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KJÆRE VELGERE I KARMØY. 

Liberalistene sin rettesnor er å redusere politikeres innflytelse over ditt privatliv, din 

eiendom, din tid og din lommebok. Vi ønsker å fremme aksept og toleranse for at 

mennesker har forskjellige forutsetninger, preferanser og mål i livet.  

Hvert individ kjenner seg og sin situasjon best, ingen sentrale myndigheter besitter den kunnskapen. 

Likevel lager politikerne stadig flere tvangstrøyer som hemmer samfunnets utvikling. Vi vil fremme 

frivillighet og øke personlige valgmuligheter, noe som både hever livskvaliteten for den enkelte og 

reduserer friksjon og motsetninger mellom grupper. Vi ser med stor skepsis at overnasjonale 

myndigheter og avtaler kan bestemme politikk her i vår egen baklomme.  

Vi ser på egenfinansiert innvandring, stadig teknologisk utvikling og nye kreative løsninger med stor 

optimisme. Verken Karmøy eller resten av verden er statiske, og utvikling skjer enten man liker det 

eller ikke. Å tviholde på dagens politisk kontrollerte utvikling over Karmøys utvikling blir veldig lite 

dynamisk, men helst bakstreversk.  

Vi har en klar ja-holdning til frivillige organisasjoner, det sivile samfunn generelt og alle andre 

frivillige aktiviteter som øker velstanden i samfunnet og vil jobbe for å redusere og fjerne 

byråkratiske og økonomiske hindringer disse møter. Vi tror en slik holdning vil føre til vekst i 

boligutvikling, næringsutvikling og transportmuligheter i Karmøy.  

Mange begynner å innse at offentlig sektor må på slankekur for at man fullt ut skal kunne nyttiggjøre 

seg nye og bedre muligheter som frembringes av det sivile samfunnet. Liberalistene vil være din 

vakthund som passer på at slike tilbud kan komme alle til gode, uten å begrenses eller rasjoneres av 

politikere og andre byråkrater. Skattefinansierte monopoler må på tid fases ut, det samme skal all 

subsidiering av og offentlige investeringer i privat næringsvirksomhet. 

Skatter, avgifter og reguleringer rammer aller hardest de som tjener minst. Det i motsetning av tiår 

med innprenting fra alle kanaler så fungerer fritt marked aller best. Innføring av høyere og stadig 

flere avgifter som finansierer politikernes manglende vilje til å prioritere er destruktivt. De reduserer 

dine muligheter til å hjelpe deg selv og dine nærmeste til å ha et best mulig liv. Fordyrende 

byråkratisk regulering av tomtearealer og boligbygging sammen med svært dyr bomring er 

eksempler på det. Liberalistene Karmøy vil kontinuerlig jobbe for at politikere skal bestemme mindre 

og at du selv kan ta over styringen av din egen hverdag. 

Politikere ut av dit privatliv og lommebok! 

 

 

 

Liberalistene Karmøy  
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LOKALPOLITISK STRATEGI 

Vår politikk utformes for å redusere kommunens inngrep i ditt liv så mye som mulig. Vårt mål er å 

redusere kommunens virkeområde og utgiftsnivå. Pengene som spares skal tilbakeføres til 

innbyggerne så fort kommunens gjeld er under kontroll. Pengene kommunen forvalter er dine. Det 

er din innsats gjennom all din arbeidstid som har skaffet dem til veie. Pengene representerer derfor 

en stor del av ditt liv og hvordan bruk av dem bør prioriteres vet du best selv. 

Vi vil 

• Nedbetale gjeld, og ikke oppta mer gjelde 

• Kutte hardt på sløsing og symbolprosjekter 

• Investere i driftsmidler som reduserer fremtidige kostnader 

• Fjerne alle bomringer og redusere prisene 

• Fjerne eiendomsskatten 

• Redusere kommunale gebyrer 

• Lette den totale avgiftsbelastningen 

• Redusere tvang med akuttvedtak hos Barnevernet med opptil 90%  

• Fjerne kø i eldreomsorgen  

• Være imot kommunesammenslåing 

• Si nei til dyre kulturhus prosjekt i det offentliges regi 

BIL VEI OG BOMPENGER 

Bilen er et nyttig gode for alle, ikke en luksus kun for de bemidlede og velstående. Bil og bruk av vei 

blir rasjonert stadig hardere og nå benyttes planlagt kø som argument for å innføre stadig mer 

bompenger. Vi mener det med rundt høy års døgntrafikk ved Karmsund bru at det er på tide med 

høyere kapasitet fra kommunegrensen og til Vedavågen   

Vi vil fjerne hindringer som fordyrer bilhold og gjør sjåførens hverdag vanskeligere. Vi vil på sikt 

arbeide for å redusere de lokale kostnadene for å transportere seg, så lenge det allerede finnes mer 

enn nok høye skatter og avgifter på bilbruk.  Vi er også motstandere av at bompenger går til andre 

formål enn vei. Om veier blir forvaltet slik, vil bompengene reduseres. 

Vi ser ingen positiv effekt for skattebetalerne i Karmøy med en omkjøringsvei rundt Åkrehamn eller 

for naturlivet i kommunen. Vi er derfor imot en slik vei finansiert med tvang.  

Vi vil 

• Kort sikt: Redusere bompenger til kun å dekke kostnader ved veibygging 

• Lang sikt: fjerne bompenger fra 2023 når bompengeavtalen går ut 

• Arbeide for at kapasiteten ved hovedveiene er tilstrekkelig internt, samt og til og fra 

kommunen finansiert på all skatt vi betaler nå  

• Arbeide mot omkjøringsvei finansiert av bompenger. 
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SAMFERDSEL 

Et godt kollektivtilbud er nyttig og verdifullt for byens innbyggere. Det bør være rimelig, redusere 

trafikken på veiene og virke positivt på lokalmiljøet. Vi skal legge til rette for et best mulig 

kollektivtilbud gjennom fri konkurranse. Lovverket krever at kommunen fastsetter rutetilbud, takster 

og tilskudd. Disse oppgavene skal håndteres med størst mulig fleksibilitet. 

Vi vil 

• Ha friest mulig konkurranse i kollektivtilbudet 

• Minimere kommunens subsidiering av transportselskaper 

• Støtte alle søknader om drosjeløyve 

• At veien er effektive og trygge for bil, MC, buss og lastebiler 

• At det er trygge sykkelstier inn til byen 

• Ikke subsidiere selvkjørende busser  

• Åpne opp for konkurranse innenfor kollektivtransport der det er lønnsomt. Dette kan øke 

persontrafikkens kollektivandel helt frivillig.  

• Vær positiv til etablering av Uber og lignende delingsøkonomi tilbud om det er lovlig.  

• Legge til rette for at flyplassen videreutvikles.  

SKOLE 

Fritt skolevalg er grunnleggende for å lege til rette for gode skoler med større variasjon. Vi vil støtte 

initiativer rundt private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Vi vil arbeide for størst mulig 

selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte og fjerne muligheter for politisk og 

byråkratisk overstyring av utdanning. Konkurranse mellom skoler vil føre til bedre håndtering av 

reelle utfordringer i dagens skole og øker muligheten for at enhver elev finner et 

undervisningsopplegg som passer deres interesser, talenter og nivå. Enhetsskolens virkelighetsfjerne 

likhetstanke er en katastrofe for både teoretisk svake og sterke elever. Dagens system fører til stort 

tap av potensiale og resulterer ofte i asosial adferd. 

Vi vil 

• La skolene i større grad styre sin egen virksomhet 

• Redusere antall ansatte i administrasjonen i utdanningsetaten 

• At ansettelse av ledere i offentlige skoler skal gjøres på åremål 

• Gradvis omgjøre offentlige skoler til friskoler 

• At Karmøy kommune skal være en ja-kommune til nye private skoler 

• Legge til rette for hjemmeundervisning for barn som ønsker det eller trenger det 

• Vi ønsker et mangfoldig skoletilbud 

• Oppussing og nybygg av skoler må prioriteres foran andre nybygg i kommunen  

BARNEHAGER 

Både foreldre og barn er klart mest fornøyd med private barnehager. Barnehager bør styres og 

drives av sivile aktører som vil tilpasse driften til brukernes ønsker. Det kan for eksempel være 

døgnåpne barnehager tilpasset foreldre som jobber skift og barnehager med mer fleksible 

inntaksrutiner. De som viser seg ikke å være gode nok må endre tilbudet eller legge ned. Der andre 

partier vil styre barnehagens virksomhet vil vi overlate til den enkelte barnehage å styre driften selv 
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så langt loven tillater. Karmøy har i dag ikke barnehage kø og det er overskudd av barnehageplasser. 

Vi stiller oss derfor negativ til kommunens forslag om å opprette en ny kommunal barnehage i 

sentrum 

Vi vil 

• Generelt ha en positiv holdning til oppstart av nye private barnehager 

• Innføre fritt brukervalg 

• Avvikle kommunale krav til barnehagedrift 

• Gå imot å bygge stor-barnehager  

BARNEVERN 

Vårt mål er at barn som trenger det skal få best mulig hjelp, men at bruk av akuttvedtak og fjerning 

av barn fra sitt naturlige miljø skal reduseres betydelig. Omsorgsovertakelse med plassering på 

fosterhjem eller institusjon skal være absolutt siste utvei. Arbeidsmetode som konsekvent søker å 

involvere r barnets storfamilie og naturlige omgivelser har ført til reduksjon av akuttvedtak på 90% 

enkelte steder. Vi vil jobbe for å redusere inngripen gjennom tvang i familiers liv så mye som mulig, 

til barnets beste. Kun gjennom lovendringer kan et varig bedre vern av barn og familiers rettslige 

stilling sikres, og Liberalistene gjør sitt ytterste for at det skal følges opp på nasjonalt nivå. 

• Arbeide for reduksjon av akuttvedtak med 90% neste kommuneperiode 

• Å bruke mesteparten av ressursen til å hjelpe vanskeligstilte familier, ikke til 

omsorgsovertakelse 

• Er imot at uniformert og bevæpnet politiet skal bruks ved akuttvedtak og 

omsorgsovertakelse. Øker det traumatiske ved hele situasjonen 

ELDREOMSORG OG OMSORGSTJENESTER 

Omsorgen for eldre og syke har flere gode sivile initiativtakere og ideelle organisasjoner som 

leverandører. Disse leverer ofte best resultat målt i gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende. 

Ved å forenkle byråkratiet for sivile aktører og sørge for økt fleksibilitet økes muligheten for gode 

tilbud. Hver enkelt skal selv kunne velge et alternativ som passer dem best og ikke i sine siste år eller 

når sykdom rammer bli utsatt for en dehumaniserende prosess. Eldre mennesker skal ikke reduseres 

til å være utgiftsposter i kommunens budsjetter. 

Vi vil 

• Forenkle byråkratiet for sivile tilbydere 

• Mindre rigide standardkrav til tilbydere av tjenester 

• Støtte og åpne for nye og flere sivile initiativer i omsorgstjenester 

• Prioritere basert på tilbakemeldinger fra brukere og pårørende 

• Konkurranseutsette driften av kommunale tjenester 

• Gradvis privatisere kommunale sykehjem og eldreboliger 

• Redusere kø ved å åpne for flere sivileide sykehjem 

• Å jobbe for pengene følger de eldre 
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LEGEVAKT 

Tilgang på akutt, allmennmedisinsk behandling er en viktig del av helsetilbudet i kommunen. I dag 

eksisterer kommunalt drevne legevakter side om side med gode sivile tilbud. Vi skal jobbe for å 

sidestille det sivile samfunn med de kommunale ved å la tilskuddet følge brukeren. Det vil føre til 

kvalitetssikrende konkurranse og et bedre tilbud der en kan velge basert på egne preferanser og 

behov. På lang sikt skal de kommunalt drevne tilbudene overføres til gode kompetente sivile krefter. 

Vi vil 

• La tilskudd følge brukeren. 

• Sørge for et likt tilskudd for samme tjeneste uavhengig av leverandør 

• Åpne for flere private legevakter som konkurrerer om å ha deg som pasient 

• Gradvis avvikle kommunalt drevne legevakter 

PSYKISK HELSE 

Ved å åpne for flere sivile aktører knyttet til psykisk helse vil flere mennesker få et verdig tilbud 

tilpasset deres behov. Det sivile samfunn har allerede opprettet kvalitetstilbud som Kirkens 

bymisjon. Den tid kommunen har ansvar for psykisk helse skal den sette søkelys på ungdom og 

akuttbehandling. Øvrige midler som ellers ville blitt benyttet til drift av kommunale tilbud skal følge 

menneskene. De ulike tilbudene skal ikke tilkjennes subsidier eller annen støtte utover det, noe som 

på sikt vil fremme en kundestyrt kvalitetskontroll som sikrer det beste tilbudet til alle. 

Vi vil 

• At kommunen setter søkelys på ungdom og akuttbehandling 

• Gradvis overføre oppgaver som ikke er akutte til det sivile samfunn 

• La midler følge mennesker som kan velge behandlingstilbud selv 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

Kommunen opererer i dag med en brukervalgs ordninger som omfatter heldøgntjenester for 

utviklingshemmede, barnebolig til barn og unge med utviklingshemning og brukerstyrt personlig 

assistanse. Vi vil ha brukervalg på alle områder. Sivile tilbud av heldøgntjenester og barnebolig er i 

dag begrenset til de som har rammeavtale med kommunen og tilbudet om BPA er låst til tilbydere 

godkjent i hver bydel. Vi vil arbeide for mer fleksible ordninger for å fremme best mulig tilbud. 

Vi vil 

• Utvide brukervalgordningen 

• Fjerne rammeavtaler som begrenser brukernes valgmuligheter 

• Åpne for bruk av tjenester utenfor egen bydel og kommune 

• Gradvis avvikle kommunalt drevne tilbud 

RUSOMSORG 

De som lider av skadelig avhengighet i Karmøy har behov for pålitelig rusomsorg. Vi vil jobbe for et 

tilbud bestående av ideelle aktører og kommersielle aktører som kan bidra med hjelp, mangfold og 

innovasjon. Rusavhengighet er en sammensatt utfordring og det er viktig for den enkelte bruker å ha 
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et variert tilbud. Gjennom brukervalg vil de beste tilbudene utvides. Vi er generelt åpne for nye 

behandlingsformer, inkludert heroinassistert behandling. 

Vi vil 

• Gradvis la sivile aktører overta oppgavene knyttet til rusomsorg 

• La midler følge rusmisbrukeren og la denne velge behandlingstype selv 

• Oppfordre politiet til å sette søkelys på reell kriminalitet 

MILJØ OG KLIMA 

Miljøet tas best vare på gjennom personlig ansvar. Private eiere vil sjelden forsøple og forringe sin 

egen eiendom, eller tillate at andre gjør det. Forskning viser at personlig velstand hører med for å ha 

mulighet til å ta miljøvennlige valg. Å gjøre alle fattigere ved “å ta” de som forurenser som bilister vil 

ikke fungere i det lange løp. Sakte pining virker ikke. Vi vet også når fellesskapet eier og forvalter 

eiendom blir den sjelden ivaretatt med samme omsorg. Derfor skal kommunal eiendom gradvis 

overføres til sivilsamfunnet. Vi vil følge opp lovpålagt reduksjon av utslipp uten lokale tilleggskrav og 

støtter kun rimelighetsvurderte tiltak som beviselig har lokal effekt. Nullutslipps by er urealistisk, og 

vi vil motarbeide både denne og andre kostbare planøkonomiske samfunnseksperimenter som for 

eksempel subsidiering av elsykler og kvotere bilbruk med bompenger. 

Vi vil 

• Arbeide for størst mulig sivilt eierskap av arealer i kommunen 

• Prioritere tiltak med lokal effekt 

• Følge opp lovpålagte oppgaver knyttet til utslipp 

• Ikke subsidiere løsninger som “bysykler” hvor ingen eier syklene.  

• Ikke subsidiere kjøp av el-sykler 

GRØNTAREALER 

Vi vil tilrettelegge for at lag, stiftelser og foreninger kan overta vedlikehold av kommunale 

grøntarealer, Ikke alle parker og bynære grøntareal blir like godt vedlikeholdt. Deler av byen gror 

ned med kratt som etter hvert utvikler seg til småskog til stor sjenanse for beboerne. Vi vil at lokale 

aktører kan inngå kontrakter om vedlikehold med kommunen. Dersom interessen for eller evnen til 

å vedlikeholde bortfaller går ansvaret tilbake til kommunen. 

• La frivillige lag og organisasjoner være med på vedlikehold og utvikling av friluftsområder. 

• Oppgradere byens lekeplasser i samarbeid med byens velforeninger. 

• Utarbeide en ny markaplan for turområdene basert på mer frivillighet 

• parker kan tilbys stiftelser for å gjøre Karmøy til en grønn by gjennom økt vedlikehold i 

bynære parker. 

SOSIAL BOLIGBYGGING 

Rimeligere boliger er et stort sosialt gode, sørlig for de unge i etableringsfasen. Vi vil gjøre det 

enklere å byge rimelig gjennom friregulering. Med friregulering menes å regulere alle områder til 

friest mulig bruk på forhånd. Dagens sentralstyring fører til et statisk og dødt bymiljø som ikke 

imøtekommer innbyggernes ønsker. Frigjøring av disse arealene vil føre til mindre press i villastrøk 

om bygging av nye høyhus. 
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Vi vil 

• Frigjøre størst mulig areal 

• Fjerne høydebegrensing på nybygg 

• Stille oss positive til byggesøknader 

ALTERNATIVE BOLIGFORMER 

Liberalistene ønsker å tilrettelegge for alternative bomiljøer som gir flere anledning til å bo der de vil 

som de vil. Flytende bydeler med husbåter, tiny-house områder og andre kreative ideer kan åpne for 

døren til boligdrømmen for mange flere spesielt de med mindre ressurser. Vi vil aktivt arbeide for 

muligheter til å realisere så mange slike prosjekter som mulig. 

Vi vil  

• Støtte flytende bydeler med husbåter 

• Åpne for områder tilrettelagt for «tiny-house» initiativer 

• Ha en ja-holdning til andre kreative løsninger 

BYGGESAKER, SAKSBEHANDLING OG GEBYRER 

Alle søknader knyttet til regulering og byggesaker skal ha en kortest mulig svarfrist. I fall en gyldig 

søknad ikke er besvart innen frist, skal den være å anta som godkjent. Målet er raskest mulig 

avklaring og minst mulig byråkrati. Vi vil legge stor vekt på at håndtering og saksbehandling gjøres til 

riktig pris, noe som er vanskelig når kommunens ansatte både skal prise og utføre oppgaven uten 

konkurranse. Kommunen skal derfor kjøpe denne typen tjenester eksternt. Selvkostbaserte priser fra 

kommunen skal jevnlig sjekkes av eksterne revisorer. 

Vi vil 

• Ha kortest mulig svarfrist på alle saker man må søke om 

• At søknader som ikke er besvart innen frist automatisk godkjennes 

• Revidere priser og gebyr eksternt 

SOSIALHJELP 

Passivisering av mennesker som er i stand til å ta vare på seg selv er kanskje den aller største 

utfordringen for et bærekraftig samfunn. NAV-Fellen må motvirkes på alle mulige vis. Det er 

kommunens oppgave å sørge for at færrest mulig innbyggere, særlig unge mennesker havner i en 

slik situasjon. Når det skjer, skal fokus være å hjelpe dem raskest mulig og helst permanent ut av 

situasjonen. 

Vi vil 

• Prioritere hjelp til jobbsøking og flytting til områder der jobb finnes 

• Plassere sosialboliger utenfor de mest etterspurte og sentrale boligstrøk 

• Innføre full stans og reversere kommunens kjøp av sosialboliger 

• Fryse satser for sosialhjelp 
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SKATTER OG AVGIFTER 

Lavere skatter og avgifter inspirerer til mer arbeid og større verdiskapning som gjør kommunens 

innbyggere bedre i stand til å stå på egne ben. Kommunens utgifter må begrenses for at 

skattetrykket skal kunne reduseres. Det vil la innbyggerne beholde mer penger i egen lommebok. 

Liberalistene vil arbeide for kutt i kommunens del av dagens inntektsskatt og skatt på formue. Vi vil 

jobbe for å redusere og avvikle eiendomsskatten ved å redusere kommunale utgifter på folkebad og 

byplan reguleringer. Vi er for samarbeid og solidaritet så lenge deltakelse er frivillig. Derfor er vi også 

imot byråkratiske skattefinansierte monopoler. 

Vi vil 

• Jobbe for å redusere kommunens utgifter 

• Redusere kommunal andel av inntekts og formueskatt 

• Redusere og avskaffe eiendomsskatten 

ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 

Fri konkurranse mellom flere aktører gir best og mest variert tilbud av varer, tjenester og 

arbeidsplasser. Den olje og maritime næringen står for en stor andel av de sysselsatte i Karmøy. Den 

viktige varehandel utgjør også en stor del i kommune er også en av regionens største arbeidsplasser 

med omtrent flere tusen ansatte.  

Kommunens egne ansatte er kommunens viktigste ressurs, derfor bør vi spesielt i helsesektoren 

jobbe for stillinger som gjør at kvinneyrker kan forsørge seg selv. Den beste beskyttelsen 

arbeidstakere kan ha er mange mulige arbeidsgivere. Derfor ønsker vi flere tilbydere av 

helsetjenester. Politikere og byråkrater skaper i stillhet hindringer som fører til problemer. Som for 

eksempel å tvinge all nyetablering til sentrum og bort fra der aktøren som flytter fra kommune på 

grunn av ulike reguleringer, eller bare gir opp.  

Løsningen fra politikere resulterer ofte i innføringen av enda flere hindringer. Kommunal 

subsidiering av næring som ikke greier å skaffe finansiering i det sivile kredittmarkedet er et 

virkemiddel uten bærekraft. Kommunens politikere og administrasjon er ikke de rette til å plukke 

vinnere innen produkt eller tjenesteleveranse, det er kundens oppgave. 

Vi vil 

• Arbeide for heltidsstillinger i kommunen 

• Sikre næringslivet velvilje og forutsigbare rammer 

• Fjerne avgifter og reguleringer 

• Redusere og på sikt avskaffe kommunal subsidiering 

• Handelsnæringen styrkes gjennom en satsing både på sentrum og områder i utkanten. Vi 

støtter en videre utvidelse av næringstomter med varehandel som et viktig grep i den 

økende konkurransen 

• Legge til rette for næringsetablering i Karmøy 

• Utviklingen av Gismarvik Næringspark bør akselereres. Det har potensiale til å bli et viktig 

industriområde i nasjonal sammenheng. Området kan gjerne i første omgang delprivatiseres 

til egnede interessenter for å etableringer der med ny industri. 

•  Det må arbeides for raskere og mer smidig saksbehandling av byggesaker for å få fart på 

utbygging i kommunen 
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• Selge Storesund skjærene til privat utbygger 

• Støtte planer for utvikling av et” Vikingland” men det må stå på egne bein økonomisk og ikke 

ha eksproprieres eiendom. 

• Nei til å gi næringsliv penger til “gode ideer”.   

ALKOHOLSERVERING 

Restauranter, utesteder og andre arenaer som serverer alkohol er viktige innslag i bymiljø her på 

Karmøy. Gjennom en liberalisering av dagens politikk skal vi legge til rette for en levende byer der 

nye serveringssteder oppstår og eksisterende får beholde inntektsgrunnlaget uten kunstige 

hindringer. Innbyggerne, det lokale næringsliv og turistnæringen vil alle være tjent med dette. 

Lovens rammer setter begrensninger, men kommunen skal ikke pålegge ytterligere hinder. 

Vi vil 

• La det være opp til innehavere å bestemme åpnings- og skjenketider selv 

• Avvikle og gå imot nye forslag til omregulering av skjenkeløyver 

• At søknader om skjenkebevilling til alle som søker om det 

• Gå imot tak for skjenkebevilgninger 

• Positiv til alkoholservering på kultur og sportsarrangement 

ÅPNINGSTIDER 

 Liberalistene vil ha liberale åpningstider og vil tillate butikker å selge til enhver tid av døgnet alle 

dager i uken. Vi ønsker at kommunen skal anbefale fylkesmann å innvilge dispensasjon fra statlige 

lover om åpningstider der dette søkes om. 

HAVNER 

Vi ønsker at Karmsund havn skal være selvfinansierende. Vi vil sikre havnens mulighet til å skape 

overskudd. Det innebærer å kunne selge hele eller deler av havnen der det finnes egnede kjøpere 

som ønsker å ta investeringsrisiko, drifte eller utvikle tilhørende og relatert næringsaktivitet. Private 

havner eller delprivate er vanlig i utlandet.  

RENOVASJON 

Alle husholdninger produserer ulik mengde avfall og de har behov for å fjerne det med ulik frekvens. 

Den enkelte boligeier alene, eller i frivillige grupper skal velge leverandør av renovasjon selv. Dette 

lar forbrukerne skape et tilbud tilpasset deres behov og et fritt marked sørger for leverandører som 

skjøtter sitt ansvar. Vi vil fjerne det kommunale renovasjonsgebyret og la forbrukere betale direkte 

til leverandør. Dette gir ulike priser avhengig av avfallsmengde, med det resultat at mange vil danne 

mindre avfall. Samtidig vil konkurranse mellom tilbydere bidra til lavest mulig pris og endog at du 

tjener på ditt avfall. Avfall er en ressurs. Ressurser har verdi. 

Vi vi 

• Tilrettelegge for at boligeiere selv skal velge renovasjonsløsning 

• Fjerne renovasjonsgebyret og la brukeren betale direkte til leverandør 

• La folk velge å stå utenfor en renovasjonsordning 
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• La leverandører konkurrere om få hente avfallet ditt, det er ressurs i dag 

KULTUR OG IDRETT 

Kultur og idrett er en berikelse for mange og har flere positive ringvirkninger i samfunnet. Vi i 

Liberalistene er stolte over det rike kulturlivet i Karmøy. Det er i tråd med våre grunnverdier å gi 

innbyggerne anledning til å ta egne initiativ og skape et godt liv for seg selv og menneskene rundt 

dem. Det beste utgangspunktet er frivillighet; at mennesker med en interesse selv kommer sammen 

for å realisere et mål eller ta del i en opplevelse. På sikt vil kultur og idrett finansieres av det sivile 

samfunn, men den tid dette sees som en offentlig oppgave vil vi arbeide for en ordning løsrevet fra 

byråkrati og interessegrupper. Hoveddelen av midlene i kulturbudsjettet skal deles likt på alle 

stemmeberettigede i kommunen som så kan iverføre sin andel til en eller flere organisasjoner i 

frivillighetsregisteret – så lenge disse møter gitte kriterier. 

Vi er meget positive til tiltak som Fjord Motorpark og Haugaland Zoo. Vi er ikke tilhengere av 

ekspropriasjon for å nå mål. Vi ser at Karmøy kommune bruker ekspropriasjon og mye skattepenger 

for å hjelpe Fjord Motorpark, dette er noe vi er sterke motstandere av og håper det kan være mulige 

løsninger for fremdeles å bygge Fjord Motorpark. 

Haugaland Zoo er etter vår mening et av de beste tilbudene til familier med både store og små barn, 

også for mennesker uten barn og vil ha en slutt på at kommunen ilegger tidkrevende og kostbare 

hindringer i veien for videre drift. Vi ønsker at kommunen skal stille opp og være behjelpelige, ikke å 

være en hindring som hindrer driften. Vi ønsker å hjelpe til for at Haugaland Zoo skal bli regionenes 

største og beste attraksjon. 

Vi vil 

• La innbyggerne selv fordele sin «grasrot»-andel av midlene til frivillige organisasjoner 

• At ufordelte andeler går tilbake til innbyggerne (se kommunalt overskudd) 

• Gradvis overføre anlegg for kultur og idrett til det sivile samfunnet 

• Oppheve forbudet med gummigranulat på kunstgressbaner 

• Prioritere anlegg som en samlet idrett står bak. Slike anlegg kan gjerne bygges i samarbeid 

med private. 

• Være positiv til å bidra med tomt til idrettslag og andre frivillige organisasjoner som vil bygge 

og drive egne anlegg. 

• Ikke bruke ekspropriasjon for å hjelpe lokalt næringsliv 

• Å hjelpe og tilrettelegge for best mulig drift av Haugaland Zoo 

KULTURMINNEVERN 

Kulturminner kan være en viktig del av lokal identitet eller nasjonal historie. De bevares og 

tilgjengeliggjøres best ved å la mennesker og organisasjoner med kunnskap og interesse overta 

eierskap og ansvar. Dagens system legger unødvendig store hindre i veien for de som ønsker å 

forvalte eller utvikle kommunalt listeført eiendom. Ved å fjerne fordyrende pålegg og reguleringer vil 

engasjementet for bevaring øke og eierne ha mer driftsmidler til rådighet. Slik vil forutsetninger for 

bevaring forbedres. 

Vi vil 

• Overføre eierskap og ansvar direkte til sivile aktører 
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• Redusere byantikvarens innflytelse på arealplanlegging, nybygg og byutvikling 

• At det offentlige skal bære alle utgifter pålagt private eiere 

ADMINISTRATIVE PRIVILEGIER OG HEMMELIGHOLD 

Å inneha et politisk verv er en frivillig oppgave som ikke skal være en lukrativ karriere med diverse 

privilegier. I dag er mønsteret at de folkevalgte bevilger seg selv stadig høyere lønn og godtgjørelser 

som resten av befolkningen pålegges å finansiere. Regelmessig innføres nye reguleringer og avgifter 

uten at de som vedtar dem rammes selv. Vi vil ha folkevalgte som grunnet egen situasjon må tenke 

på de som rammes av deres vedtak, ikke folkevalgte som blir formuende på skattebetalernes regning 

og unndrar seg selv fra negative effekter av det som pålegges andre. 

Vi vil 

• Motarbeide lønnsfastsettelse basert på lønnen i andre organisasjoner 

• Redusere lønningene til folkevalgte 

• Avskaffe ordninger som medfører tjenestebil til bystyret 

• Avskaffe kommunal bruk av drosjer for politikere og byråkrater 

• Redusere muligheten for å lønnede opposisjonsledere 

• Redusere godtgjøring av medlemmer og varamedlemmer i folkevalgte organer 

• Fjerne ordninger med fratredelsesytelser, etterlønn, fallskjerm osv. 

• Sette tak på reiseregninger 

• Avskaffe all gratis parkering tilknyttet politiske og byråkratiske stillinger 

• Fremme publisering av alle offentlige referater og saksdokumenter i strukturert form på 

nett 

• Motarbeide hemmelighold rundt politisk og byråkratisk virksomhet 

 

KOMMUNEPLAN 

Sivil sektor er motoren for å drive kommunen fremover og det naturlige er at kommunens 

virksomhet kontinuerlig tilpasses det. Kommunen er pålagt å ha en kommuneplan der lokalpolitikere 

er de som prioriterer arealer til bolig, næring, infrastruktur osv. En slik kommuneplan er unødvendig. 

Slim disponering skal gjøres av de som eier tomtene i samarbeid med de som tar initiativer og har 

kreative ideer. Med minst mulig innblanding fra politikere. Så lenge vi må ha en slik plan vil vi derfor 

arbeide for motsatt praksis av den som følges i dag ved å på forhånd regulere alle arealer friest mulig 

for all mulig utvikling uten byråkratiske hindre. Vi kaller det friregulering. Over tid skal kommunal 

eiendom tilbakeføres til sivil sektor. 

Vi vil 

• Best mulig tilpasse planen til utviklingen i sivil sektor 

• Fri regulere flest mulig arealer for å unngå fylkesmann kontroll over kommunen 

• Gradvis tilbakeføre offentlig eiendom til sivilsamfunnet 

• Forenkle å bygge nye boliger i sentrum ved å fjerne kommunale særkrav til nye boliger 

knyttet til størrelse, uteområder og lysforhold. 

• En oppussing av gågater og uteområder “etter modell fra Indre kai” i Haugesund bør betales 

av gårdeiere som vil få nytte av de flotte uteområdene.  
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ØKONOMISK STYRING OG FRIE MIDLER 

Mesteparten av kommunens budsjett er bundet opp før velgerne går til urnene. Storting og regjering 

har vedtatt en mengde lover og forskrifter som fastsetter standarder og omfang for kommunens 

tjenestetilbud. I tillegg finnes hundretalls prosjekter der kommunen kan søke eller har søkt 

øremerkede midler. Dette er typisk prosjekter som delfinansieres 50% fra staten. Det er vanskelig for 

lokalpolitikere å takke nei til sentral finansiering man ellers ikke ville fått, men det reduserer ofte 

lokalpolitikernes handlingsrom ettersom kommunen må forplikte seg til egenfinansiering av det 

resterende fra sine frie midler. Det øker makten til rikspolitikere på bekostning av lokaldemokratiet. 

Statlige tilskudd skal overføres som frie midler og dermed sette lokalpolitikere bedre i stand til å 

prioritere på områder de har ansvar for og innsikt i. Politikere skal ikke bidra til å redusere 

handlingsrommet for fremtidige generasjoner ved å pådra kommunen ytterligere gjeld og 

forpliktelser. Vi skal prioritere å nedbetale eksisterende gjeld. Folkevalgte skal jevnlig orienteres om 

grad av frie midler fra kommunens administrasjon. 

Vi vil 

• Nedbetale kommunal gjeld 

• Stemme mot opptak av lån med løpetid lenger enn neste valg 

• Arbeide for reduksjon i bruk av øremerkede tilskudd 

• At folkevalgte jevnlig orienteres om kommunens frie midler 

STYRINGSPRINSIPPER OG INNFLYTELSE 

Kommunen styres av lokalpolitikere som får mandat av velgerne og råder dermed over kommunens 

makt over økonomiske midler. Det er legitimt å ønskelig at innbyggerne og interesseorganisasjoner 

har anledning til å kommunisere med politikerne om saker som opptar dem. Det er et økende 

problem at fagorganisasjoner og andre interessegrupper med en politisk agenda gis særskilt og 

stadig større direkte innflytelse gjennom ulike samarbeidsavtaler, råd og utvalg. I praksis utvannes 

mandatet velgerne har gitt. Mange av disse påvirkningsagentene hever kommunal lønn og bidrar til 

å gi administrative utredninger en ideologisk slagside. Vi vil fremme en praksis der roller og agendaer 

er tydelig avklart og der politisk påvirkning skjer åpent og transparent. 

Vi vil 

• Holde lobbyister og interessegrupper utenfor politiske beslutninger 

• Minimere maktoverføring til utvalg uten representativ sammensetning 

• Redusere bruk av representanter for særinteresser til skattefinansierte oppgaver 

KOMMUNENS SENTRALFORBUND 

Vi vil ta initiativ til å melde kommunen ut av Kommunenes Sentralforbund. Vi mener at sentralt 

avtalte løsninger som sikter mot minste felles multiplum ikke er gunstig verken for Karmøy, eller 

noen andre kommuner. Vi vil skape rom for fleksible løsninger tilpasset lokale forhold. 

Vi vil 

• Melde kommunen ut av KS 

• Arbeide i KS Tinget for mest mulig fleksibelt avtaleverk 

• At kommunen selv overtar oppgavene som i dag knyttes til KS 
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LOVPÅLAGTE TJENESTER 

Kommunen er lovpålagt å yte visse tjenester til innbyggerne. Vi vil jobbe for at slike tjenester ytes på 

forsvarlig vis og på mest mulig kostnadseffektiv måte. Kommunen skal kunne kjøpe tjenester i 

utlandet hvis det er praktisk og lønnsomt. I lokalpolitikken er det ikke mulig å endre lover, noe om 

begrenser hva vi kan gå inn for inntil loven er endret. Vi vil alltid tolke loven slik at den gir mest mulig 

rom for å la innbyggerne ta tilbake kontroll over sine egne liv. 

VINGEKLIPPET LOKALT SELVSTYRE 

Spillerommet i lokalpolitikken er mye mindre enn vi ønsker. Rammene er lagt av staten gjennom 

lover og forskrifter og lokalpolitikken reduseres i stor grad til å forvalte statlige ordninger uten særlig 

innflytelse på kostnadsnivå eller prioriteringer.  Vi ønsker uinnskrenket konkurranse i et friest mulig 

marked for det beste for forbrukerne. På mange områder har staten opprettet monopoler og 

kartellordninger gjennom lover og forskrifter. I tillegg utøves kontroll gjennom øremerkede midler, 

lovpålagte tjenester, ekstra tilskudd ved egen delbetaling osv. Slike sentrale styrte ordninger 

rasjonerer kompetanse og kapasitet fordi rasjonering i et slikt system er den eneste måten man kan 

kontrollere utgiftsnivået. Samfunnet ville blitt bedre gjennom mange ulike lokale eksperimenter 

istedenfor noen få toppstyrte. Skoler, helsetilbud og alle andre områder ville nyte godt av reell 

konkurranse og mer innovasjon. 

Vi skulle blant mye annet ønske vi kunne 

• Desentralisere mest mulig makt 

• Fjerne planøkonomisk sentralstyring til fordel for et fritt levende marked 

• Innføre fri konkurranse i helse- og utdanningssektoren 

• Erstatte skatter og avgifter med frivillig finansiering 

• La idrett, kunst, kultur og øvrig åndsliv være et sivilt anliggende 

BRANNVESEN 

Brannvesenet er en essensiell trygghet ved brann. Brannvesenet gjør mange oppgaver også utover 

brann. For eksempel ved trafikkulykker. Ofte er brannvesen først til stede ved ulykker på 

Haugalandet. Det skyldes et godt utbygd brannvesen i distriktet. Det betyr at vi ønsker at hensynta 

Karmøys innbygger behov er viktigere enn å etablere en stor interkommunale tjeneste. Vi tror også 

at det er bedre med at det er flere brannstasjoner og brannmenn på Haugalandet, noe som er en bra 

kapasitetsreserve hvis en storbrann i naturen oppstår på Haugalandet.  Å sentralisere og skjære ned 

kapasiteten med mer forventet ekstremvær er vi skeptisk til.  

• Beholde brann og rednings beredskapen som i dag 

• Beholde dagens samarbeid med nabokommuner 

SAVNER DU NOE? 

I alle saker også de som ikke er nevnt her, følger vi de samme prinsippene. Vi setter alltid individet 

først, sammen med en virkelighetsbasert vurdering av forutsigbar effekt for hvert vedtak. Vi mener 

at ord og intensjoner er lite verdt, praktisk resultat er det som er viktig og kan måles. Vi har som mål 
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å være konsekvente og forutsigbare slik at partier som vil, enkelt kan samarbeide med oss. Målet må 

være å øke fredelige menneskers frihet og anerkjenne din rett til å styre mer av eget liv. Vi fremmer 

lokalt, som nasjonalt at det må være: Ditt liv, ditt valg! 

 


