmøy. Etter åpningen 

har forsinkelsene på FV47/E-134 på nordre Karmøy 

blitt redusert gjennom T-forbindelsens 

trafikkavlastning. Det foreligger ingen 

trafikktellinger som viser hvor stor 

trafikkreduksjonen har vært.. I utredningene for T-

forbindelsen anslår Vegvesenet at reduksjonen 

kunne bli ca. 5 000 ådt, men dette er usikre anslag. 

Målinger fra september og oktober 2013 viser ca. 

3 000-3 500 ådt. T-forbindelsen er enda så ny at det 

ikke kan fastlås med nøyaktighet hvilken effekt 

prosjektet har for Nord-Karmøy og regionen i helhet.      

Ny Karmsund bru

I en forsinkelsesanalyse foretatt av Statens vegvesen 

(2012) ble Karmsund bru identifisert som den største 

flaskehalsen på E-134 i Haugalandsregionen. I 

etterkant av åpningen av T-forbindelsen har 

Karmsund bru blitt noe avlastet, men før det blir 

Figur: Trase for  

T-forbindelsen. 

 Kilde: Statens 

vegvesen (2006: 1).  
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foretatt nye trafikktellinger, er det vanskelig å fastslå hvor stor trafikkreduksjonen har vært. 

 

Karmsund bru ble åpnet i 1955. På årene siden 

åpningen har både trafikksituasjonen og formelle 

krav til infrastruktur endret seg.  Som 

konstruksjon er brua så gammel at det 

vanskeliggjør kapasitetsutbedringer. Først og 

fremst vil en ny bro- eller tunnelforbindelse over 

Karmsundet skape en effektiv vegforbindelse 

mellom Karmøy og Haugesund. Våren 2013 

offentliggjorde Statens vegvesen en skisse med 8 

ulike traseforslag. I dag er alternativ C det mest 

realistiske, altså en krysning som går parallelt med 

dagens Karmsund bru.  

 

En ny krysning vil i hovedsak løse dagens 

kapasitetsproblemer, men også endre 

trafikkmønsteret i det sentrale Haugalandet. 

Fordelene kan være en potensielt forsinkelsesfri 

forbindelse mellom Karmøy og Haugesund. Et 

samferdselsprosjekt av denne størrelsen vil ofte 

være et utgangspunkt for interessekonflikter mellom ulike aktører, eksempelvis ved 

alternativ E vil vegtraseen medføre vesentlig tap av jordbruksareal og fornminner, og 

sannsynligvis må seilingshøyden i Karmsundet reduseres. Prosjektet er enda i en tidlig fase, 

og av den grunn vil sluttføringen av dette prosjektet ligge langt frem i tid.  

 

Rogfast 

Rogfast vil ha store innvirkninger for 

Jærregionen og Haugalandet, og kan 

ha svært stor innvirkning på de 

individuelle kommunene innad i 

disse regionene. I et langsiktig 

perspektiv skal Rogfast være en 

brikke i ”ferjefri E39”, et 

samferdselsprosjekt som knytter 

Vestlandet i sammen gjennom en 

rekke bro- og tunnelforbindelser på 

E39.   

 

Rogfast er en 25,5 km lang undersjøisk tunnelforbindelse som krysser Boknafjorden fra 

Arsvågen, Bokn til Harestad, Randaberg. Det legges også opp til at Kvitsøy får 

fastlandsforbindelse via en sidetunnel til hovedtraseen i Rogfast. Ved ferdigstillelse erstatter 

Rogfast ferjesambandene Arsvågen-Mortavika og Mekjarvik-Kvitsøy.   

 

I dag har ferjesambandet Arsvågen-Mortavika ca. 3 avganger pr. time på det meste, men 

gjennom Rogfast etableres det en permanent og åpen vegforbindelse over fjorden. Med en 

Figur: Trase for  

T-forbindelsen. 

 Kilde: Statens vegvesen 

(spesialbestilling).   

Figur: Trase for Rogfast- 

prosjektet.  

Kilde: www.vegvesen.no  (b). 

file:///C:/Users/Ovalen/Downloads/www.vegvesen.no%20%20
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fartsgrense på, for eksempel 80 km/t, ville reisen ta ca. 19-20 min. Dette vil da være en 

reduksjon på 5-6 minutter fra dagens ferjerute som bruker ca. 25 min på overfarten.   

 

Andre samferdselsprosjekter: ferjeforbindelse mellom Karmøy og Utsira? 

I inneværende kommunestyreperiode, 2011-2015, har Utsira revidert sin kommuneplan. Ny 

ferjeforbindelse mellom Utsira og Karmøy har vært viktig i dette arbeidet. Av aktuelle 

anløpslokaliteter trekker en fram Sevland, Helganes og Visnes.  

 

Utsira kommune tok initiativ til å drøfte ny ferjeforbindelse med utvalg for 

samfunnsplanlegging i 2012, og i etterkant har en delegasjon fra Utsira vært på befaring i 

Åkrehamn- og Sevlandsområdet. Reisetid er den største fordelen med Åkrehamn-

alternativet. Dagens rute til Haugesund tar ca. 70 min., mens en rute til Sevland beregnes til 

ca. 45-50 min. Med redusert reisetid åpnes mulighetene for flere daglige ferjeavganger. Dette 

kan gi gode muligheter for pendling i både arbeids- og skolesammenheng. Konsekvensene 

av en eventuell ferjeforbindelse har blitt belyst i en egen konsekvensutredning, et arbeid som 

er utført av Asplan viak i 2014. I 2015 har formannskapet i Utsira vedtatt at det skal utredes 

ytterligere to anløpssteder på Karmøy, nemlig Helganes og Visnes.  

Luftfart 

Haugesund lufthavn regnes som en av 

Norges store lufthavner av Avinor. Siden 

2000 har flyplassen hatt en 

passasjerøkning fra 375 329 til 662 747, en 

samlet økning på 286 747, eller 76,4 %. På 

denne tiden har Haugesund lufthavn 

gått fra Norges 10 største til 9 største 

flyplass i henhold til passasjertall.  

 

Siden 2000 har andelen passasjerer med 

utenlands reisemål økt fra 1, 2 % til 33, 8 

%. Denne utviklingen henger i sammen 

med at nordmenn har stadig bedre 

økonomi og reiser mer, økt 

arbeidsinnvandring og forbindelser på 

tvers av landegrenser, samt at Avinor 

har gjort avgiftskutt som reduserer 

flyselskapenes avgifter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Antall passasjerer ved Haugesund lufthavn. Kilde:  
www.avinor.no. 

Figur: Passasjerer (%) fordelt etter reisemål ved Haugesund 

lufthavn.  Kilde: www.avinor.no. 

http://www.avinor.no/
http://www.avinor.no/
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 Antall flybevegelser     

  2000 2012 Endring Endring (%) 
Rutetrafikk 8 787 6 929 -1 858 -21,1 
Chartertrafikk 394 672 278 70,6 
Frakt 539 6 -533 -98,9 
Annen trafikk 1 826 1 775 -51 -2,8 
Flybevegelser, totalt 11 546 9 382 -2 164 -18,7 

 

Antall flybevegelser* ved Haugesund lufthavn har blitt redusert fra 11 546 til 9 382 avganger 

og ankomster. Den samlede reduksjonen utgjør 2 164, altså 18,7 %. En hovedårsak til 

nedgangen er økt kapasitet i fly som brukes i passasjertrafikk. Antallsmessig er den største 

nedgangen i rutetrafikk. Reduksjonen har her vært på 1 858 flybevegelser, eller 21, 1 %. 

Andelsmessig er den største nedgangen innen frakt. Her utviklingen gått fra 539 til 6, og 

dette utgjør en nedgang på 98,9 %. I antall har også chartertrafikk økt mye i perioden, mens 

annen trafikk har opplevd en mindre nedgang.  

 

Sjøfart 

Karmsund havnedistrikt er en av 

Norges mest trafikkerte områder 

for skipstrafikk. Tall fra Statistisk 

sentralbyrå viser at i henhold 

godsmengde er Karmsund 

havnedistrikt rangert som nr. 3 i 

Norge. Bergen og Narvik 

havnedistrikter er størst. 

 

Utviklingen viser at den totale 

godsmengden i havnedistriktet er 

redusert med ca. 140 000 tonn 

siden 2002. Andelsmessig utgjør 

dette en nedgang på 13, 7 %. Av 

havnedistriktets samlede 

godsmengde ble 73 % lasset i 2012, 

og dette er en nedgang på 16, 4 % fra 2002. I samme tidsrom har andelen losset godsmengde 

økt fra 21 % til 27 %. Forholdet mellom lasset og losset godsmengde viser at det meste av 

aktiviteten er knyttet mot eksport av gods, men at importen av gods har økt i 

havnedistriktet. 

                                                 
* Flybevegelser:  avganger og ankomster for ruteflyging, charterflyging, frakt, skole/instruksjonsflyging, allmenn flyging, offshore-flyging og 

annen flyging.    

 2002 2012 Endring Endri. (%) 

Lasset godsmengde 

10 148 

(78 %) 

8 757 

(73 %) -1391,1 -13,7 

Losset godsmengde  

2 731 

(21 %) 

3 180 

(27 %) 448,6 16,4 

Total godsmengde i  

enheter av 1000-tonn 

12 879 

(100 %) 

11 937 

(100 %) -942,5 -7,3 

Figur: Flybevegelser ved Haugesund lufthavn. 2000-2012.  Kilde: www.avinor.no. 

Figur/tabell: Godsmengde (enheter av 1000-tonn) i Karmsund 

havnedistrikt: 2000-2012. Kilde: www.ssb.no.   

 

 

http://www.avinor.no/
http://www.ssb.no/
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Generelt er skipstrafikken i Karmsundet og ved 

Kvitsøy økende. Registreringer fra Kystverket viser at 

antall skipsbevegelser i området er i sterkt vekst. 

Innenfor skipbevegelser telles bare større fartøy (ikke 

fritidsbåter), for eksempel: fiskebåter, slepebåter, 

militære fartøy, passasjerferger, tankskip osv.  I 2013 

ble 17 777 skipsbevegelser registrert i karmsundet, og 

dette innebærer et gjennomsnitt på ca. 49 

skipsbevegelser pr. døgn. Ved Kvitsøy er antall 

skipsbevegelser økt fra 80 000 til 120 000 i perioden 

2006-2013. Dette er da en økning fra 219 til 329 

skipsbevegelser pr. døgn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.9 Utfordringer – Samferdsel

 Omfattende vegnett gir økte vedlikeholdskostnader- og behov: Karmøy har gradvis 

opparbeidet et svært vidstrakt vegnett på grunn av et desentralisert 

bosetningsmønster. Vedlikeholdskostnadene for veg er stigende, og med mye 

samferdselsmessig infrastruktur kan Karmøys vedlikeholdskostnader bli svært 

omfattende. Generelt har samferdselsmessig infrastruktur et betydelig 

vedlikeholdsetterslepp. Behovet for vedlikehold vil forsterkes gjennom 

kombinasjonen av Karmøys vidstrakte vegnett og økende trafikkbelastning.   

 Desentralisering skaper økt transportbehov: Karmøy kommune har 

befolkningstyngdepunkt på søndre, østre og vestre side av Karmøy, samt på nordre 

del av Fastlandet. En har da en samfunnsstruktur som skaper et stort transportbehov 

i kommunen.    

 Trafikkvekst: Det er sterk trafikkvekst på kommunens hovedvegnett, men generelt 

er det økende trafikk også på Karmøys samlede vegnett. Trafikkveksten overstiger 

vegnettets kvalitet og kapasitet.  

 Trafikksikkerhet: Antallet skadde og drepte i trafikkulykker er synkende, men dette 

betyr at trafikksikring av Karmøys vegnett er et kontinuerlig arbeid.   

 Lav andel kollektivreisende, gående og syklende: Karmøy har en svært lav andel 

kollektivreisende, gående og syklende. Dette vitner om at Karmøy har en spredtbygd 

Figur: Antall skipsbevegelser i Karmsundet og 

ved Kvitsøy: 2006-2013.  

Kilde: www.statkart.no. (kart) og Kystverket 

(antall skipsbevegelser er spesialbestilt). 

http://www.statkart.no/
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og desentralisert samfunnsstruktur, og dette betyr at Karmøy er dårlig tilrettelagt for 

kollektivtrafikk. Samtidig er kommunens veg-infrastruktur hovedsakelig tilrettelagt 

for kjøretøy, noe som går på bekostning av fremkommeligheten og trafikksikkerheten 

til gående og syklende, men også attraktiviteten av å bruke gange og sykkel som 

fremkomstmiddel.  

 Luftfart: Den regionale lufthavnen har gir Karmøy og Haugalandet viktige fortrinn 

som et knutepunkt innen samferdsel, reiseliv, næringsliv osv. Lufthavnen har også 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.   

 Sjøfart: Trafikken gjennom Karmsundet er et av Norges mest trafikkerte sund. Økt 

trafikk innen sjøfart er en stor miljøbelastning, men den økte trafikken innebærer 

også en høyere sjanse for sjøfartsrelaterte ulykker. Dette utgjør en utfordring innen 

samfunnssikkerhet.  

 

5.10.10 Strategier – Samferdsel

 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.  

 Økt prioritering av gående og syklende trafikanter: For at en skal  få større andel 

gående og syklende, må en også tilrettelegge for dette. Dette er mest aktuelt i 

Karmøys befolkningstungeområder, for eksempel Kopervik, Åkrehamn, 

Skudeneshavn og Norheim.  

 Utbedre vegnettets kapasitet og kvalitet gjennom opprustning av eksiterende 

vegnett og nye samferdselsprosjekt: Selv med økt fokus på kollektivtransport og 

mindre bilbruk må en likevel forvente økt trafikkbelastning 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.  
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5.10.11 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.  

 

5.10.12 Innledning - Kommunalteknisk infrastruktur 

Uttrykket infrastruktur brukes i mange 

sammenhenger, men hovedsakelig sikter en til 

fysiske strukturer som bygg, anlegg og 

transportsystem. Kommunen har ansvaret for mye av 

planleggingen, vedlikeholdet og utbyggingen av 

lokal infrastruktur, og i en slik sammenheng bruker 

en gjerne uttrykket kommunalteknisk infrastruktur. Som 

tema omfatter kommunalteknisk infrastruktur en 

rekke underområder. I hovedsak sikter en til veg- og 

samferdsel, vannforsyning, kloakk, 

overvannsavrenning, samt avfallsbehandling- og 

deponering. Dette er alle kritisk viktige funksjoner 

for å kunne opprettholde et moderne samfunn. Den 

kommunaltekniske infrastrukturens kvalitet og 

kapasitet er dermed et sentralt grunnlag for 

bærekraftig* samfunnsutvikling i norske kommuner.  

 

I en overordnet sammenheng er det en sterk kobling 

mellom kommunalteknisk infrastruktur og god 

samfunnssikkerhet. Først og fremst skal den 

kommunaltekniske infrastrukturen sikre 

vannforsyning og kloakkløsninger av høy standard 

til kommunens abonnenter.  Slik ivaretas også viktige 

helsemessige og sanitære forhold i 

kommunesamfunnet. I dag ser en også voksende 

utfordringer knyttet til regional klimautvikling med 

økte nedbørsmengder- og intensitet, en utvikling som overstiger infrastrukturens 

dimensjonering og kapasitet, for eksempel innen eksisterende ledningsnett for vann- og 

avløp.   

 

Kommunens befolkning og bosettingsmønster er alltid i utvikling. Av den grunn skapes det 

et stadig behov for vedlikehold, oppgradering eller nyetablering av eksisterende 

kommunalteknisk infrastruktur. I dag er det et stort etterslep på infrastruktur innen vann,- 

avløp- og renovasjon i hele Norge. Hovedutfordringen for norske kommuner er da å utvikle 

og vedlikeholde infrastruktur med tilstrekkelige evner til å bære samfunnsutviklingen. Noe 

forenklet kan en hevde at kommuner med stort press på infrastrukturen ikke har et robust 

grunnlag for en videre ekspansjon og vekst. .  

 

                                                 
*  Bærekraftig utvikling sikter til en utvikling der en ivaretar behovene til dagens samfunn, men samtidig skal ikke dette gå på 

bekostning av kommende generasjoners mulighet for å dekke sine behov.  

Figur: Kommunalt  

vann- og  

avløpsledningsnett  

i Karmøy.  

Kilde: Karmøy kommune.   
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5.10.13 Utvikling – Kommunalteknisk infrastruktur 
 

Ledningsnett for vann og avløp 

Den totale lengden av ledningsnettet for vann i Karmøy har økt fra 352 til 395 km i 

tidsrommet 2004-2012. Dette innebærer en økning på 43 km, eller en andelsmessig økning på 

12, 2 %. På årsbasis har vannledningsnettets samlede lengde økt med 5,3 km. I det samme 

tidsrommet har ledningsnettet for avløp blitt forlenget fra 233 km til 295 km. Forlengelsen 

har da vært på 60 km, det vil si 23,8 %. Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig økning på 4,4 

km.

 

Sammenlignet med K13-

kommunene har Karmøy mye 

kommunal infrastruktur, spesielt 

i form av vann- og 

avløpsledningsnett: 

 Med sine 395 km har 

Karmøy det 11 mest 

omfattende ledningsnettet 

for vann.  

 Med sine 293 km har 

Karmøy det 21 mest 

omfattende ledningsnettet 

for avløp.  

 

I dag er Karmøy den 21 mest 

folkerike og den 314 mest arealrike kommunen i landet. Karmøy burde, med korte avstander 

og en stor befolkning, ha gode forutsettinger for en rasjonell drift og forvaltning av den 

kommunale infrastrukturen. Det understrekes at Karmøy tidligere bestod av 7 kommuner, 

og at ledningsnettet vil derfor også reflektere den historiske kommunestrukturen. Men 

Figur: samlet lengde av kommunalt vann- og avløpsledningsnett (km), Karmøy: 2004-2012. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: samlet lengde av kommunalt vann- og avløpsledningsnett (km),  

Karmøy 2004-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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likevel har Karmøy et langt mer omfattende ledningsnett for vann og avløp enn det 

kommunens størrelse skulle tilsi.  Hovedårsaken til Karmøys omfattende ledningsnett for 

vann og avløp er kommunens spredte bosettingsmønster, noe som drastisk forsterker 

behovet for infrastruktur.    

 

Utviklingen viser, både for 

ledningsnett vann og avløp, 

at i tidsrommet 2004-2012 

er antall km ledningsnett 

økende. Situasjonen tilsier 

da at det etableres nytt 

ledningsnett langt utover 

det som det finnes kapasitet 

til å vedlikeholde.  

 

Skjevforholdet mellom 

etablering og vedlikehold 

medfører et betydelig 

etterslep i vedlikehold og 

en gradvis reduksjon i ledningsnettets standard. I gjennomsnitt for perioden 2005-2012 ble 

det årlig etablert ca. 5,3 km nytt ledningsnett for vann, mens ca. 2,4 km ble utskiftet. For 

avløp ble det etablert gjennomsnittlig ca. 4,3 km nytt ledningsnett, mens det ble skiftet ut ca. 

1 km. Dette viser at det er et vesentlig misforhold mellom etableringstakt og utskiftingstakt i 

Karmøy kommune.  

 

Karmøy har operert etter et 

ideal om at 

utskiftingstakten for det 

samlede ledningsnettet ikke 

skal overstige 100 år. Dette 

betyr at ledningsnettet ikke 

skal bestå av rør som er 

eldre enn 100 år. I dag er 

det et stort avvik mellom 

utskiftingstakt og 100 års-

idealet. Utviklingen viser at 

utskiftingstakten for 

vannledningsnett har blitt 

forbedret i perioden 2005-

2012. Utskiftingstakten for 

avløpsnett har også blitt 

forbedret, men har en sammenlignbart senere utskiftingstakt enn vannledningsnettet.  Det er 

en klar sammenheng mellom lengden på ledningsnett og utskiftingstakt. Dersom 

ledningsnettet øker i omfang, vil utskiftingstakten reduseres. Unntaket kan være dersom en 

investerer betydelige økonomiske ressurser i vedlikehold, eller reduserer utbygningstempoet 

av nytt ledningsnett, slik at utskiftingstakten kan øke. 

Figur: Utskiftningstakt (år) for samlet kommunalt vann- og avløpsledningsnett.  

Kilde: www.ssb.no. 

Figur: samlet lengde av kommunalt vann- og avløpsledningsnett (km), Karmøy:  

2005-2012. Kilde: www.ssb.no. 
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Driftsutgiftene pr. 

innbygger sier noe om 

kostnadsutviklingen for 

drifting av ledningsnett for 

vann og avløp.   

 

Kostnadsnivået vil ha 

årlige variasjoner etter 

driftssituasjonen, men den 

overordnede utviklingen er 

at driftsutgiftene i Karmøy 

har vært stigende.  En må 

derfor forvente økte 

vedlikeholdskostnader i 

tiden fremover ettersom 

Karmøy har et svært 

omfattende ledningsnett.

Vannforbruk 

Det årlige vannforbruket i 

Karmøy har betydelige 

årlige variasjoner, men den 

overordnede utviklingen 

viser at vannforbruket er 

økende. For perioden 2002-

2012 varierte det samlede 

vannforbruket mellom ca. 

6,3-8,2 millioner liter vann. 

Den største forbrukeren er 

husholdningene, som stod 

for 32-43 % av det samlede 

forbruket i gjennom 

perioden. 

Husholdningenes forbruk 

er også trendmessig 

økende. Industrien og 

næringslivet har stått for 

ca. 15-25 % av 

vannforbruket, og trenden 

viser at industriens forbruk 

er avtrappende. Annet 

forbruk, for eksempel 

jordbruket, har stått for 5-

10 % av vannforbruket, og 

har hatt en svak økning i 

perioden.  

Figur: Utskiftningstakt (år) for samlet kommunalt vann- og avløpsledningsnett.  

Kilde: www.ssb.no. 

Figurer: Totalt vannforbruk (m3) og bruksområde for Karmøy kommunes 

vannproduksjon: Kilde: www.ssb.no. 
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Av Karmøys samlede vannproduksjon 

forbrukes ca. 60-70 %, mens ca. 30-40 % av 

vannproduksjonen tapes gjennom lekkasjer.  

Vanntapet sier noe om hvor godt ressursene 

fra Karmøys vannproduksjon blir utnyttet. 

Tapet av vannressurser har sterk 

sammenheng med alderen på 

vannledningsnettet, der gammalt ledningsnett er en kilde til vannlekkasjer. Det er et utbredt 

problem i Norge at infrastrukturens standard bidrar til å redusere ressursutnyttelsen innen 

vannproduksjon, og et vanntap på ca. 30-40 % skiller ikke Karmøy vesentlig ut fra andre 

norske kommuner. Men siden Karmøy har et svært omfattende ledningsnett, vil Karmøy 

sannsynligvis få et større etterslep med vedlikeholdsarbeid. Dette påvirker ledningsnetts 

standard, og kan resultere en høyere frekvens av lekkasjer og omfang av vanntap.  

 

Avfallshåndtering 

Det er store årlige 

variasjoner i 

avfallsproduksjon. Av den 

grunn er det vanskelig å gi 

et inntrykk av hvor store 

endringene har vært for 

perioden 2002-2012. 

Trenden i tidsrommet viser 

derimot at Karmøy-

husholdningenes 

avfallsproduksjon er 

økende. Hovedsakelig kan 

den økte 

avfallsproduksjonen 

knyttes til en generell 

inntekstvekst i Norge. 

Noe forenklet kan det 

hevdes at det er et 

samsvar mellom 

inntektsnivå og 

ressursbruk. Hvis man 

bruker Karmøy som et 

eksempel, vil en se at 

utviklingen i 

gjennomsnittlig brutto 

inntekt følger trendlinjen i 

avfallsproduksjonen.  

 

 

Vannforbruk (m3)  2002 2012 
Husholdningsforbruk 2538,2 2871,3 
Forbruk i annen industri og næringsvirksomhet 1813,0 1292,1 
Annet forbruk (jordbruksvanning mv.) 362,6 502,5 
Ikke bokført vann (vanntap/lekkasje) 2538,2 3014,9 
Totalt, vannforbruk (m3) i 1000-enheter   7252,0 7680,8 

  

Figurer: Utvikling i husholdningsavfall (kg) pr. innbygger og utvikling i 

gjennomsnittlig brutto inntekt pr. person som er 17 år + (enheter av 1000-kr).   

Kilde: www.ssb.no. 

Figurer: Utvikling i husholdningsavfall (kg) pr. innbygger og utvikling i 

gjennomsnittlig brutto inntekt pr. person som er 17 år + (enheter av 1000-kr).   

Kilde: www.ssb.no. 

Figurer: Totalt vannforbruk (m3) og bruksområde for Karmøy  

kommunes vannproduksjon: Kilde: www.ssb.no. 
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Den økende avfallsproduksjonen viser at det er økende ressursforbruk, og dette vil generelt 

skape miljøutfordringer. Samtidig får økende avfallsproduksjon også konsekvenser gjennom 

økte kostnader innenfor den kommunale avfallshåndteringen.  

 

Samfunnsutviklingen viser at det norske inntektsnivået er stadig økende. Det er lite som 

tyder på at denne utviklingen stagnerer i løpet av de neste tiårene ettersom Norge har en 

robust og konkurransedyktig økonomi. En må derfor forvente økt avfallsproduksjon som en 

del av denne utviklingen. Dette innebærer økte kostnader i henhold til den kommunale 

avfallshåndteringen.   

 

Overvannshåndtering 

I 2013 har kommunen opplevd flere oversvømmelser på grunn av ekstrem nedbør. 

Ledningsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot denne nedbøren, og de tiltak som er gjort 

på ledningsnettet tar ikke høyde for å kunne ta imot ekstremnedbør målt som mer enn det 

som kalles 100-årsnedbør. Av den grunn må en ikke videre belaste allerede sårbare områder, 

eller ikke-utbygde områder uten at overvannsløsninger er etablert i forkant.  

 

Gjeldene hovedplan ble utarbeidet på 1990-tallet. I den nye hovedplanen må en se på hvilke 

andre tiltak som må iverksettes for å begrense oversvømmelser. Dette kan være åpne 

flomveier, bekkeåpning, nye ledninger til sjø eller større fordrøyningsmagasin. 

 

5.10.14 Utfordringer – Kommunalteknisk infrastruktur 

 Omfattende kommunalt ledningsnett for vann og avløp: 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 

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 den kommunale 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.  

 

5.10.15 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.   
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 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 

krymper skjevforholdet mellom etablerings- og utskiftingstakt. Økt vedlikehold i 

form av utskifting kan også være med på å begrense lekkasjer og vanntap.  

 Økt fokus på overvannsløsninger: Overvannsløsninger må tilpasses dagens 

nedbørsituasjon. Dette innebærer at nye områder må ha tilstrekkelige 

overvannsløsninger i forkant av utbygging. En må også utvide kapasiteten i allerede 

eksisterende overvannsløsninger, samt begrense belastningsgraden på disse ved å 

begrense boligutviklingen i områder med sårbare overvannsløsninger. Slike tiltak er 

med på å bedre samfunnssikkerheten i kommunen.  
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5.11 Klima, miljø og samfunnssikkerhet  

 

5.11.1 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.   

5.11.2 Innledning 

Karmøys natur kjennetegnes av store landskapsvariasjoner og stor artsrikhet. I kommunen 

finner en skogsområder, lynghei, sandstrender, kystlinje og holmer, naturreservater, 

kulturlandskaper, jordbrukslandskap osv. Kombinasjonen av et mildt klima og varierte 

landskapstyper gjør Karmøy til en av de mest artsrike kommunene i Rogaland. Karmøy-

naturen trekkes også frem i rekreasjon- og reiselivssammenheng, men en av de mest unike 

kvalitetene ved Karmøys naturområder er deres nære beliggenhet til kommunens by- og 

tettstedsområder. De fleste av kommunens innbyggere har derfor kort avstand og tilgang til 

gode turområder.    

 

Som et økologisk system er Karmøy-naturen alltid i endring. Dette har 2 hovedårsaker:  

1) klimaendring gjør det vanskelig for noen arter å eksistere. Samtidig åpner et mildt og 

nedbørsrikt klima opp for inntoget av nye arter. 2) Naturen brukes på en annen måte enn 

tidligere. Det som tidligere var landbruks- og naturområder, blir gradvis omdisponert til 

bolig, -nærings- og samferdselsformål.  Restruktureringen av landbruksnæringen har ført til 

nye driftsmåter av landbruksarealer. Konsekvensene kan være økt gjengroing, noe som 

skaper endrede levevilkår for planter, dyr, innsekter osv.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap omtaler samfunnssikkerhet på følgende 

måte (2011: 5): ”Samfunnssikkerhet innebærer å bidra til et trygt og robust samfunn, blant annet 

gjennom å skaffe oversikt over relevant risiko. Det er et mål om å forebygge og håndtere risiko og 

unngå unødvendig sårbarhet i samfunnet. Samfunnssikkerhet skal være en premiss i all planlegging 

etter plan- og bygningsloven for å forebygge risiko for tap av liv, helse, viktig infrastruktur, 

samfunnsviktige funksjoner og større materielle verdier”. Samfunnssikkerhet handler om å verne 

samfunnet fra hendelser som setter liv, helse og kritiske verdier og funksjoner i fare. Disse 

hendelsene kan ha et samfunns eller naturmessig opphav. Hendelser forbundet med natur 

knyttes ofte til vær eller vind (i Norge). Samfunnsrelaterte hendelser kan ha bakgrunn i 

teknisk eller menneskelig svikt, men i noen tilfeller være resultatet av bevisste handlinger. 

 

Det er et økende fokus på samfunnssikkerhet i areal- og samfunnsplanlegging. Ulykker 

medfører ulik grad av kostnader og konsekvenser i form av skader, dødsfall og materielle- 

og miljømessige ødeleggelser. Disse hendelsene er noe som både kan og vil inntreffe, men 

konsekvensene kan begrenses ved at samfunnet er forberedt. Det økte fokuset på 

samfunnssikkerhet må også sees i sammenheng med en sterkere bevissthet rundt 

sammenkoblingen av samfunn og natur.  Mange av dagens miljøutfordringer, for eksempel 

forurensende utslipp til vann og luft, var ikke nødvendigvis ansett eller definert som 

problem på 1970-tallet. En av de viktigste miljøutfordringene i dag er klimaendringer, og 

klimatilpasning er derfor en hovedstrategi i norske kommuner for å styrke 

samfunnssikkerheten. 
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5.11.3 Utvikling
 

Miljø

Klimagassutslipp 

Siden 1991 har Karmøys 

samlede klimagassutslipp blitt 

mer enn halvert. Dette skyldes 

hovedsakelig reduksjoner i 

industriell aktivitet, noe som 

har særlig foregått fra 2008 og 

utover. I antall tonn har 

utviklingen gått fra 1,21 

millioner tonn  til 0,53 

millioner tonn i perioden 1991-

2009. Reduksjonen har da vært 

ca. 0, 68 millioner tonn, eller 56 

%. 

 

Av Karmøys totale 

klimagassutslipp er det 

industri og næringsliv som står 

for de største utslippene. I 

løpet av perioden har denne 

andelen blitt redusert fra ca. 

93-94 % til ca. 86 %. Transport 

og samferdsel økt sin andel fra 

ca. 5 % til 13 % ettersom 

andelene til industri og 

næringsliv er redusert. 

Husholdningenes andel har 

holdt seg tilnærmet stabil 

igjennom perioden.  

 

Sammenlignet med K13-

kommunene og Norge har 

Karmøy svært høye 

klimagassutslipp pr. person. 

Hovedsakelig skyldes dette at 

Karmøy fremdeles har en 

omfattende og aktiv industri, 

noe som de fleste andre norske 

kommuner ikke har. Den 

overordnede utviklingen viser 

at klimagassutslipp pr. person 

er drastisk redusert i Karmøy.  Også i K13-kommunene er det vesentlig reduksjon, men 

landsbasis har reduksjonene vært marginale.    

Figur: Samlet klimagassutslipp (1000 tonn CO2-ekvivalenter), Karmøy: 1991-

2009. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: klimagassutslipp (%) etter kilde, Karmøy: 1991-2009. Kilde: www.ssb.no. 

Figur: Samlet klimagassutslipp (1000 tonn CO2-ekvivalenter), Karmøy: 1991-

2009. Kilde: www.ssb.no. 
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Klimautvikling 

Klimautvikling måles opp mot 

normalperioder: 1901-1930, 

1931-1960, 1961-1990 osv. 

Perioden fra 1991 og utover 

sammenlignes med 

normalperioden 1961-1990. 

Denne perioden betraktes da 

som vårt normale klima. I 2021 

blir denne normalperioden 

erstattet av en ny 

normalperiode: 1991-2020. 

Målestasjonene på Utsira og i 

Skudeneshavn er et godt 

utgangspunkt for å få en 

oversikt på klimautviklingen i 

Karmøy og lokalområdet 

ettersom begge stasjonene måler 

temperatur og nedbør, samt at 

de har vært operative over i lang 

tid.  

 
Generelt kan det sies at Karmøy 

har et mildt kystklima. Med 7,6 

ºC har Skudeneshavn en av 

Norges høyeste årlige 

gjennomsnittstemperaturer. 

Mellom 1991 og 2012 har 

gjennomsnittstemperaturen 

endret seg fra 7,6 ºC til 8,6 ºC i 

Skudeneshavn, en endring på 

0,6 ºC. En ser også 

temperaturøkninger på 

målestasjonen ved Utsira fyr. 

Her har den årlige 

gjennomsnittstemperaturen 

steget fra 7,4 ºC til 8,1 ºC, en 

økning på 0,7 ºC.  

 

I vår region betyr mildere klima 

økte nedbørsmengder. Med 

utgangspunkt i målestasjonene 

Normaltemperatur for Skudeneshavn  

1961-1990: 7,6 grader C. 

Figur: Temperaturnomaler for Skudeneshavn og Utsira; 1961- 

1990 og 1991-2012. Kilde: www.met.no. 
 

Figur: Gjennomsnittlig årsnedbør for Utsira: 1991-2012.  

Kilde: www.met.no. 
 

Figur: Gjennomsnittlig årstemperatur for Skudeneshavn.  

Kilde: www.met.no. 

 

Normaltemperatur for Skudeneshavn  

1961-1990: 7,6 grader C. 

Normalnedbør for Utsira  

1961-1990:  1196 mm. 

http://www.met.no/
http://www.met.no/
http://www.met.no/
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ved Skudeneshavn, Utsira 

og Brekke, kan en se at 

Karmøy-området har økte 

nedbørsmengder. I forhold 

til normalen har nedbøren 

økt med 11, 4 % på Utsira, 

1,9 % i Skudeneshavn og 

24,2 % ved Brekke. I 

kombinasjon gir målingene 

fra Utsira, Skudeneshavn 

og Brekke et tydelig bilde 

på at nedbørsmengdene i 

Karmøy-området er 

økende. Samtidig viser 

forskjellene fra målestasjonene at nedbør fordeler seg ujevnt 

geografisk gjennom påvirkningsforhold som temperatur, 

vind og topografi*.  

 

Naturmangfold 

Totalt er det registrert 2 751 

ulike arter av fisk, fugl, 

insekter osv. i Karmøy. 

Dette gjør da Karmøy til 

den mest artsrike 

kommunen i Haugalandet, 

men også blant de mest 

artrike kommune i 

Rogaland.  Artsrikheten er 

et resultat av Karmøys 

milde klima og varierte 

landskap av skoger, 

lynghei, strender,  

jordbruksdrift osv.  

 

Karmøy har en høy tetthet 

av arter sammenlignet med 

Haugalandet og Rogaland. 

Et høyt antall arter kan også 

innebære et økt 

konfliktpotensial mellom 

naturverninteresser og 

andre samfunnsinteresser, 

                                                 
* Det understrekes at det er hull i det statistiske materialet for Skudeneshavn. Den gjennomsnittlige årstemperaturen for 

perioden 1991-2012 er basert på en årsserie fra 1992 til 2006. Nedbørsnormalen for Brekke er heller ikke basert ut fra en komplett 

årsserie, men for årene 1968 til 1991. Dette kan ha en innvirkning på det samlede resultatet, men kombinasjonen av 3 separate 

målepunkt reduserer avvik, samt gir et godt bilde av helheten. .   

Figur: Antall arter i Haugalandet pr.  

kommune: 2012. Kilde: www.artsdatabanken.no. 
 

Figur: Antall arter pr, km2.  

Kilde: www.artsdatabanken.no. 
 

Figur: Gjennomsnittlig årsnedbør 

for Utsira 1991-2012. Kilde: 

www.met.no. 

 

http://www.met.no/


  138 

 

for eksempel bolig- og samferdelsutvikling. Høy artsrikhet pr. km2 kan gi et inntrykk av 

hvilket konfliktpotensial som eksisterer i kommunen. Kommuner som består av små areal og 

høy artsrikhet, kan antas å ha et høyere konfliktnivå enn kommuner av store areal. Dersom 

kommunen er i sterk vekst, må den også regnes som en såkalt ”presskommune”. I slike 

kommuner er natur- og jordbruksområder ofte attraktive for bolig, -næring- og 

samferdselsformål. Kombinasjonen av lite flateinnhold, høy artsrikhet og stor vekst i 

folketallet innebærer at Karmøy kvalifiserer til å være en presskommune.  

 

Det å ha naturområder har også betydelig innvirkning på bokvalitet og samfunnssikkerhet. I 

by- og tettstedsområder blir ”grønne lunger” ansett som positivt for bokvaliteten. Samtidig 

regner en også god tilgang i natur- og marka-områder som positivt for attraktiviteten til by- 

og tettstedsområder. For samfunnssikkerhet er naturområder, i form av vegetasjon og 

jordsmonn, viktig for forrøyning av nedbør, mens asfalterte flater har liten fordøyende effekt 

i henhold til overvann. Også gjengroende eller omdisponert jordbruksareal har dårlig 

drenering, og av den grunn er områdene sårbare i situasjoner med mye nedbør.  

 

Fremtidig havnivåendring 

Havnivåendringer er konsekvens av et varmere klima. Norge vil også oppleve 

havnivåendringer, og disse endringene vil operere med forskjellig intensitet i landets 

regioner og kommuner. Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen har laget prognoser for 

forventet havnivåstigning i norske kommuner for 2050 og 2100. Det understrekes at det er 

svært stor usikkerhet rundt disse anslagene, og enda større usikkerhet i anslagene for 2100.  

I prognosene blir det anslått at 

Karmøy kan en havnivåendring på 26 

cm over dagens normalvannstand 

frem mot 2050. Dette er da et 

middelanslag, mens minimums- og 

maksimumsanslagene er 18 cm og 40 

cm. I tilfeller med ekstrem stormflo er 

middelanslaget 148 cm, mens 

minimums- og maksimumsanslagene 

er 140 cm og 162 cm.   Anslagene for 

2100 har et middelanslag på ca. 80 cm 

for normalvannstand og 212 cm ved 

100-års stormflo.  

 

Havnivåendringene kan medføre omfattende konsekvenser for Karmøy. Mye av Karmøys 

bebyggelse ligger i sjønære områder. Prognosene for havnivåendringene tilsier at bebyggelse 

som befinner seg mellom 1-3 m over dagens havnivå, vil påvirkes i tilfeller av ekstremt høy 

vannstand, for eksempel Stormflo. I følge prognosene for 2050 er det særlig bebyggelse som 

ligger 1 meter over dagens havnivå som er utsatt, mens prognosene for 2100 innebærer at 

bebyggelse opp til 3 meter er utsatt.  

 

 

 

 

    2050 
Kommune Målepunkt Beregnet havnivåstigning 100-års stormflo 
Karmøy Kopervik 26 (18-40) cm 148 (140-162) cm 
Utsira Nordvik 23 (15-37) cm 153 (145-167) cm 
Tysvær Hervik 25 (17-39) cm 147 (139-161) cm 
Bokn Føresvik 26 (18-40) cm 149 (141-163) cm 
Vindafj. Ølen 24 (16-38) cm 172 (164-186) cm 
  Sandeid 24 (16-38) cm 145 (137-159) cm 
Haugs. Haugesund 26 (18-40) cm 155 (147-169) cm 
Sveio Mølstrevåg 25 (17-39) cm 163 (155-177) cm 
Etne Etne 24 (16-38) cm 172 (174-186) cm 
Sauda Sauda 23 (15-37) cm 144 (136-158) cm 

  Figur: Anslag for havnivåendring fra i dag til 2050. Kilde: Direktoratet for 

samfunnssikkerhet (2009: 30). 
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På bildet til venstre vises 

Skudeneshavn sentrum. Områder 

markert med rosa er 1 meter over 

dagens havnivå. Ut i fra havnivå-

scenarioene vil store deler av havne- 

og sentrumsområdet i Skudeneshavn 

berøres ved situasjoner med ekstrem 

flo. Åkrehamn og Kopervik møter de 

samme utfordringene ved 

havnivåendring. 

 

 

 

 

 

Fremtidig nedbørsutvikling  

Det er ikke utarbeidet prognoser for nedbørsutvikling på kommunenivå enda, slik som ved 

havnivå-scenarioene. Men, det har blitt utarbeidet nedbørsprognoser for landsdeler og 

regioner. For Vestlandet anslår en gjennomsnittlige økninger i nedbør på 5-30 % frem mot 

2030 (Norsk klimasenter 2009: 68). En sikter da til nedbørsøkninger i forhold til normalen 

1961-1990. De lokale målestasjonene på Utsira, Skudeneshavn og Brekke viser at den årlige 

gjennomsnittsnedbøren på Karmøy har økt mellom 2-24 % i forhold til normalen 1961-1990.  

 

Karmøy kommunes kommunedelplan for klima og energi 

Kommunen kan både tilrettelegge og ta grep i henhold til reduksjon av klimagassutslipp og 

klimatilpasning gjennom sin rolle som:  

 Forvalter og iverksetter av lovverk og regler 

 Driftsorganisasjon og eier 

 Pådriver 

 Planlegger 

 Kunnskapsformidler 

 

Kommunedelplanen for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret i 2010. Planen viser 

hvordan kommunen skal arbeide med problematikk knyttet til klima og energi. Status, mål 

og tiltak skal revideres hvert fjerde år. En eventuell revisjon av Klima- og energiplanen blir 

vurdert i samband med kommende revisjon av Karmøys kommunale planstrategi.   

 

De fleste klimarettede tiltak blir implementert i Karmøy-samfunnet gjennom pålegg fra lover 

og regler, og her har Karmøy et ansvar for at dette blir fulgt opp. Riktignok er dette et ansvar 

som fordeles mellom kommunale, regionale og nasjonale myndigheter. Som organisasjon 

kan Karmøy derimot ta initiativ til å energi- og miljøeffektivisere egne bygg, anlegg, 

eiendommer og egen virksomhet.   

 

Som lokal myndighet kan kommunen også tilrettelegge for reduksjon i klimagassutslipp for i 

kommunen generelt. Hovedsakelig må dette skje gjennom den overordnede og langsiktige 

Figur: Simulering av effektene ved havnivåendring i Skudeneshavn 

sentrum. Rosa (1 m over dagens havnivå), oransje (2 m over dagens 

havnivå) og gul (3 m over dagens havnivå). Kilde: Karmøy kommune. 
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areal- og samfunnsplanleggingen, for eksempel i kommuneplanen 2014-2023 har en valgt å 

fokusere på fortetting, og dette er et eksempel på et tiltak som reduserer både 

transportavstander og klimagassutslipp. Kommunen kan også være en pådriver for å finne 

klimavennlige løsninger i de prosjekter som de involveres i, men også innta en rolle som 

kunnskapsformidler i henhold til ansatte i egen organisasjon, kommunens innbyggere og 

næringslivet.  

 

Samfunnssikkerhet 

Konsekvenser av klimautvikling  

Utbetalingene for naturskader har store årlige variasjoner ut i fra alvorlighetsgraden og 

hyppigheten av naturfenomener som flom, springflo, storm osv. Utviklingen viser at over tid 

er både kostnadene og antall skader økende. Av de totale forsikringsutbetalingene knyttet til 

naturskader i Rogaland utgjør skader fra flo og springflo ca. 70 %, mens nedbørsrelaterte 

skader som flom utgjør ca. 20 % av de samlede kostnadene. Ut i fra klimautviklingen er det 

sannsynlig at skadeomfanget vil fortsette å øke.  

 

De langsiktige konsekvensene er gradvis flere tilfeller av materielle skader på hus, 

infrastruktur, eiendom osv. For Karmøy blir dette i hovedsak et resultat av effektene fra økt 

nedbør og springflo. Det understrekes at de lokale effektene av klimautvikling er komplekse, 

mangfoldige og uforutsigbare, og derfor vanskelig å forutsi i henhold til omfang og 

konsekvenser.  

 

De mest direkte konsekvensene er da at Karmøy får økende problemer med 

overvannshåndtering. Sårbare områder blir mer utsatt, mens områder med allerede presset 

kapasitet i overvannsløsninger får belastninger som overstiger bæreevnen i eksisterende 

infrastruktur. Konsekvensene utgjør stor sannsynlighet for materiale skader, men også økt 

fare for menneskeliv og helse. 

Figur: Samlede forsikringsutbetalinger etter naturskader (mill. kr), Rogaland: 1990-2013. Kilde: www.fno.no. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy 

I 2011 ble det utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele 

kommunen. Dokumentet viser at Karmøy kan, og at Karmøy vil bli utsatt for en rekke 

uønskede hendelser. Noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse, økonomi 

og miljø. ROS-analysen tar for seg over 50 ulike hendelsesforløp av ulik sannsynlighetsgrad 

og konsekvens innenfor 5 kategorier: bortfall av infrastruktur, sykdomsutbrudd, klimabasert 

utvikling, større branner/ulykker og større tilfeller av forurensing.  

 

ROS-analysen tar utgangspunkt i hvor sannsynlig det er at en hendelse inntreffer, og hvilke 

konsekvenser disse har i henhold til skadeomfang.  

 

Sannsynlighetsgrad Intervall 

Noe sannsynlig Mellom 1 gang hvert 10 år og 1 gang hvert 50 år.  

Sannsynlig Mellom 1 gang i året og 1 gang hvert 10 år. 

Svært sannsynlig 1 gang i året eller oftere 

 

En viss fare: alvorlig personskade og dødsfall kan forekomme. Miljøskader som krever tiltak. Skader 

inntil 5 millioner kr.  

Alvorlig: Inntil 4 døde, inntil 10 alvorlig skadde/syke. Miljøskader som krever større tiltak. Skader for 

inntil 50 millioner kr. 

Kritisk: Inntil 10 døde, inntil 20 alvorlig skadde/syke. Omfattende og langvarige skader på miljøet. 

Skader inntil 100 millioner kr.   

 

 Her presenteres de mest sannsynlige situasjonene som kan ramme Karmøy.  

 

Bortfall av infrastruktur 

En sikter her til strøm IT/tele, vannforsyning og transport. I situasjoner der IT/tele og strøm 

faller bort, vil dette ha konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Langvarige 

strømbrudd kan også påvirke vannforsyningen i kommunen, og generelt vil et lengre 

bortfall av vannforsyning være kritisk. Videre kan det tenkes at strømbrudd kan få 

konsekvenser for mennesker som er avhengig av maskiner i hjemmet av medisinske årsaker. 

Et strømbrudd kan også få forsterkede konsekvenser dersom det sammenfaller med en 

kuldeperiode. Ca. 80 % av kommunens befolkning er bosatt på Karmøys øyside, og dette 

gjør Karmøy sårbart i situasjoner der Karmsund bru stenges. Etter åpningen av T-

forbindelsen i 2013 har Karmøy fått 2 fastlandsforbindelser, og dermed er 

samfunnssikkerheten i kommunen styrket.  

 

Hendelse  Sannsynlighetsgrad Konsekvens 

Svikt i IKT-løsninger Sannsynlig En viss fare 

Forurenset vann - dambrudd Svært sannsynlig  En viss fare 

Vannledningsbrudd Sannsynlig Alvorlig 

Uhåndterbart avfall, bortfall av renovasjon Svært sannsynlig En viss fare 

Langvarig kommunikasjonssvikt (vei, sjø, luft) Noe sannsynlig Alvorlig 
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Sykdomsutbrudd 

Samfunnet utvikles i en retning av større mobilitet. Dette gjør at influensavirus raskt kan 

spres mellom land og kontinenter, for eksempel fugleinfluensa og svineinfluensa. Spredning 

av pandemisk influensa anses for å være den mest sannsynlige årsaken til akutt krisetilstand. 

I en situasjon med sykdomsutbrudd kan dette ramme bemanningen i kommunen, men 

kommunen må fremdeles være forberedt på både å ivareta kommunal tjenesteproduksjon til 

tross for redusert bemanning.  

Hendelse  Sannsynlighetsgrad Konsekvens 

Dyresykdommer/Epidemier Sannsynlig Alvorlig 

Forsyningssvikt (VAR, mat, medisiner) Sannsynlig Alvorlig 

Smitte - resistente bakterier Sannsynlig Kritisk 

Næringsmiddelsmitte (smitte gjennom 

kjemikalier i vann, mat osv.) Svært sannsynlig Alvorlig 

Ekstra kraftig influensa Sannsynlig Kritisk 

 

Klimautvikling 

I dag har en uønskede hendelser knyttet til vind og nedbør, og fremover må en også forvente 

seg akutte situasjoner knyttet til vær og vind.  Ut i fra tilgjengelige prognoser kommer 

klimarelaterte hendelser til å bli hyppigere og mer omfangsrike. Endringene skjer ikke 

umiddelbart, men utvikler seg gradvis over lengre tidsrom. De største utfordringene knyttes 

til tilpasninger for vann- og avløpssystemer, men også at en tar høyde for flom og 

havnivåendring innen arealplanlegging.   

 

Hendelse  Sannsynlighetsgrad Konsekvens 

Økt vannstand Sannsynlig Alvorlig 

Overflateflom og flom i by- og  

tettstedsområder Sannsynlig Alvorlig 

Ekstrem vind med orkan i kastene  Sannsynlig Alvorlig 

Ekstrem vind og ekstrem nedbør samtidig Sannsynlig Alvorlig 

Ekstrem vind, ekstrem nedbør og stormflo Sannsynlig Alvorlig 

 

Større branner/større ulykker 

Kommunens daglige beredskap mot branner og ulykker er god. Det vil likevel oppstå 

hendelser der disse ressursene settes på prøve. Det vil oppstå hendelser med masseskader 

der det er behov for å ivareta mange mennesker samtidig. Det vil også oppstå situasjoner der 

en er nødt til å evakuere deler av befolkningen. Den daglige beredskapen må til en hver tid 

være foreberedt på å møte dette, og kommunen må også være forberedt og øvd på å ivareta 

kriser i samfunnet.  

 

Hendelse  Sannsynlighetsgrad Konsekvens 

Gasslekkasje i gassrørledning, fordelingsnett Sannsynlig Alvorlig 

Brann hos hjemmeboende bruker Svært sannsynlig En viss fare 

Brann om bord i fartøy  Sannsynlig Alvorlig 

Brann i stort publikumsbygg Sannsynlig Alvorlig 

Ekstrem vind, ekstrem nedbør og stormflo Sannsynlig Alvorlig 

Trafikkulykke Svært sannsynlig Alvorlig 



  143 

 

Grunnstøting av skip Sannsynlig En viss fare 

Kollisjon mellom fartøy  Sannsynlig Alvorlig 

Trafikkulykke med buss involvert Sannsynlig Alvorlig 

 

Større tilfeller av forurensing 

Karmøy er risikoutsatt for akutt forurensing. Dette er en følge av stor skipstrafikk, industri, 

landbruk og landtransport av farlig gods.   

 

Hendelse  Sannsynlighetsgrad Konsekvens 

Skadelig utslipp til vann, sjø, luft Sannsynlig Alvorlig 

Ulykke ved transport av gods Sannsynlig Kritisk 

Lekkasje fra tankanlegg Sannsynlig Alvorlig 

Forurensing i sjø som føres  Sannsynlig Alvorlig 

 

Beredskap 

Basert på ROS-analysen har Karmøy utarbeidet en beredskapsplan i 2011. Denne planen 

viser en oversikt over kommunens krisehåndteringsapparat, samt eksisterende kommunale 

handlingsplaner, tiltaksplaner og varslingslister for ulike krisesituasjoner. Beredskapsplanen 

inneholder også oversikter for alle andre relevante planer knyttet til krisesituasjoner innenfor 

kommunens virksomhetsområde. Beredskapsplanen kontrolleres, oppfølges og revideres 

årlig.  

 

5.11.4 Utfordringer 

 Høye klimagassutslipp: Karmøys klimautslipp er på veg ned. Dette er en positiv 

utvikling, men Karmøy ligger fortsatt over gjennomsnittet for klimautslipp pr. person 

for Norge og K13-kommunene. Mye av dette skyldes Karmøys industri, men mye av 

klimagassutslippene skyldes også stor avhengighet av personbiltransport.   

 Økte nedbørsmengder: Den årlige gjennomsnittstemperaturen i Karmøy kommune 

er stigende, og dette fører til økte og mer intense nedbørsmengder i vår region. Over 

tid vil dette ha uante konsekvenser. Av konkrete utfall vil denne utviklingen føre til 

større belastning på dagens infrastruktur, herunder vegnett og vann- og 

avløpsledningsnett. Økende nedbørsmengder i kombinasjon med sterk vind vil også 

medføre økt belastning på bygningsmasse. Dette gjelder både nyere bygg og anlegg, 

men også eldre konstruksjoner av kulturhistorisk verdi. For øvrig er ikke en uvanlig 

utfordring for en kystkommune.  

 Havnivåendring: Scenarioene for havnivåstigning sier at havnivået ved Karmøy 

kommer til å øke betydelig frem mot 2050. Prognosene for havnivå endringer er 

usikre, og det er vanskelig å gi en detaljert beskrivelse av konsekvensene dette 

medfører, men en kan anta at bygg, anlegg og annen infrastruktur ved sjønære 

arealer er utsatt.  

 Press på naturområder: Karmøys store artsrikhet er et tegn på kommunens 

rikholdige og varierte landskapstyper. Naturen har en egenverdi, men 

naturområdene i Karmøy er også viktige i frilufts- og reiselivssammenheng. I 

Karmøy har naturområdene en svært sentral beliggenhet, og av den grunn har også 

store deler av Karmøys befolkning tilgang til disse.  Dette er også et viktig særtrekk 

ved Karmøys naturområder, altså tilgjengeligheten for allmennheten. Karmøy er en 
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kommune i stor utvikling, og dette medfører omdisponering av landbruks, -natur- og 

friluftsområder.  Samfunnsutviklingen medfører et press på naturområdene, noe som 

endrer både naturen og landskapenes karakter og verdi. Endringene har ofte en 

negativ effekt på plante- og dyreliv. 

 Samfunnssikkerhet: ROS-analysen viser at mange uønskede hendelser både kan og 

vil inntreffe. Mange 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 klimautviklingen.  

 

5.11.5 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, særlig de 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, bygninger og anlegg, og 

prognosene tilsier at denne belastningen blir større. Klimaendringene skjer gradvis, 

noe som gir et visst 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.  

 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.    

 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.  
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5.12 Karmøy kommune som organisasjon  

 

5.12.1 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. 

 

5.12.2 Innledning 

Karmøy kommune har ca. 2400 årsverk, og med dette er kommuneorganisasjonen den 

største arbeidsgiveren i Karmøy og Haugalandsregionen. Av kommunens årsverk er 

fordelingen følgende: ca. 13 % i Teknisk etat, ca. 45 % i Oppvekst- og kulturetaten, ca. 38 % 

Helse- og omsorgsetaten og ca. 4 % i Sentraladministrasjonen.  

 

Kommunen* har ansvar for grunnskolen, barnehager, helse, - omsorg- og sosiale tjenester, 

men også drift og vedlikehold av kommunale bygg, anlegg og veger. I tillegg har kommunen 

ansvar for planlegging og tilrettelegging av arealer, forvaltning av landbruksarealer, 

miljøvern, brannvern, samt en rekke andre tjenester. Kommunens ansvarsområde er 

omfattende, og samtlige norske kommuner er lovpålagt til å utføre disse tjenestene 

uavhengig av innbyggertall- og sammensetning, geografisk lokalisering og økonomisk 

grunnlag. Det store ansvarsområdet til kommunen knyttes videre opp til 4 hovedoppgaver:  

 

 Tjenesteyting: Kommunens evne til å tilby tjenestene påvirkes gjerne av dens 

utstrekning i areal, befolkningens størrelse eller geografisk lokalisering. Arealmessig 

store distriktskommuner og spredtbygde kommuner må generelt bruke mer penger 

på selve driften av tjenester. Dette kommer av store avstander og desentraliserte 

tjenestetilbud.    Kvaliteten i tilbudet påvirkes også av arbeidstakernes 

utdanningsnivå.  Vanligvis har sentrale kommuner bedre tilgang på utdannet 

arbeidskraft enn distriktskommunene.  

 Demokratisk arena: Kommunens tjenesteyting og ressursbruk er noe som i stor grad 

forvaltes gjennom lokalpolitikken. Av den grunn blir tjenestetilbudet også sterkt 

påvirket av politiske prioriteringer i kombinasjon med kommunens økonomi.   

 Myndighetsutøver: Lovverket skal sikre at alle innbyggere i norske kommuner får en 

juridisk likebehandling. Mye av myndighetsutøvelsen er delegert til kommunene, for 

eksempel innen barnevern eller planlegging. Dersom kommunen har et lite fagmiljø 

og/eller pressede personalressurser, vil dette sannsynligvis også påvirke kvaliteten i 

den kommunale saksbehandlingen og myndighetsutøvelsen.  

 Samfunnsutvikler: Kommunen har en rolle som samfunnsutvikler. Plan- og 

bygningsloven gir kommunen ansvar for den overordnede og langsiktige samfunns- 

og arealplanleggingen i kommunen.  

 

Kommunens ansvarsområde og hovedoppgaver er både omfattende og variert, og ettersom 

alle norske kommuner har et ulikt utfordringsbilde, kan den kommunale driften utført på 

ulike måter blant norske kommuner.  

 

                                                 
* Innledningen tar utgangspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2012: kap. 4).  
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5.12.3 Utvikling 

  

Kommunestruktur  

Nåværende regjering har varslet igangsettelse av en ny kommunereform. Denne reformen 

har som formål å (www.regjeringen.no): 

 Styrke lokaldemokratiet og gi kommunene større og flere oppgaver. 

 Skape gode og likeverdige tjenester. 

 Skape bærekraftige kommuner. 

 Skape en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 

 

I praksis betyr kommunereformen at kommuner skal slås i sammen. Selve reformen er 

fortsatt under utarbeiding, og det er enda uvisst hvilke forventninger regjeringen har til 

eventuelle kommunesammenslåinger i henhold til initiativ, prosess og tidsperspektiv. 

Gjennom sammenslåinger tenkes det at kommunene skal få større fagmiljø og økt 

kompetanse til å utføre sine lovpålagte oppgaver. Større kommuner kan da få overført 

arbeidsoppgaver som tidligere tilfalt fylkeskommunen, et tiltak som har til hensikt å styrke 

kommunenes styringsrett. Ofte har prosjekt som krever samarbeid over kommunegrensene 

vært problematisk å gjennomføre. Kommunenes ulike interessegrunnlag kan vanskeliggjøre  

slike samarbeid. Endring av kommunegrenser kan derfor bidra til å styrke 

gjennomføringskraften, for eksempel i større samferdsels- og infrastrukturprosjekt.  

 

Norge har gjennomgått flere store kommunale strukturendringer. Den siste pågikk fra 

slutten av 1940-tallet og fortsatte utover 1960-tallet. Antallet kommuner ble da redusert fra 

747 til 454 kommuner, en reduksjon på ca. 40 %. Det var også gjennom denne reformen at 

Karmøy kommune ble skapt 

 

I samband med den nye reformen kommer en også til å drøfte kommunesammenslåinger på 

Haugalandet. En kommunesammenslåing betyr en omkalfatring av kommunens 

administrasjonsstruktur, men også en endring av styrkeforholdene mellom kommunene.    

 

Figur: Kommunestruktur i Norge: 1838-2013.  

Kilde: www.regjeringen.no. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/fornying-i-kommunene/framskrivingar/rogaland.html?id=720806
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Gjeld 

Karmøys lånegjeld er økende, 

men er likevel lavere enn 

gjennomsnittet av K13-

kommunene og landsbasis. 

Utviklingen viser tydelig at 

Karmøys gjeldsbyrde er 

økende, og  mellom 2007-2012 

har lånegjelden økt fra å 

utgjøre 59,8 % til 75, 3 % av 

kommunens årlige 

driftsinntekter.  

 
Det er ingen fasit på hva som 

er lite eller mye gjeld for en 

kommune, men dersom 

gjeldsbyrden overstiger 

kommunens inntekter, må 

dette anses som en alvorlig 

situasjon.  

 

Mye gjeld betyr at kommunen 

må bruke mer av sine 

driftsinntekter til å betale 

renter og avdrag. Dette vil da 

gå på bekostning det 

kommunale tjenestetilbudet. 

Økende gjeldsbyrde vil også 

være en viktig del av det fremtidige utfordringsbildet for Karmøy. Kommunens utgifter 

kommer sannsynligvis til å øke, mens inntektene samtidig reduseres i samband med 

utviklingen av ”eldrebølgen”. Kommuner får da en langt større andel personer i 

pensjonsalder enn tidligere, samt en sterk økning i personer av alder 80+. I tillegg vil 

kommunens omfattende infrastruktur (bygg, anlegg, ledningsnett, veger osv.) være 

kostnadskrevende å vedlikeholde, og vil derfor utgjøre en vesentlig del av framtidens 

økonomiske utfordringsbilde. 

 

Rekruttering og kompetanse  

Dagens situasjon 

Kommunesektorens utfordringer med å tiltrekke seg personell henger sammen med blant 

annet økonomiske konjunkturer - og forhold som kommunens omdømme, lønn, 

oppfatninger om arbeidsbelastning i yrkene, alternative karriereveier og muligheter for 

faglig utvikling.  

 

Nærmere 43 % av årsverkene i Norges kommuneorganisasjoner hadde lavere grads 

universitets- og høgskoleutdanning i 2012. Omtrent 30 % av årsverkene ble utført av 

personell med fagbrev/videregående opplæring. Noe over 20 % av årsverkene i 

Figur: Brutto lånegjeld (%) av kommunens driftsinntekter. Kilde: Karmøy 

kommune. 

Figur: Netto lånegjeld (kr) pr. person. Kilde: Karmøy kommune. 
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kommunesektoren ble utført av ufaglærte. Til sammenligning har 54 % av årsverkene 

universitets- og høgskoleutdanning i Karmøy kommune, mens 34 % er faglærte og 12 % er 

ufaglærte. 

 

I kommunene var de ansattes gjennomsnittsalder 44,7 år i 2012 - og knappe 12 % av 

årsverkene ble utført av ansatte eldre enn 59 år. I Karmøy kommune er gjennomsnittsalder 

og aldersfordelingen tilnærmet den samme. I Karmøy kommune er knappe 40 % av de 

ansatte over 50 år. Dette betyr at kommunen har en forholdsvis stor andel ansatte som vil 

slutte i kommunen i løpet av det nærmeste 10-året på grunn av alder/pensjonering. 

 

I 2012 var kvinneandelen i kommunene 79 %. Det er spesielt yrker innenfor omsorgs- og 

oppvekstsektoren som er kvinnedominert. Blant f.eks. sykepleiere, hjelpepleiere og 

førskolelærere er kvinneandelen fortsatt rundt 90 prosent. I tekniske yrker og teknisk sektor i 

kommunene er andelen menn knappe 70 %.  I Karmøy kommune er 82 % av de ansatte 

kvinner - og 18 % er menn. 

 

I 2010 var sysselsettingsgraden (gjennomsnittlig stillingsstørrelse) i Karmøy kommune vel 75 

%. Innen omsorgstjenesten var sysselsettingsgraden i 2012 noe over 68 %. Drøye 87 prosent 

av fylkeskommunene og nær halvparten av kommunene har inngått ulike samarbeidsavtaler 

(partnerskap/intensjonsavtaler) med universitets- og høgskolesektoren. Karmøy kommune 

har etablert kontakt med utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning i regionen innen flere 

fagområder. 

 

Karmøy kommune opplever tilfredsstillende tilgang på søkere til de fleste stillingsgruppene. 

Dagens rekrutteringsutfordringer er primært knyttet til stillinger for ingeniører, 

førskolelærere og sykepleiere – samt stillinger/avtalehjemler for leger, altså søkere med 

høykompetanse.  
 
Fremtidig behov?  

Karmøy har et betydelig 

behov for rekruttering 

fremover i tid, slik som de 

fleste andre norske 

kommuner. Kommunal- og 

moderniseringsdepartemen

-tet har utarbeidet 

framskrivninger for alle 

norske kommuner og deres 

behov for arbeidskraft 

innen barnehage, skole og 

helse.  

 

Framskrivningene viser at 

Karmøy har et behov for 40 

% flere årsverk i disse 

sektorene frem mot 2020, 

Årsverk helse,- skole- og barnehagesektorene i Karmøy , 

fremskrivning: 2012-2040
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Figur: Fremtidig behov for årsverk i utvalgte kommunale sektorer, Karmøy: 2012-

2040. Kilde: www.regjeringen.no. 
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mens behovet er hele 80 % frem mot 2040. Det økte behovet knyttes hovedsakelig til 

institusjons- og hjemmetjenester, og  denne utviklingen vil være svært kostnadskrevende for 

kommunen. Behovet må sees i sammenheng med et økende antall eldre over pensjonsalder.  

 

Det økende behovet for årsverk i kommunal sektor forutsetter at framtidens behov for disse 

tjenestene er tilnærmet likt dagens. Dette behovet kan forebygges, men det krever også et økt 

fokus på forebygging og folkehelse ettersom dette antas å gi positiv helseeffekt i 

befolkningen.  

 

NAV og psykiatri, rus- og aktivitetstjenesten 

Karmøy kommune skal også tilby tjenester innenfor psykisk helse og rus. Det er i dag ca. 

500-550 registrerte brukere av disse tjenestene. Dette inkluderer både brukere, men også barn 

som pårørende. Kommunens tjenester innenfor dette området er ressurskrevende å tilby, og i 

denne sammenheng blir brukerne med dårlig funksjon og helse prioritert.   Enkeltbrukernes 

behov kan være komplekst og mangesidig. De er derfor avhengig av et sammensatt tilbud 

som gjerne innebærer bolig, aktivitet og helse- og omsorgstjenester. Det tilbys også tjenester 

til personer med relativt god funksjonsevne og lettere/moderate diagnoser. Selve arbeidet 

med å tilby tjenester innenfor psykiatri, rus og aktivitet, må også kobles opp mot arbeidet 

med boligsosial handlingsplan (se også kap. 5.3.3-5.3.5), implementeringen av 

samhandlingsreformen, forebyggende SLT-arbeid, folkehelse osv. Kommunens utfordringer 

innenfor psykiatri-, rus- og aktivitetstjenesten er (Karmøy kommune 2013 e: 2):  

 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. 

 Definere felles forståelse og kommunens praksis knyttet til nytt lovverk.  

  

Kommunens oppgaver innenfor tilrettelegging for arbeidsdeltakelse, psykiatri, rus og 

aktivitetstilbud er av utfordrende karakter. I arbeidet fremover bør man i større grad forsøke 

å benytte seg av de mulighetene som ligger i samarbeid med frivillig sektor. Man bør også se 

på mulighetene for et bedret samarbeid med privat sektor, særlig i henhold til økt deltakelse 

arbeidsdeltakelse for de personene som står utenfor arbeidslivet.  

 

Karmøys etater 

Oppvekst- og kulturetaten 

Oppvekst- og kulturetaten er organisert med en sentraladministrasjon og tre avdelinger: 

skole, barnehage og kultur. Det er nå rundt 2500 barn som i Karmøys kommunale 

barnehager, mens det er i overkant av 5500 elever i grunnskolen. Karmøy har både offentlige 

og private barnehager, og kommunene har et overordnet ansvar for å sikre alle barn et godt 

barnehagetilbud. I løpet av 2012 og 2013 har tre privatskoler etablert seg i kommunen. 

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, men skal i tillegg fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Grunnskolen skal sørge for et godt læringsmiljø 
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og tilpasset opplæring. Kulturavdelingen skal gjennom gode opplevelser bidra til å skape en 

meningsfull fritid for alle aldersgrupper og bidra til en positiv kulturell identitet. 

 

Lederutvikling 

Etaten har over flere år hatt en omfattende satsing på lederutvikling. Gode ledere er en viktig 

forutsetning for god kvalitet og utvikling i organisasjonen. Etaten har fokus på å ta valg som 

virker, og satser derfor på verdibasert målstyring som et redskap for å gjøre nødvendige og 

viktige prioriteringer. Gjennom en fornuftig bruk av målstyring får etaten hjelp til å 

identifisere behov, peke ut retning og satse på tiltak som virker. 

 

Barnehage 

Ved barnehageårets start i august 2013 var det 2500 barn som hadde plass i barnehagen i 

Karmøy. Dette er en økning på 30 barn fra året før og en vekst på 500 barn fra 2008. Karmøy 

har full barnehagedekning og oppfyller retten til barnehageplass slik dette er definert av 

myndighetene. Resultater fra brukerundersøkelser og miljøundersøkelser viser at foreldrene 

er fornøyde og at kommunen har motiverte og engasjerte ansatte. Behovet for 

spesialpedagogisk hjelp har fra 2010 til 2013 har økt med 25 %. Noe av forklaringen på dette 

kan skyldes en utvikling mot større barnegrupper og mindre personale pr. barn. 

Sammenlignet med barnehager i Rogaland fylke og landet for øvrig er vår kommune godt 

rustet med hensyn til kvalifisert personale. Det er kun 11,6 av 197 pedagogstillinger som er 

på dispensasjon fra utdanningskravet. I tillegg har en tredel av assistentene tatt fagbrev i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barnehagene gir barn et godt grunnlag for å delta aktivt i 

framtidens samfunn. 

 

Grunnskolen 

Elevtallet i de kommunale skolene i Karmøy har gått ned de siste årene, og dette på grunn av 

lavere fødselskull og avgang til private skoler. Fødselstallene er nå på vei oppover igjen, og 

det betyr at en snart kan gå inn i en periode med stigene elevtall. 

 

Når det gjelder elevenes faglige læringsutbytte, viser resultatene på nasjonale prøver at vi 

ligger under landsgjennomsnittet. Om vi derimot ser på korrigerte resultater i forhold til 

sosioøkonomiske faktorer, som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå og skolenes 

ressurser, kommer vår kommune godt ut. Også når vi ser på gjennomføring i videregående 

skole gjør vi det svært bra. Blant de 25 største kommunene i landet har vi en av de høyeste 

gjennomføringsprosentene i videregående. Elevundersøkelsen viser at trivselen er høy, men 

at det for noen elever fortsatt er utfordringer knyttet til det psykososiale læringsmiljøet. 

Enkelte elever på barnetrinnet viser et stort omfang av alvorlig utagerende eller aggressiv 

atferd i skolen. Antallet barn som viser denne type atferd er relativt stabil. I Karmøy har i 

dag rundt 8 % av elevene behov for spesialundervisning.  Dette er en nedgang på 2 

prosentpoeng fra 2012.  En relativt stor andel av disse elevene strever med lesing og regning. 

Det er iverksatt tiltak på flere nivå for at disse elevene skal få et forsvarlig utbytte av 

undervisningen innenfor den ordinære opplæringen.  

 

Karmøy kommune har de siste årene tatt imot mange flyktninger med liten eller ingen 

skolegang. De mangler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i basisfagene. I en periode 

på tre år har Voksenopplæringssenteret hatt en fordobling av antall deltakere i 

introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet i Karmøy kan vise til gode resultater 
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og høy måloppnåelse. Skolen tok høsten 2013 imot ca. 100 deltakere i 

introduksjonsprogrammet.  

 

Kommunen har en desentralisert og kostnadskrevende skolestruktur. Det er i løpet av de 

siste årene tatt noen grep for å reduserte kostnadene ved å redusere antall skoler.  I løpet av 

de fire siste årene har vi lagt ned seks barneskoler. I løpet av 2015 vil vi få en ytterligere 

reduksjon når to skoler blir til en og nye Torvastad skole og kultursenter starter opp.  

 

Kultur 

Kulturavdelingen er involvert i ulike områder, for eksempel aktivitetstilbud til barn og unge, 

reiseliv, kulturminnevern, bibliotek, museer, kulturformidling og idrett. I løpet av de siste 

årene har det skjedd mye spennende i tilknytning til det historiske området på Avaldsnes. I 

museumssektoren har det vært en utvikling mot færre, men konsoliderte enheter. 

Utviklingen ved kulturhusene viser økt aktivitet. Biblioteket skal drive aktuell og allsidig 

kulturvirksomhet gjennom gratis formidling av litteratur, informasjon og media samtidig 

som det skal fungere som en møteplass for kommunens innbyggere. Karmøy folkebibliotek 

har et desentralisert bibliotektilbud med ett hovedbibliotek i Kopervik og filialer på 

Norheim, Åkrehamn og i Skudeneshavn. For å lage rom for biblioteket som møteplass, har 

biblioteket gått gjennom en større saneringsprosess. Med transportordning mellom filialene 

og hovedbiblioteket har man utnyttet samlingen i større grad enn tidligere, og tross 

nedskjæringer i innkjøp har man klart å beholde jevne utlånstall så langt.  

 

Helse- og omsorgsetaten 

Helse- og omsorgsetaten er administrert gjennom stab for: 1) driftstøtte og 2) personal. 

Under driftstøtte administreres også driften av tjenester innen vaskeri/kjøkken/renhold. 

Etatens tjenesteyting skjer gjennom avdelingene: 1) helse og 2) omsorg. Gjennom 

avdelingene administreres totalt 29 virksomheter innen aldershjem, bo- og behandlingshjem 

og hjemmetjeneste. Helse- og omsorgsetaten tjenester kan deles inn i 2 overordnede sektorer 

med en rekke tilhørende underfunksjoner, samt barnevern. 

 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal gjennom sin innsats bidra til å: 

 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevneprosjekt om helse- og omsorgsminister er å skape pasientens hels 

 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer. 

 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre. 

 Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. 

 Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov. 

 Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. 

 

Økning i antall personer i brukergrupper 

Innenfor omsorgsfeltet er gruppen under 67 år i sterkest vekst, noe som innebærer at antall 

brukere kommer til å øke i alle tjenestene. En del av økningen skyldes at personer i 

brukergruppene lever lengre som en følge av den medisinske utviklingen. Dette gjelder blant 

annet mennesker med utviklingshemming og mennesker som er rusavhengige.  Dette krever 
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økte ressurser, andre arbeidsformer, kompetanseutvikling og organisatoriske tiltak. I tillegg 

kreves omfattende koordinering av tjenester rundt enkeltbrukere hvor flere fagpersoner 

internt i kommunen og spesialisthelsetjenesten må samhandle. For gruppen barn/unge stilles 

det i større grad krav om helhetlig tjenester i et livsløpsperspektiv. Dette er også forhold som 

krever omfattende samarbeid. Det etterspørres i flere tilfeller veiledning i forhold til å 

forebygge – og å håndtere utfordrende adferd hos barn/unge med ulike 

diagnoser/funksjonshemninger. Tidlig og samordnet innsats og hjelp kan være avgjørende 

for den enkeltes muligheter og redusere framtidige problem og behov.  

 

Uføretrygdede og utdanningsnivå 

I kommunen er det en høy andel uføretrygdede over 45 år og til dels et lavt utdanningsnivå. 

Forskning viser at ulikheter i helse til dels er sosialt betinget, relatert til et lavt 

utdanningsnivå, arbeidsledighet, tilgang på egnet bolig med mer. Økt satsing på 

forebyggende tiltak, frisklivstilbud og mestringstiltak, individuelt og i grupper, vil være 

viktig for å møte utfordringene.  Boligen og boligmiljøets betydning for sosiale helseulikheter 

synes undervurdert. Utfordringen med kommunale boliger gjelder spesielt unge som 

kommer ut fra institusjon, etter barnevern, funksjonshemmede, rusmiddelbrukere og 

personer med psykiske lidelser samt tilrettelagte boliger for eldre. 

 

Ledelse og ressurser 

Det er behov for bedre styring og utnyttelse av dagens kompetanse. Koordinering av 

tjenester i forhold til pasientenes behov er ikke god nok og det er for liten grad av 

forebygging og begrensende tiltak. Kols, diabetes, kreft og psykiske lidelser er i sterk vekst 

og krever utvikling og vedlikehold av faglig kompetanse og helhetlig livsløpsperspektiv på 

tjenestetilbudet. 

 

Økende antall eldre 

En av de største utfordringene er den sterke veksten innen gruppen eldre. Tallet på eldre 

over 80 år antas å fordobles de neste 30 årene. Blant de eldste eldre blir det flere med 

demens. Samtidig forventes det å bli flere med kronisk sykdommer, psykiske lidelser samt 

hjertelidelser. Morgendagens brukere vil ha andre behov og problemer enn dagens 

tjenestemottakere, men også andre ressurser til å mestre dem. Nye brukergrupper og deres 

pårørende vil stille andre krav til innhold og organisering av tjenestene enn det som gjelder 

for dagens tjenestetilbud. Brukere/pårørende vil fremstå som mer rettighetsbevisst, forventer 

å kunne påvirke innholdet i tjenestene og kan være en viktig ressurs i utviklingen av 

tjenesteytingen. Parallelt med denne utviklingen vil den arbeidsføre delen av befolkningen 

(20-66 år) vokse mindre enn de tjenesteavhengige gruppene. Det betyr at gruppen som skal 

yte tjenester relativt sett blir mindre, mens gruppen som trenger tjenester blir større. 

 

Samhandlingsreformen 

«Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende 

tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges 

vekt på økt helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt 

brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner 

og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal 

videreutvikles». (St.mld 16, s 7). 
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Samhandlingsreformen trådde i kraft 01.01.2012, men det ble lagt opp til en gradvis 

innføring hvor blant annet  oppbyggingen av helsetilbud i kommunene skal skje over tid.  

Reformen legger opp til en ny kurs i folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene.  

 

For å nå målene ble det lagt opp til et bredt spekter av virkemidler, og ett av disse var 

innføring av ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen fikk nye lovpålagte oppgaver som:  

- Mottak av pasienter når de meldes utskrivningsklare 

- Opprettelse av ØH døgnplasser (innen 1.1.2016) 

- Inngå samarbeidsavtaler med helseforetaket 

- Medfinansiering av pasienter i sykehus innenfor somatikk 

 

Karmøy kommune er godt i gang med implementeringen av samhandlingsreformen, og de 

lovpålagte oppgavene er igangsatt innen fristen. Kommunen arbeider målrettet og 

systematisk med å øke sin kompetanse til å kunne tilby tjenester til kommunens innbyggere 

som er bærekraftige, av høy kvalitet, sammenhengende og helhetlige. Kommunen arbeider 

både på systemnivå og enhetsnivå for å utvikle eksisterende tjenestetilbud og bygge opp nye 

tjenestetilbud, og har ved å søke tilskudd i ulike tilskuddsordninger fått økonomiske 

spillerom til å igangsette utvikling og endring.  

 

Teknisk etat 

Teknisk etat er inndelt i stab og 5 avdelinger: 1) Vann, avløp og rennovasjonsavdelingen 

(VAR), 2) Driftsavdelingen, 3) Forvaltningsavdelingen, 4) Eiendomsavdelingen og 5)Brann- 

og redningsvesen. Etatens ansvarsområde er kommunens samlede tekniske tjenester. Dette 

er et omfattende og variert spekter av oppgaver som er avgjørende for kommunens drift og 

utvikling. 

 

VAR-avdelingen 

VAR-Avdelingen står for kommunens drikkevannsforsyning, avløpsanlegg og 

renovasjonsordning. I dag har Karmøy 16 000+ privatabonnenter og 2000+ 

næringslivsabonnenter på sine tjenester, og antallet abonnenter er økende. Karmøy har også 

ett av Norges mest omfattende ledningsnett for vann- og avløp, og etableringstakten på 

ledningsnettet er langt høyere enn utskiftingstakten.  Samtidig er VAR-avdelingens avgifter 

på tjenester lavere enn gjennomsnittet i K13-kommunene og Norge generelt. Ettersom 

Karmøy er en vekstkommune, må en påregne at det også er høy utbyggingstakt av boliger i 

kommunen. I den sammenheng er det kritisk at det opparbeides overvannsløsninger for nye 

utbyggingsområder. Mange områder i Karmøy har svært presset kapasitet i vann- og 

avløpsnett, men også en mangel på tilfredsstillende overvannsløsninger. Utfordringen er da 

tilby tjenester av god kvalitet og sikkerhet i en situasjon med økende bosetting og 

klimaendringer. Dette betyr at VAR-avdelingen har knappe økonomiske ressurser i forhold 

til utfordringsbildet. 

 

Driftsavdelingen 

Avdelingens oppgaver er drifting, vedlikehold og forvaltning av kommunens parkområder, 

skogsområder, naturreservater, veganlegg, biler og maskiner. De største utfordringene for 

driftsavdelingen knyttes opp mot drift og vedlikehold av samferdselsmessig infrastruktur. I 

antall km kommunal veg har Karmøy en av de mest omfattende vegnett blant Norges 
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kommuner. Konsekvensene er da en stor vedlikeholdsbyrde og generelt høye 

driftskostnader. Driftsutgiftene har hatt en stabil økning i løpet av det siste tiåret, og grunnet 

kommunens omfattende vegnett må en forvente at driftsutgiftene øker. Til sammenligning 

hadde Karmøy 7 % høyere driftsutgifter per innbygger innen samferdsel enn K13-

kommunene i 2012.   

 

Forvaltningsavdelingen 

Forvaltningsavdelingen består av byggesak, plan, oppmåling og jordbruk. Av 

ansvarsområder står forvaltningsavdelingen for mesteparten av etatens saksbehandling og 

myndighetsutøvelse. Vanlige arbeidsoppgaver er behandling av søknader og veiledning til 

publikum i henhold til lovverk, saksgang, vedtak og rettigheter.  En hovedutfordring for 

forvaltningsavdelingen er en jevnt økende mengde innmeldte saker til byggesak, for 

eksempel har antall saker økt med ca. 40 % siden 2001. Karmøys forvaltningsavdeling har 

liten bemanning, og av den grunn er avdelingens saksbehandlingskapasitet også sårbar, 

eksempelvis i situasjoner med sykdomstilfeller hos de ansatte.    

 

Eiendomsavdelingen 

Avdelingens virksomhet inkluderer: prosjekt- og byggeledelse, ENØK/Inneklima, renhold 

bygg, vedlikehold bygg, boligkontor, HMS-arbeid, boligfelt/utbygging/salg, 

industrifelt/utbygging/salg og juridiske oppgaver i samband med innkjøp og 

kontraktsinngåelser.  Framover i tid kommer det nye myndighetskrav til brannsikring, 

inneklima, energikrav, universell utforming osv. Det er en utfordring å tilpasse og 

etterkomme slike krav, og for Karmøy er utfordringene store ettersom kommunen har eier 

store bygningsmasser. I tillegg har Karmøy et betydelig vedlikeholdsetterslep på den 

kommunale bygningsmassen, for eksempel i 2008 ble det anslått at et etterslep på 480-730 

mill. kr, altså 520-830 mill. kr i dagens kroneverdi. Gjennom diverse rehabiliterings- og 

oppgraderingsarbeid er etterslepet redusert, men det gjenstår enda mye arbeid.  

 

Brann- og redningsvesenet 

Karmøy brann- og redningsvesen har forpliktelser ovenfor brannforebyggende arbeid, men 

er også kommunens beredskap mot brann og ulykker. Stor befolknings- og boligutvikling 

fører generelt til flere utrykninger for brannvesenet. I tillegg fører ny infrastruktur, for 

eksempel T-forbindelsen, til økte kompetansekrav. Sterkere fokus på samfunnssikkerhet 

kommer også til å øke kravene til beredskap. De nye arbeidsoppgavene og utfordringene 

skaper et behov for omstilling og dimensjonering av brannvesenet.   

 

5.12.4 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. Gjeldsøkninger betyr at 

stadig 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: Behov for bred folkehelsesatsing, 

oppfølging av kronikergruppene, oppfølging av brukere med samtidig 
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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 Karmøy konkurrerer om 

samme arbeidskraft med det private næringsliv og øvrige kommuner i regionen og 

fylket. 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 uvanlig mange bygg og anlegg, 

samt en omfattende infrastruktur innenfor veg, vann og avløp. Dette får 

konsekvenser gjennom høye driftskostnader og stor vedlikeholdsetterslep. De høye 

driftskostnadene har også ofte en negativ effekt på selve kvaliteten av tilbudet.   

 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 i Helse- og omsorgsetatens virkeområde 

skaper et økt press på økonomi og personalressurser. En ser også en økning i antallet 

kommunale tjenestemottakere og et utvidet kommunalt tjenestetilbud, samt at det er 

økte krav til brukerdeltagelse, fleksibilitet og kvalitet.  

 Teknisk etat: Etatens hovedutfordringer er et stort vedlikeholdsetterslep på 

infrastruktur innenfor veg, vann og avløp. Kommunens raske vekst skaper også en 

vekst i antall arbeidsoppgaver, noe som legger et stort press på etatens materielle 

ressurser og personalressurser.  Teknisk etat har også behov for økt rekruttering til 

stillinger som krever universitets- og høgskoleutdanning.  

 

5.12.5 Strategier 

 Rasjonalisering av kommunal infrastruktur: 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 som er etterspurt av kommunen.  

 Økt fokus på 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.  
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 Kommunal 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, et arbeid man har mulighetene til å revidere 

innenfor hver kommunestyreperiode. 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 sektorer i kommuneorganisasjoner, kan det også være muligheter for 

samarbeid med både privat og frivillig sektor.  
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(c): http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/3.gruppering-av-kommuner-og-fylkeskommuner#A_Kommunene 

(d): http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2013-04-25?fane=om#content 

(e): http://kart.ssb.no 

 

www.statistikknett.no (Analyser og statistikk for reiselivsnæringen i Norge) 

 

http://www.statkart.no/ (Statens kartverk) 
http://www.norgeskart.no/#5/378604/7226208 
 

www.sveio.kommune.no (Sveio kommune) 
http://www.sveio.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1134&AId=2612 

 

www.tysver.kommune.no (Tysvær kommune)  
http://82.134.72.197/eInnsynTK_A/utvalg/Details/3 
 

www.ungdata.no (spørreskjema-undersøkelser blant ungdoms- og vgs-elever). 
(a) http://www.ungdata.no/asset/6014/1/6014_2.pdf - Nøkkeltall 2011, ungdomsskolen 

(b) http://www.ungdata.no/asset/6888/1/6888_1.pdf - Nøkkeltall 2013, ungdomsskolen  

(c) http://www.ungdata.no/asset/6889/1/6889_1.pdf - Nøkkeltall 2013, Videregående skole 

 

www.utsira.kommune.no (Utsira kommune) 
http://www.utsira.kommune.no/tema/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/kommunestyre-2011-2015 
 

www.vindafjord.kommune.no  (Vindafjord kommune) 
https://www.vindafjord.kommune.no/politikk/politisk-organisering/kommunestyre/ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.askeladden.ra.no/
https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2faskeladden
http://www.rogfk.no/
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Regionalplan/Regionalt-planforum/%28language%29/nor-NO
http://kart2.skogoglandskap.no/xml_filer/2012/1149_arstat_2012.xml
http://www.samfunnsveven.no/
http://www.samfunnsveven.no/data/skolevalg/
http://www.sauda.kommune.no/
https://www.sauda.kommune.no/kontakt-oss/kommunestyret-kontaktaktinformasjon/
http://www.snl.no/
http://snl.no/kulturminner
http://snl.no/median%2Fstatistikk
http://www.ssb.no/
https://ssb.no/statistikkbanken
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar/2013-06-26?fane=om%23content
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/3.gruppering-av-kommuner-og-fylkeskommuner%23A_Kommunene
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2013-04-25?fane=om%23content
http://kart.ssb.no/
http://www.statistikknett.no/
http://www.statkart.no/
http://www.norgeskart.no/%235/378604/7226208
http://www.sveio.kommune.no/
http://www.sveio.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1134&AId=2612
http://www.tysver.kommune.no/
http://82.134.72.197/eInnsynTK_A/utvalg/Details/3
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/asset/6014/1/6014_2.pdf
http://www.ungdata.no/asset/6888/1/6888_1.pdf
http://www.ungdata.no/asset/6889/1/6889_1.pdf
http://www.utsira.kommune.no/
http://www.utsira.kommune.no/tema/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/kommunestyre-2011-2015
http://www.vindafjord.kommune.no/
https://www.vindafjord.kommune.no/politikk/politisk-organisering/kommunestyre/
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