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1 Innledning

Strategisk næringsplan er en temaplan i Karmøy kommunes planstrategi 2016 - 2019. Planstrategien
ble vedtatt mars 2016. Behovet for en strategisk næringsplan er ogs å trukket fram i
kommuneplanens samfunnsdel : ” Kommuneplanens samfunnsdel inneholder en grov kartlegging av
utfordringer, et overordnet mål og noen langsiktige strategier. Her gis det noen rammer for
kommunens rolle i næringslivet, men samtidig er disse av et svært grovmasket format og lite egnet til
å gripe fatt i utfordringene. Med andre ord mangler Karmøy et reelt styringsdokument for
næringslivet i kommunen. Viktige planer: Strategisk næringslivplan ”.

Arbeidet med strategisk næringsplan har vært tett k oordinert med arbeidet med « Utviklingsplan
Haugesundregionen» som ble vedtatt av Karmøy kommunestyre 19. juni 2017. Utviklingsplanen er
også vedtatt i regionrådet og de øvrige tilhørende kommunene.

I arbeidet med regionens utviklingsplan ble det avholdt f lere møter med næringslivet. I tillegg er
analyser, tema og utfordringer for Karmøy drøftet særskilt i et felles møte med næringsforeningene i
Karmøy kommune den 8. mai 2017.

Analysegrunnlaget som er brukt i planen er omfattende, men i mange tilfeller noe n år tilbake. Dette
skyldes at nyere datagrunnlag ikke er tilgjengelig fra hovedkilden Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Dataene viser likevel viktige langsiktige utviklingstrekk. Det er primært analysefirma Menon som har
tilrettelagt analysene.

Hensikten med kommunens strategiske næringsplan er at den skal uttrykke en forutsigbar lokal
næringspolitikk som tiltrekker private investeringer og sti mulerer til privat verdiskaping og
sysselsetning.

Planen trekker fram tre sentrale vekstmål som er forutsetninger fo r at Karmøy kommune og
Haugalandet som felles bo - og arbeidsmarked kan utvikles på lang sikt. Det ene målet er vekst i
verdiskapingen (andel av brutto nasjonalprodukt, BN P). Det andre er vekst i investeringene som
sikrer langsiktig verdiskaping og arbeidsp lasser. Det tredje målet er velferdsvekst, målt som
verdiskapingen pr. innbygger.

Utfordringen i dette målbildet er at veksten i Karmøy kommune og veksten i felles bo - og
arbeidsmarked på Haugalandet, må være høyere enn eller minst tilsvarende veksten i S tavanger - og
Bergensregionen og landet for øvrig. Er veksten på Haugalandet lavere vil eksisterende velferdstilbud
svekkes på sikt. Trenden viser svakheter. Både verdiskaping og investeringer må økes.

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel er ambisjonen me d strategisk næringsplan å gi
kommunens styrende organer og administrasjon perspektiver på hvordan offentlige anskaffelser og
investeringer kan øke tiltrekningen av private investeringer og stimulere til vekst i privat sektor.
Dette er viktige forutsetning er for at et felles bo - og arbeidsmarked kan oppnå en bedre
samfunnsmessig avkastning med gode velferdstilbud til kommunens innbyggere.

Planen bygger på forståelsen av at samfunnsøkonomisk verdiskaping er knyttet til vekst i regionens
samlede økonomi, hvo r vekst i antall arbeidsplasser er en sterk indikator. Verdiskaping er definert
som bruk av kunnskap, kapital og arbeid med det formål å skape økonomiske verdier. Det vil si
samlet verdi av produksjon av tjenester og produkter i offentlig, privat og frivil lig sektor. (I økonomisk
termologi: E BI TD A + lønnskostnader).
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Samfunnsøkonomisk avkastning er definert ut fra at samlet vekst er større enn forbruket eller
slitasjen av de innsatsfaktorene som investeres. Det vil si kapitalkostnader, slitasje og forringel se av
realverdier som arealer, miljø og natur. Forståelsen av bedriftsattraktivitet, bostedsattraktivitet og
besøksattraktivitet er også sentrale elementer i planen.

Næringsutvikling er vanskelig å skille ut som en egen aktivitet. Årlig verdiskapingen i k ommunen er
på 10,9 milliarder. Kommunens anskaffelser og investeringer utgjør rundt 8 prosent av den totale
verdiskapingen. I tillegg har kommunen eierinteresser i selskaper som også står for betydelige
investeringer og virksomhet med ringvirkninger for he le regionens samfunnsøkonomiske utvikling.
Særlig viktig er havneselskapet. Kommunens aktivitet utgjør derfor direkte eller indirekte en
betydelig del av det økonomiske samspillet.

Kommunen har ikke innflytelse på alle områder som er viktige for næringsl ivet. De viktigste
områdene kommunen kan ha sterk innflytelse er arealdisponering, utvikling av næringsområder og
ulik infrastruktur. Infrastruktur for stamveger og strøm er områder kommunen har liten direkte
innflytelse på. Planen tar for seg de viktig ste områdene å ha bevissthet om, også tilrettelegging av
risikokapital . Ambisjonen er derfor å øke bevisstheten hos kommunens ansatte og politiske organer
om hvordan innkjøp, investeringer, planprosesser, saksbehandling og eierstyring kan legge til rette
for økt verdiskaping i privat sektor. Verdiskaping som er grunnlaget for kommunens inntekter og
velferdsmodell. Strategisk næringsplan følges derfor ikke opp med en ny særskilt handlingsplan, men
inneholder strategier som skal kjennetegne kommunens ulike virks omhet. Resultatene vil likevel
være målbare og bli viktig for å justere kommunens virksomhet . Ved valg av riktige strategier kan
regionen utvikles til et sente r for samhandel og opplevelser. Da må v erdiskaping og investeringer i
kommunen og regionen må øke s for å holde følge med samfunnsutviklingen rundt oss.

2 Andre planer

2.1 Nasjonale planer
Noen nasjonale planer som omhandler næringsutvikling er:

• Industrimeldingen – grønnere, smartere og mer nyskapende, Meld. St. 27 (2016 – 2017),
31.03.2017

• Regjeringens havst rategi: Ny vekst, stolt historie , 23.03.2017
• Reiselivsmeldingen - Opplev Norge – unikt og eventyrlig, Meld. St. 19 (2016 – 2017),

17.03.2017
• Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter, 29.11.2016
• Regjerings gründerplan: Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser, 12.10.2015

2.2 Fylkesplaner – Rogaland fylkeskommune
De mest sentrale fylkeskommunale planene som har betydning for næringsutviklingen i fylket er :

• Handlingsprogram næring 2017, 25.10. 2016
• Regionalplan for næringsutvikling
• Fylkes delplan for areal og transport på Haugalandet , godkjent 21.06.2017 (KU D)
• Regionalplan for landbruk
• Regionalplan for energi og klima
• Akvakulturstrategi for Rogaland
• Reiselivsstrategi for Rogaland
• FoU - strategi for Rogaland
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Fylkesdelplan for areal og transpo rt på Haugalandet setter klare rammer og føringer for utvikling av
viktige områder i forhold til næringsutvikling. Særlig områdene: samferdsel, byutvikling og
næringsområder.

2.3 Regionale planer
D e mest sentrale regionale planene for næringsutvikling er:

• Utv iklingsplan for Haugesundsregionen 2017 – 2020, sep. 2017 . Se eget kapitel.
• Reiselivsplan for Haugalandet, planlagt oppstart november 2017.

2.4 Kommunale planer i Karmøy kommune
Kommunale områder eller planer som omhandler eller har innvirkning på næringsutvi kling i
kommunen er :

• Kommunal planstrategi 2016 - 2019 , vedtatt 07.03.2016
• K ommuneplan 2014 - 2023, vedtatt 16.6.2015
• R eiselivsplan 2016 – 2019
• Eierskapsmelding og eierstrategier
• Innkjøpsstrategi og digitaliserings strategi
• K lima og energi - plan , 2017 - 2020
• Kommu nedelplan for Kopervik og byutviklingsprosjekt , under arbeid
• Kommunedelplan for Åkrehamn og byutviklingsprosjekt , under arbeid
• Kommunedelplan for Skudeneshavn og byutviklingsprosjekt , under arbeid
• Ulike Kommunedelplan er og reguleringsplaner: Åkra sør - Veakrossen , Seniorlandsby på

Spanne , N æringsområde t på Helganes , Stutøy nord (Husøy)
• Kommunens b oligbyggeprogram
• Andre tekniske planer: Hovedplan vann , Kommunal avfallsstrategi
• Andre planer innen helse og omsorg: Framtidens omsorgstjenester og velferdsteknologi

3 U tviklingsplan for Haugesundregionen 2017 – 2020

Arbeidet med Strategisk næringsplan for Karmøy er koordinert med arbeidet med ” Utviklingsplan for
Haugesundregionen 2017 – 2020 ” , som ble vedtatt av Karmøy kommunestyre 19. juni.
Utviklings planen er også vedtatt av regionrådet og de øvrige tilhørende kommuner . Karmøy
kommune er en av ti eierkommuner i Haugaland Vekst I KS, med regionrådet som det politiske
samarbeidsorgan. Regionrådet består av ordførere og rådmenn. Utviklingsplan en for
Hauge sundregionen skal bidra til sterkere samhandling mellom næringslivet, utdannings - og
forskningsmiljøer og offentlige aktører. Strategisk næringsplan for Karmøy kommune følger
hovedmålene og strategiene i denne utviklingsplanen, men har noe spissere mål og strategier.
Bakgrunnen for dette er at næringsutvikling må integreres både med kommunens strategiske
planlegging og operative virksomhet i alle etater, jmf. Plan & bygningsloven. Noe tilsvarende vil
gjelde for andre samfunnstema er som for eksempel folkehel se. Kommunens næringsutvikling skal
også ta opp i seg en rekke andre nasjonale, fylkesvise og kommunale t emaplaner, jmf. kapitel 2.
Andre planer.

Utviklingsplan for Haugesundregionen har definert følgende visjon, mål og hovedsatsningsområder

Visjon : « En region - ett ansikt»
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For å lykkes må regionen oppleves som samstemt og synlig. Region - og fylkesstrukturen har bidratt til
at Haugesund regionen er for lite synlig og kjent. I nasjonal statistikk og regioninndelinger er regionen
fragmentert og ufullstendig beskrevet .

Hovedmål : « Attraktive Haugesundregionen, økt samhandling for bærekraftig verdiskaping»

« Attraktivitet» er kjernen i hovedmålet. Begrepet brukes i mange regioner og knyttes til tre ulike
kvaliteter :

• Bedriftsattraktivitet , med delmål knyttet til vekst i sysselsetning og nyetableringer
• Bostedsattraktivitet , med delmål om befolkningsvekst
• Besøksattraktivitet, med delmål for reiselivet om vekst i antall besøkende til regionen

Også utviklingsplanen for Haugesundregionen har ambisjon om sterkere v ekst enn
Stavangerregionen, Bergensregionen og landet forøvrig. Planen e r delt inn i sju hovedområder:

Hovedsatsningsområder :
• Næringsvennlig region: Kommunale effektive tjenester
• Profilering: Tiltrekke investeringer og etableringer, styrke synlighet og o mdømme
• Gründerskap: Nyskap n ing og etablerere
• Infrastruktur: Samferdsel og annen infrastruktur
• Kompetanse: Utdanning og kompetanseutvikling
• Næringsklynger: Større, langsiktige samarbeid i utvalgte næringer
• Finansiering: Finansiering av tiltak i planen, nysk aping og gründere

4 Analyse av Karmøy kommune og felles bo - og arbeidsmarked

4.1 Verdiskaping i kommunen og i regionen må økes
Den økonomiske veksten på Haugalandet i perioden 2010 – 2014 var i gjennomsnitt på 4,5 prosent
pr. år. Stavangerregionen og Bergenregio nens hadde henholdsvis 6 og 7,5 prosent pr år i samme
periode. Isolert sett var veksten i Karmøy 6 prosent, men i et samlet felles bo - og arbeidsmarked er
dette for svakt.

Karmøy kommune er en sentral del av et felles bo - og arbeidsmarked på Haugalandet b estående av ti
kommuner. Verdiskaping en er grunnlaget for kommunenes velferdsmodell. Verdiskapi ng er bruk av
kunnskap, arbeid og kapital og andre realverdier som areal, miljø og natur med det formålet å skape
økonomiske verdier. Summen av all næringsvirkso mhet, offentlig forvaltning og ideelle
organisasjoner viser den totale nasjonale verdiskapingen, bruttonasjonalproduktet (BN P). Statistisk
Sentralbyrå bryter BN P ned på hvert fylke. Analyseselskapet Menon har utarbeidet en metode for å
bryte verdiskapingen helt ned på kommunenivå. Tallgrunnlaget er ett til tre år ”forsinket” , men
utviklingstrekkene gir viktig informasjon i forhold til verdiskapingen i andre regioner. Analysene viser
en verdiskaping i Karmøy ko mmune på 10,9 milliarder kroner i 2014.
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Figu r 1 : Verdiskapning i de fire største kommunene på Haugalandet i 2014, kilde Menon

*) Tallene inkluderer ikke Helseforetak, Oljeoperatører eller finansieringsvirksomheter

Hauges und kommune har størst verdiskap ing i regionen med 16,3 milliarder kroner i 2014. Samlet for
alle de ti kommunene på Haugalandet står Haugesund og Karmøy for 70 prosent av regionens totale
verdiskaping på i alt 39 milliarder kroner. Haugalandet har naturlig nok betydelig mindre
verdiskaping , sammenlignet med d e to andre V estlandsregionene , Stavanger og Bergen . Det er
likevel ikke størrelsen på økonomien som er mest avgjørende, men ulikhetene i den relative veksten .

Figur 2 : Verdiskaping sammenlignet mellom regioner, kilde Menon

*) Ta llene inkluderer ikke Helseforetak, Oljeoperatører eller finansieringsvirksomheter

På lang sikt påvirkes velferdsti lbud et og bostedsattraktivitet av utviklingen i regionens verdiskaping i
forhold til andre regioner og landet forøvrig. Stavangerregionen og Bergensregion er derfor de viktige
bo - og arbeidsmarkedene vår region kan sammenlignes med. I prosent ligger Haugalandet langt bak
med kun 16 prosent vekst i perioden 2010 – 2014. Tilsvarende var veksten i Stavangerregionen 23
prosent og Bergensregionen 3 0 prosent. Lavere vekst i verdiskapingen vil være den sterkeste
faktoren som på sikt svekker kommunen og Haugalandet som bo - og arbeidsmarked . Jmf. også målet
i Utviklin gsplanen for Haugesundsregionen: ” Attraktive Haugesundregionen, økt samhandling for
bær ekraftig verdiskaping ”.
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4.2 V elferdsvekst ( verdiskaping pr innbygger ) må styrkes
I perioden 2004 – 2014 har velferdsveksten i Karmøy kommune økt i gjennomsnitt med 5,9 prosent
årlig. Dette er lavere vekst enn det bør være. Haugalandet som helhet 6,9 prosent, Bergenregionen
6,2 prosent, Stavangerregionen 8,8 prosent, og landet som helhet 6,4 prosent.

Begrepet brutto nasjonalprodukt ( BNP ) pr. innbygger angir gjennomsnit tlig verdiskaping per
innbygger i et land, og brukes ofte som et mål på velstandsnivået selv om fordelingen mellom
individene også er viktig. For å styrke velferdsmodellen, er det et mål i s eg selv at BNP p r . innbygger
øker. D et vil si at verdiskapingen øker raskere enn befolkningen. Sagt på en annen måte; hvis
befolkningen øker mer enn verdiskap ingen vil kommunen og regionens bo - og arbeidsmarked
svekkes på sikt. Kommunen vil da få enda større utfordringer med å opprettholde velferdstilbudet til
innbyggerne.

Velferdsveksten måles i verdiskaping pr. innbygger og k an deles inn i tre komponenter:
p roduktivitetsvekst, sysselsettingsvekst og befolkningsvekst.

Produktivitetsvekst : Viser v ekst i verdiskapning p r sysselsatt. Hvis hver sysselsatt skaper større
ver dier vil dette bidra til vekst. (Bedriftene effektiviserer og oppnår bedre lønnsomhet uten å ansette
flere).

Sysselsettingsvekst : Viser v ekst i sysselsatte p r . innbygger. Øker andelen av befolkningen som er
s ysselsatt, vil verdiskapingen p r . innbygger øke fordi flere bidrar i verdiskapingen. (Bedriftene øker
aktiviteten ved å ansette flere).

Be folkningsvekst : V iser v ekst i antall innbyggere. En økning i antall innbyggere betyr at
verdiskapingen må fordeles på flere innbyggere. Befolkningsvekst uten tilsvarende sysselsetningsvekt
påvirker negativt velferdsveksten. (Bedriftene har ikke arbeid til de personer som flytter inn i
kommunen/regionen).

Figur 3 : Velferdsvekst på Haugalandet i perioden 2004 – 2014 , kilde Menon

Av de største kommunene på Haugalandet har Karmøy den laveste velferdsveksten i tiårsperioden,
med 59 prosent. Samlet for regionen er veksten i perioden 69 prosent. I Haugesund er nesten all
velferdsvekst på 74 prosent drevet av produktivitetsvekst . Samtlige kommuner på Haugalandet har
hatt større vekst i syss elsetning enn befolkningsvekst, med ett unntak. Haugesund kommune er den
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eneste kommunen hvor dette er motsatt. I Haugesund er tilflytning høyere en n veksten i antall
arbeidsplasser. Haugesund utgjør likevel det største arbeidsmarkedet på Haugalandet. For regionen
samlet sett er sysselsettingsveksten h eldigvis høyere enn befolkningsveksten. Dette indikerer at
regionen samlet klarer å skape flere arbeidsplasser og kompensere den relativt negative effekten
befolkningsvekst har på velferd sevnen .

Sammenlignes Haugalandets samlede velferdsvekst på 69 prosen t, er den noe høyere enn
Bergensregionen som har 62 prosent. Stavangerregionen derimot har langt høyere vekst med 88
prosent. Stav angerregionen har klart å skape flere arbeidsplasser enn tilflytningen, samtidig som
regionen har hatt en god produktivitetsve kst.

4.3 Næringslivet i kommunen og på Haugalandet
Det er de private næringssektorene som har bidratt mest til vekst i verdiskaping en i Karmøy.
Situasjonen er stort sett lik for alle kommunene på Haugalandet. Næringssektorene kan deles opp i
fire sektorer, to private og to offentlige. Vekst i privat eksport vil ha størst ringvirkninger og har størst
potensiale for å drive samfunnsøkonomien. Karmøy og Haugalandet er i p osisjon og har ressurser
som kan skape vekst i denne sektoren.

Privat eksport : Utgjør litt i overkant av 40 prosent av verdiskapingen i Karmøy kommune og
Haugalandet som helhet. Sektoren «privat eksport» omfatter privat næringsliv som produserer varer
og tjenester der produksjon og konsum typisk foregår i ulike geogr afiske områder også utenfor
Ha ugalandet . Dette er eksempelvis industri, naturbasert næringsliv som fiskeri, kraftproduksjon og
leverandører til olje - og gassnæringen, maritim næring, reiseliv og transport. Privat eksporterende
sektor er vekstdrivene fordi kundene finnes utenfor regione n. For regionen er det en fordel at denne
næringssektoren har stått for den viktigste veksten i verdiskapingen. Dette gjelder stort sett for alle
kommunene på Haugalandet. Karmøy og Haugesun d er relativt like med hensyn til vekst. Den relative
veksten er l ikevel lavere enn den er i både Bergen - og Stavangerregionen e .

Privat lokal : Sektoren «privat lokal» omfatter privat næringsliv som produserer varer og tjenester,
der produksjon og konsum typiske foregår i samme geografiske område. Eksempelvis bygg og anl egg,
handel , til dels landtransport, kunnskapsbasert tje nesteyting og lokal forretnings messig tjenesteyting
og reparasjon av varer til personlig bruk. Privat virksomhet innen vann, avløp og renovasjon,
undervisning og helse ligger også her. Denne næringsse ktoren har ikke hatt noen særlig vekst i
Karmøy de siste årene, men står likevel for rundt 30 prosent av total verdiskaping.

Offentlig eksport : Er en liten sektor i Karmøy og utgjør kun rundt 7 prosent. Sektoren «offentlig
eksport» omfatter statlige og ov ernasjonale myndigheter, enten de sogner til offentlig forvaltning
eller offentlig forretningsdrift. Eksempler er sykehus, etater og forsvar. Haugesund har noe, men s
Bergensregionen har klart størst andel «offentlig eksport» på Vestlandet.

Offentlig lokal : Den siste sektoren «offentlig lokal» omfatter tjenester som produseres av det
offentlige og tilbys lokalt slik som skoler, barnehager og sykehjem.
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Figur 4 : Sektorfordelt verdiskaping i de størst e kommunene på Haugalandet fra 2010 til 2014 , kilde Menon

4.4 Private i nvesteringer må økes
Vekst i verdiskapingen forutsetter vekst i investeringene i kommunen og regionen. Det er flere måter
å måle investeringene på for å sammenligne investeringsveksten mellom regioner. Realinvestering
p r . sysselsatt, realinvesteringen s andel av verdiskapingen eller selve vekstraten i investeringene i
regionen e . Alle metodene viser at Haugalandet har hatt et lavere investeringsnivå de siste årene og
tenderer til også å ha lavere vekst enn både Stavanger - og Bergensregionen. Bergensregionen har et
jevnere nivå, men Stavangerregionen og Haugalandet har mer ujevnt utvikling. Haugalandet er en
mindre økonomi og påvirkes i større grad av enkeltinvesteringer som f.eks. byggingen av skipet,
Normand Vision , som vi ses tydelig i året 2014. Etter vanlig økonomisk teori vil en lavere vekst i
investeringene på sikt slå ut i lavere vekst i verdiskaping og an tall arbeidsplasser . Kommunens og
nabokommunens samarbeidsevne om store grunnleggende offentlige investeringer, kan være
avgjørende for tiltrekking av private investeringer. Dette gjelder særlig i infrastruktur hvor
kommunene fortsatt har sterk innflytelse: havneområder, næringsareal, sentrumsutvikling ,
reiselivsattraksjoner, flyplassutvikling, vannfor syning, og velfer dsteknologi. Bredbånd er også et viktig
område selv om dette er generelt er godt utbygget i Karmøy. Strømforsyning og vegutbygging er
andre meget viktige områder, men som er helt eller delvis u tenfor kommunenes innflytelse. Store
investeringsprosjekter som piloten til Norsk Hydro, Haugesund sykehus, investering på Husøy -
området er eksempler på store viktige prosjekter som drar Haugalandet opp på statistikken og sikrer
framtidig vekst.
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Figur 5 : Realinvestering pr sysselsatt , kild e Menon

Næringer som har hatt positiv investerings utvikling på Haugalandet:
• Fornybar : Haugesundregionen skiller seg positivt ut i forhold til både naboregionene og

Norge stort sett hele perioden. Investeringene i næringen har avtatt de siste par årene, og så i
Haugesundregionen. Etableringen av klyngeprogrammet NCE Norwegian Clean Energy
Cluster er et viktig tiltak for å øke investeringene og nyetableringene i denne sektoren.

• Sjømat : Hau gesundregionen investerer mer p r . sysselsatt i næringen enn naboregione ne og
på landsbasis stort sett hele perioden. Investeringer i Husøy området er viktige for sektoren.

• Helse : Investeringene p r . sysselsatt i helsenæringen er atskillig høyere i Haugesundregionen
enn tilsvarende både på landsbasis og i naboregionene. S ammenli gnet med offentlige
investeringer p r . innbygger i regionen tyder trenden på en privatisering av helsetjenester.
Investeringer i Haugesund sykehus vil være et stort og viktig prosjekt for denne sektoren, og
som vil ha store ringvirkninger til flere sektorer .

• Petromaritim : Sterk vekst i investeringer pr. sysselsatt, særlig før finanskrisen.
Investeringene p r . sysselsatt vokser jevnt etter 2009, men er noe svakere enn på landsbasis
og i Stavanger. Byggingen av skipet, Normand Vision vises også her i 2014 .

• Pro sessindustri : Høye investeringer p r . sysselsatt i næringen fram til toppåret 2011, som
skyldes store investeringer hos Eramet . Piloten til Norsk Hydro vil gi et betydelig bidrag for å
forsterke denne sektoren.

Næringer med svak investerings utvikling i Hau galandet:
• Bygg og anlegg : Investeringene p r . sysselsatt i bygg og anleggsnæringen er lavere i

Haugesundregionen enn i naboregionen og på landsbasis. Bergensregionen skiller seg
positivt ut og ligger jevnt noe høyere enn nivået på landsbasis. Deler av sekt oren vil dra
synergier fra investeringer i andre sektorer, også fra investeringer i offentlig veg, jmf.
Haugalandspakken og Rogfast.

• Handel : Investeringene i Haugesundregionen er svakere enn i resten av landet og i
naboregionene. Variasjonen over perioden i Haugesundregionen følger svingene på
landsbasis.

• It og telemedia : Svært svake investeringstall p r . syssels att i alle år for Haugesundregionen,
men skyter som helhet fart i 2015 .

• Kunnskapstjenester : Haugesundregionen investerer jevnt over litt mindre en n
naboregionene og i landet som helhet. 2009 – 2011 er en unntaksperiode, men kommer da i
skyggen av Bergensregionens investeringer i teknologisenteret for CO2 - fangst på Mongstad.

• Næringsmidler : Etter en lang per iode med lavere investeringer p r . sysselsat t enn i
naboregionene og på landsbasis har nivået tatt seg opp de siste par år ene . Dette skyldes
hovedsakelig investeringer av Danica Foods og Fatland Ølen i henholdsvis 2014 og 2015.
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• Reiseliv : Investeringene innen reiselivsliv ligger langt lavere i Hauges undregionen enn på
landsbasis og i naboregionene. Trenden har vært fallende siden 2011. Prosjekter knyttet til
Historiske Avaldsnes, fornøyelsesparken Vikingland og idrettsanlegget Fjord Motorpark kan
bidra til betydelig vekst for næringen.

• Teknologiindust ri : Private realinvesteringer p r . sysselsatt i Haugesundregionen er lavere enn
på landsbasis og i naboregionene.

4.5 N æringsområde r med og uten strategi
I gjeldende kommuneplan (juni 2015) er det anslagsvis 2.300 dekar med næringsareal i Karmøy. Av
totalen v ises ca. 1.300 dekar (57 %) som nåværende næringsareal. Resterende 1.000 dekar (43 %)
vises som framtidig næringsareal. Forutsatt riktig beliggenhet har kommunen teoretisk sett rikelig
med areals erver til å dekke etterspørselen i flere tiår framover. Situasjonen varierer mellom de ulike
steder i kommunen. I kommuneplan - prosess en ble det avdekket særlig behov for og etterspørsel
etter utvidete næringsarealer på Husøy - området , Helganes ved lufthavn en og Vea Næringspark . Med
etablering av ny rundkjøring og tilkomst til Kopervik næringspark på Bygnes har verdiskapingen og de
private investeringene økt betydelig i næringsparken.

Husøy området med Karmsund havn er allerede blant de viktigste havnene med de mest attraktive
næringsarealene på Haugalandet. Karmsund Havn I KS har utviklet en ekspansiv strategi for
havneområdet og nærliggende næringsareal . Gjennom eierskap og eierstyring i Karmsund Havn I KS
er kommunen deltaker i den mest toneangivende aktøren i området. Karmøy kommune også lokal
planmyndighet og største grunneier og en viktig premissgiver for utviklingen av næringsområdet og
havnen.

Kommunen er også planmyndighet og største grunneier for Vea Næringspark. På Helganes derimot
er det mange grunn eiere. A realene satt av i kommuneplanen til næringsformål, men er verken
regulert eller byggemodnet. Strategien er påbegynt og med riktige strategiske valg har
Helganesområdet et spennende utviklingspotensial for framtidige investeringer og etableringer. M ed
et samarbeid med grunneierne kan k ommunen være en viktig premissgiver i planleggingen og
utviklingen av disse næringsarealene.

Gjennom eierskapet i Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune en stor eierpost i Haug a land
Næringspark AS . Næringsparken eier br utto 5.000 dekar næringsareal inklusiv havn på Gismervik i
Tysvær kommune. Det er startet en prosess for å restrukturere dette eierskapet som kan gi et meget
interessant utgangspunkt for store industrietableringer til Haugalandet. Strategiarbeidet er i
sta rtfasen.

Utenfor Skudeneshavn er et stort sjøareal med konsesjoner for offshore vindkraft. Konsesjonene
forvaltes av Marine Energy Test Centre A S hvor kommunen har eierskap , sammen med Rogaland
fylkeskommune, Statoil, med flere. Markedet for testfasilitet er har vært krevende.

4.6 Offentlige investeringer har større potensiale for privat verdiskaping
Statistisk Sentralbyrå del er offentlige investeringer inn i 9 områder: administrasjon og styring, skoler,
helse og omsorg, kultur og kirke, samferdsel, bolig, van n, avløp, renovasjon/avfall, barnehager, og
annet.

Offentlige investeringer p r . innbygger i Norge har vokst i hele perioden 2004 – 2015 . På Haugalandet
er det motsatt. O ffentlige investeringer p r . innbygger vokste kraftig fra m til 2009, og har d eretter
da bbet litt av . I Stavangerregionen og Norge som helhet har investeringene tatt seg opp igjen de siste
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tre årene. Bergensregionen har hatt en moderat innhentin g av offentlige investeringer p r . innb ygger
siden 2011, mens trenden på Haugalandet har vært fallen de siden 2009.

I nvesteringer i helsetjenester p r . innbygger på Haugalandet var høye i perioden 2009 – 2011, men
har falt drastisk de siste par årene og ligger godt under nivået på landsbasis. Vi ser en lignende
utvikling i Bergensregionen. Framover vil de tte investeringsområdet endre seg i svært positiv retning
på Haugalandet. Ved Haugesund sykehus skal det investeres 3,3 milliarder kroner i 30 000 nye
kvadratmeter og topp moderne utstyr. I Karmøy skal det også investeres overkant av 100 millioner i
sykehj em og rundt 250 millioner omsorgsboliger de neste ti årene.

Innenfor samferdselsområdet skal det også investeres betydelig. Karmsund Havn har
invester ingsplaner for Husøy på 600 millioner for å skape Vestlandets logistikk - k nutepunkt. Disse
investeringene vil tiltrekke seg ytterliggere private investeringer av enda større omfang. Utvikling av
” logistikk - k nutepunktet” for sjøtransport er kanskje kommunens og regionens sterkeste strategi for å
drive næringsutviklingen.

Både i Karmøy og på Haugalandet er bilb ruken mer omfattende enn sammenlignbare regioner . I
Karmøy foretas nærmere 80 prosent av alle reiser med bil, sykkel utgjør 4,5 prosent, gange utgjør 11
prosent, kollektivtransport utgjør 4,5 prosent mens andre transportmidler utgjør 1,4 prosent. Den
størs te belastningen er ved kommunegrensen i Norheim s området mot Hauge sund og Karmsund bru
langs E134.

Fylkesvegene i regionen må også oppgraderes de neste seks årene. Statens Vegvesen har beregnet
behovet til 10,2 milliarder for hele Rogaland. Oversikten vise r at rundt 4 milliarder er
fylkesvegprosjekter på Haugalandet, inkl. g ang - og sykkelstier, hvorav rundt 1,8 milliarder i Karmøy
kommune. I Karmøy vil investeringer primært komme mel lom Åkrehamn og flyplasskrysset lang s
fylkesveg 47. Trafikkmengden avtar ty delig fra Liknes og sørover mot Skudeneshavn

Investeringene i skole i Haugalandet ligger under investeringene i Norge og skiller seg ut de siste syv
årene me d laveste investering i skole p r . innbygger. Framover derimot har Karmøy kom mune planer
om investe ringer på rundt 900 millioner knyttet til ulike skolebygg. Det s tørste prosjektet er ny skole
på Stangaland i Kopervik ansl ått til rundt 400 millioner.

Investeringer i barnehage har variert gjennom periode n. Investeringene i barnehage p r . innbygger
har t att seg noe opp de siste tre årene etter to svake år i 2010 og 2011.

Offentlige inve steringer i bolig har vært jevn i perioden og følger stort sett utviklingen på landsbasis ,
men med et noe lavere nivå. Stavangerregionen investerer klart mest i bolig p r . innbygger over hele
perioden.

Offentlige i nvesteringer i kultur og kirke på Haugalandet følger stort sett utviklingen på landsbasis og
i naboregionene over perioden.
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Figur 6 : Investeringer pr. sysselsatt

4.7 Sysselsetning må sty rkes blant flere grupper
52 .515 sysselsatte bor på Haugalandet , hvorav 19 605 sysselsatte i Karmøy kommune , i 2016 (tallene
varierer avhengig av hva som legges til grunn). Sysselsettingsandelen mellom 15 og 74 år var 63,2
pros ent. Bare Haugesund hadde lave re sysselsetning i Rogaland med 62,8 prosent. For Haugalandet
som helhet var sysselsettingsandelen omtrent tilsvarende 64,5 prosent . Siste år har sysselsettingen
økt og jevnet seg ut mellom kommunene. Sysselsetningsandel og arbeidsledighet er ikke direkte
sammenlignbare, men utviklingen pr. september 2017 viser en positiv utvikling med bruttoledighet
på 3,4 prosent med 555 personer helt ledige og 171 på tiltak.

Figur 7 : Sysselsettingsandel av befolkningen 15 - 74 år i 2016 , kil de NAV og SSB

Kjønnsfordeling
Det som er særskilt for Karmøy kommune er en større forskjell i sysselsettingen mellom menn og
kvinner, hhv. 65,4 prosent og 60 ,8 prosent. For Haugalandet, hhv. 66,1 prosent for menn og 62,7
prosent for kvinner. Lavere yrkesd eltakelse for kvinner i Karmøy er ikke en ny problemstilling . Etter
2014 har forskjellen i Karmøy blitt mindre, men ikke på grunn av at sysselsetningen for kvinner har
gått opp, men på grunn av at sysselsetningen for menn har gått merkbart ned etter oljepr iskrisen.
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Befolkningsgrupper
I 2016 var sysselset ingsandelen mellom 15 og 74 år blant etnisk norske er 65,8 prosent, 66,4 prosent
blant vestlige innvandrere og 49,8 prosent for ikke - vestlige innvandrere. Dette er et svært likt nivå
som landsgjennomsnittet for samme befolkningsgrupper , men noe lavere enn tallene for Rogaland
fylke, som er hhv. 69,3 prosent, 70,4 prosent, og 53,1 prosent. Det viser at det kan være potensial i å
bedre tilrettelegge arbeid for ikke - vestlige innvandrere.

Næringssektorer
I priv at sektor er de petromaritime næringen e størst på Haugalandet foran handel , industri, bygg og
anlegg, og transport og lagring . Handel inkluderer bil og bilverksteder. Dette rangert etter
sysselsetting .

Også i Karmøy er den petromaritime sektoren størst . I ndustri er den andre st ørste sektor foran
handel, bygg og anlegg, samt transport og la gring som fjerde største sektor.

Figur 8 : Andel sysselsatte i kommunene fordelt på næring og klynger, 2014 (eks. offentlig, ENK o.l.)

Reiseli vssektoren
Reiselivet er en av verdens mest hurtig voksende næringer, og trekkes også fram av Rogaland fylke
som en av framtidens næringer. På Haugalandet har investeringer i næringen avtatt, men antall
sysselsatt e har økt betydelig fra oljepriskrise n i 20 14 til 2015 med 14 prosent, til 2.384 sysselsatte.
Både Bergen og Stavanger sysselsetter begge ca. 10.500 personer, men veksten i antall sysselsatte
har vært lavere, henholdsvis 11 og 9 prosent. Tallene viser at reiselivsnæringen i Bergen og Stavanger
er 4 - 5 ganger større enn på Haugalandet. Med relativt kort avstand mellom disse Vestlandsbyene bør
det gi potensiale for å utvikle opplevelses - og aktivitetstilbud som trekker turiststrømmen mot
Haugalandet. Det må være opplevelses - og aktivitetstilbud som vil være unikt for regionen , og som
ikke har samme mulighet å utvikles i storbyene.

Nyetableringer
Det er mellom 700 – 1.000 nyetableringer på Haugalandet årlig. I Karmøy er tallet mellom 270 – 370
nyetableringer. 22 prosent er innen eiendom, og er trolig pa ssive eiendomsselskap. 15 prosent er
innen bygg og anlegg, sannsynlig mange håndverkervirksomheter. 13 prosent er innen handel og 12
prosent innen personlig tjenesteyting. Øvrige 62 prosent sprer seg jevnt utover flere næringer. Av
alle nyetableringer er c a. 50 prosent fortsatt i drift etter 1 år, og ca. 37 prosent etter 3 år. Antall
sysselsatte i nyetablerte virksomheter de siste 3 årene er ca. 900 personer, som er rundt 6 – 7
prosent av alle sysselsatte i kommunen. På hele Haugalandet er det ca. 2.000 sys selsatte i bedrifter
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som er etablert de sist 3 årene. I årene 2007 – 2010 var dette tallet i overkant av 3.000 sysselsatte.
Konkurransesituasjonen er skjerpet og overlevelsesevnen til nyetableringer de senere årene har gått
ned.

4.8 Pendling i regionalt arbei dsmarked
På Haugalandet bor det 52 . 515 sysselsatte og 48 . 789 arbeidsplasser og (pr. 2016). 3 . 726 personer
(7,1 prosent) pendler ut av bo - og arbeidsmarked på Haugalandet. Haugesund er den kommunen i
regionen som har flest arbeidsplasser. Her bor det 17 . 718 sysselsatte personer og det er 20.989
arbeidsplasser. I Karmøy bor det 19.605 sysselsatte personer og det er 15 . 126 arbeidsplasser. 4.479
personer arbe ider utenfor kommunen. De aller flest av disse pendler inn til Haugesund , som er
regi onens den klart st ørste inn - pendler - kommune n .

Siden ”bunn - årene” 2011 og 2012 har arbeidsplassdekningen i Karmøy kommune forbedret seg fra
73,8 prosent til 77,2 prosent i slutten av 2016. Haugesund kommune har i samme periode redusert
arbeidsplassdekningen fra 121,5 prose nt til 118,5 prosent.

Dette setter høye krav til effektivt transportsystem for dagpendling mellom Haugesund og Karmøy. I
praksis er dette vegtransport for bil og buss.

4.9 Utdanningsnivå må styrkes
Karmøy kommune er en lavinntektskommune , noe som trolig heng er sammen med lavere
utdanningsnivå og lavere yrkesaktiv kvinneandel enn landsgjennomsnittet. Med unntak av andel av
innbyggerne som kun har grunnskole eller videregående skole, scorer innbyggerne i Karmøy
kommune lavest på både kortere og lengre høyere ut danning . Trenden viser positiv vekst i andel
innbyggere med høyere utdanning, men ikke høyere vekst enn øvrige regioner eller
landsgjennomsnittet. Dette betyr at Karmøy kommune og Haugalandet ikke styrker sin relative
posisjon med bedre tilgang til innbygg ere med høyskole eller universitetskompetanse.

Andel faglærte kommer ikke fram i denne statistikken , men er lavere enn landsgjennomsnittet. På
Haugalandet som helhet er situasjonen for faglærte bedre. Særlig innen prosessfag er det forhold
som tyder på a t Haugalandet har en viss styrke .

Figur 9 : Andel av innbyggerne over 16 år fordelt etter utdanningsnivå i 2016, kilde SSB
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4.10 Befolkningsutvikling bør stimuleres med jobbvekst
Karmøy kommune har hatt en langvarig befolkningsvekst s om de siste årene har flatet ut , og i 2016
var veksten tilnærmet null med 42 personer . I perioden 200 6 - 2 016 har innbyggertallet økt med 3 886
personer fra 38 343 til 42 229 . Den sam menlagte økningen er da på 10 , 1 prosent, tilsvarende en årlig
gjennomsnittl ig vekst på 1,0 prosent . F ra 2013 til 2016 har økningen kun vært 1,1 prosent, eller 0,4
prosent pr . år. Fram til 2013 har netto innvandring drevet folketallet med 200 - 360 personer pr . år.
De siste årene har dette utgjort en tredjedel med rund 90 personer pr . år. Den andre store faktoren
de siste tre årene er netto innenlands utflytting som ha r akselerert med minus 231 personer i 2016 .
Tall for første halvår 2017 vi ser at trenden har snudd og viser en netto tilflytting med 5 personer.
Fødselsoverskuddet har også har også hatt en negativ utvikling de siste tre årene. Tall første halvår
2017 tyder ikke på at trenden har snudd.

Figur 10 : Befolkningsendring, kilde SSB

Befolkningsvekst en på Haugalandet som helhet viser en gjennomsnitt lig vekst fra 2006 – 2016 på 1,1
prosent pr . år til 108 933 innbyggere. I tilsvarende periode har Stavangerregionen hatt en årlig vekst
på 1,8 prosent pr år, og Bergensregionen 1,6 prosent. Av totalt antall innbyggere i Rogaland på 472
023 personer, bor 2 3,1 prosent eller 108 933 personer på Haugalandet . I 2006 var denne andel 24,2
prosent. Haugalandet bør ha mål om samme befolkningsvekst som Stavanger - og Bergensregionen.

4.11 Kommune - NM viser viktigheten av næringsutvikling
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) rangerer i et årlig ”Kommune - NM” landets kommuner etter
de økonomiske prestasjonene. ”Mesterskapet” dekker fem temaområder: næringsliv,
arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Det er 426 kommuner med i
kåringen.

Karmøy kommune fikk e n 93 . plass i årets Kommune - NM. Dette er en nedgang fra i fjor, og Karmøy
har høyest negativ utvikling blant de største kommunen e på Haugalandet og er med å svekke
posisjonen i forhold til Stavanger - regionen. Resultat ene viser det er en del å gjøre ved å st udere
delområdene/indikatorene.
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På næringslivsi ndikatoren fikk Karmøy flott 28. plass på grunn av høy privat sysselsetningsandel og
høyt kommunalt kjøp av private tjenester. Arbeidsmarkedsindikator en var meget svak og gav kun en
2 77. plass. Årsaken er gener elt l av sysselsetningsandel med lav andel yrkesaktive kvinner, høy
arbeidsledighet , og høy utpendling. D emografi - indikatoren gav en svak 152 . plass. Også svak
kompetanseindikator med 151 . plass. Det er en l av andel fire års høyere utdanning – også innen
tekn isk og naturvitenskaplig utdanning. Andel med fagbrev er også lav, men regionen som helhet er
brukbar. På kommuneøkonomi - indikatoren ble det en middels 76 . plass. Karmøy har lave
administrasjonsutgifter pr . innbygger, mens eiendomsskatt pr . sysselsatt veier motsatt vei.

5 Modell for s amfunns økonomisk verdiskaping

Hensikten med strategisk næringsplan er at den skal uttrykke en forutsigbar lokal næringspolitikk
som stimulerer til økonomisk vekst i kommunen og regionen gjennom privat verdiskapning og privat
inve steringer.

Ambisjonen er å illustrere en enkel logikk som kan gi kommunens styrende organer og
administrasjon perspektiver for hvordan offentlig anskaffelser og offentlige investeringer kan gi en
bedre samfunnsøkonomisk avkastning ved bruk av felles ress urser som kompetanse, arbeid, kapital ,
og realverdier som areal, miljø og natur.

God o ffentlig forvaltning av felles ressurse ne areal, miljø og natur er tett knytte t til nasjonale
forpliktelser knyttet til miljø og klimamål (jmf. kommunens K lima og energi - plan , 2017 - 2020 ). Lokalt
vil dette i praksis bety maksimering av verdiskaping pr. kvadratmeter næringsareal, og utslippskvoter
til luft og vann som natur og miljø kan absorbere . Å tilrettelegge for næringssynergier handler derfor
ikke bare om verdiskaping, men like mye om hvordan disse næringssynergiene kan beslaglegge minst
mulig av begrenset areal og gi minst mulig belastning med utslipp til natur og miljø. Næringer som gir
mest mulig verdiskaping og forbruker minst mulig av disse felles ressursene er nær ingsvirksomhet
som vil ha prioritet i det lange løp. Næringer med lavt ”avtrykk” gir bedre plass til annen
næringsvirksomhet og verdiskaping.

Figur 11 : Enkel logisk modell for samfunnsøkonomisk verd i skaping
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5.1 Økonomisk vekst
Ve rdiskapingen kan måles gjenno m bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP viser verdien av alt som
skapes eller produseres i et land. BNP p r . innbygger brukes også som et mål på velstandsnivå for den
gjennomsnittlige innbygger. Fundamentet i den offentlige velferdsm odellen er verdiskap n ing en i
privat sektor. Det er derfor en samfunnsutfordring at tall fra Statistisk sentralbyrå pr. andre kvartal
2017 viser at offentlig sektor utgjør 50,1 prosent av den samlede verdiskapningen i landet . I Karmøy
kommune anslåes den of fentlige verdiskapingen å utgjør e rundt 1/3 - del av den totale verdiskapingen
på ca. 10,9 milliarder kroner . For å opprettholde og utvikle dette velferdstilbudet i kommunen og på
Haugalandet må den økonomiske veksten være høyere enn konkurrerende bo - og arb eidsmarkedene
i Stavanger og Bergen, men også land et for øvrig. Naturligvis er utviklingen av den nasjonale
økonomien og Norges internasjonale konkurranseevne en underliggende forutsetning som alle må
bidra til.

5.2 Nye arbeidsplasser
For kommunens velferdsm odell er det særlig viktig med høyest mulig sysselsetning, hvor flest mulig
av innbyggerne deltar i verdiskapingen. Litt f orenklet kan man si at lønn til offentlig ansatte betales
av skatt fra personer som jobber i privat sektor. Det er derfor viktig at ko mmen har forståelse for
hvilke næringer som bidrar til sysselsetningen. Ikke bare i egen kommune, men også i
nabokommunene som inngår samme felles bo - og arbeidsmarke d. Dette betyr ikke at næringer som
har høy verdiskaping fordelt på få antall ansatte ikk e er viktig . Det ves en tlige er næringens bidrag til
den lokale økonomien. Med andre ord verdiskaping mellom næringer eller næringssynergier. Isolert
sett for kommunens egen økonomi er det også av stor betydning om hvorvidt kommunen kan være
vertskap for fle st mulig av landets statlige arbeidsplasser.

5.3 Kommuneregnskapet
Kommunens i nntekter er basert på ulik type skatt er , overføringer fra staten, og salg av tjenester.
Fordelingen i 2016 var slik :

Inntekt Beløp Andel Lands -
snitt

Skatt på inntekt og formue 1. 032 mill. 35,9 % 37,0 %
Rammetilskudd (bedriftsbeskatning) 1.043 mill. 36,3 % 29,9 %

Overføringer med krav til motytelse 294 mill. 10,2 % 12,4 %
Andre salgs og leieinntekter 197 mill. 6,9 % 8,6 %
Eiendomsskatt 115 mill. 4,0 % 3,0 %
Brukerbetalinger 11 0 mill. 3,8 % 3,7 %
Andre statlige overføringer 84 mill. 2,9 % 5,0 %
Andre direkte og indirekte skatter 0 mill. 0,0 % 0,4 %
Sum driftsinntekter 2.875 mill. 100,0 % 100,0 %

Skatt på inntekt og formue er en av de største inntektspostene i kommunen og e r direkte knyttet til
sysselsetningen av kommunens egne innbyggere. Forutsatt at det er tilgjengelige arbeidsplasser,
fører et a ttraktivt bo - og oppvekstmiljø til at flere vil bosette seg i kommunen. Dette kan også være
sysselsatte som arbeider i andre kom muner. Karmøy kommune har lav arbeidsplassdekning på rundt
73 prosent, som betyr at 27 prosent av innbyggerne med jobb arbeider utenfor kommunen; p rimært
i nabokommunen Haugesund. Gode samferdselsårer til regionsenteret Haugesund kan bety mye for
bostedsat traktivi teten i kommunen, og er en parameter som kan påvirkes av lokalpolitisk styring.
Jmf. eier styring av Haugaland Bompengeselskap AS, o.l.
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Karmøy kommune er en lavinntektskommune og situasjonen forsterker seg. S katteinngang en pr .
innbygger er 68.097 k roner pr år . I forhold til nasjonalt nivå har beløpet falt de senere årene fra
88,5% til 85,1% av landsgjennomsnittet i 2016 . Situ asjonen gir grunn til bekymring, og vises også
igjen i kommunens skatteinngang fra 2015 til 2016 som økte med 4,9 %, mens land ssnittet viste en
økning på 9,7%. Kommunen fikk i 2016 kompensert den lavere skatteutvikling med økt
rammetilskudd fra staten. Det kan ikke forutsettes i framtiden, og utviklingen må snus.

Rammetilskuddet er overføring fra staten primært basert på bedrift sbeskatning. Tilskuddet bidrar til
at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av geografi, alderssammensetning, og
ulike levekår. F.eks. mange barn i skolealder, mange eldre som trenger omsorgstjenester, lange
reiseavstander, og andre ufri villige kostnadsforskjeller. Denne inntekten påvirkes lite av lokalpolitisk
styring.

Overføringer med krav til motytelse inn e holder refusjon fra staten, sykelønnsrefusjon,
momskompensasjon, m.m. påvirkes lite av lokalpolitisk styring.

Andre salgs og leie inntekter er utleie av lokaler, festeavgifter, o.l. påvirkes både av politiske vedtak
og av administrasjonen.

Eiendomsskatt er en politisk omstridd skatt som betales på et verditakst grunnlag av fast bolig - og
fritids eiendom, fast næringseiendom eller prod uksjonsmidler (verk & bruk) . Eiendomsskatt vedtas
lokalt og er innført i rundt 80 prosent av landets kommuner når både bolig - og næringseiendom
medregnes . Satsen er mellom 2 og 7 promille. Karmøy kommune bruker høyeste sats 7 promille for
næring og 2,8 pro mille for bolig. Alle nabokommunene har innført eiendomsskatt, men noen med
lavere sats for næring. Karmøy Næringsråd har engasjert seg sterkt i tema et og mener det begrenser
verdiskaping og nyetableringer i kommunen.

Brukerbetalinger er inntekter fra sal g av eller gebyr på ulike typer kommunale tjenester, og p åvirkes i
høy grad av lokalpolitisk styring. Utfordringen er at det generelt er lav betalingsvillighet for
kommunale tjenester. Strukturelle omstillingsprosesser for mer effektiv og kvalitativ kommun al
tjenesteproduksjon er helt nødvendig for å opprettholde velferdsmodellen, e tter hvert som
befolkningen s gjennomsnitts ald er øker .

Finansinntekter
Karmøy kommune har relativt store finansinntekter sammenlignet med andre kommuner på samme
størrelse.

Innt ekt Beløp Andel
Finans - og renteinntekter 39 mill. 52,3 %

Utbytte 41 mill. 47,7 %
Sum finansinntekter 80 mill. 100,0 %

U tbyttet på 41 millioner er fra investering en i Haugaland Kraft AS og utgjør over halvparten av
finansinntektene til kommunen. Det er ikke satt av en andel av dette utbytte fra risikokapitalen til å
reinvestere som ny risikokapital for å skap e ny verdiskaping. Ingen av de øvrige eierpostene som
kommunen har i de rundt 24 ulike aksjeselskap og interkommunale selskap gir utbytte. Det er kun
eierskapet i Haugaland Kraft AS som har et finansielt eier motiv. Øvrige eierskap har andre eiermotiv:
samfunns økonomisk, politisk, eller effektivisering av tjenesteproduksjon. Kommunens eierskap og
eierstyring i enkelte av virksomhetene kan ha stor be tydning for kommunens og regionens
verdiskaping. ( Se senere flere senere avsnitt under kapitel, 8. Strategier)
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5.4 Offentlige anskaffelser og investeringer
Det snakkes ofte om at kommunene skulle hatt mer penger til å stimulere utvikling av næringslivet,
nyet ableringer og gründere . Den gode utviklingen kan oppnås ved å ta med næringsutviklings -
perspektivet inn i anvendelsen av de pengene som allerede er i omløp. Det offentlige innkjøpet i
Karmøy økte fra 2015 til 2016 , klart mer enn konsumprisindeksen, til 715 millioner. I tillegg ble det
foretatt investeringer for 183 millioner. Tilsammen var dette 899 millioner, som utgjør rundt 8
prosent av den total verdiskapingen i kommunen i 2016. Spørsmålet er hvordan disse innkjøpene og
investeringene kan anvendes for b est mulig å stimulere til lokal verdiskaping og sysselsetning i privat
sektor.

Kommunen er ikke medlem av Nasjonalt program for leverandørutvikling, ”Innovative anskaffelser”,
men er gjennom prosjektet Velferdsteknologi blitt kjent med programmet. L everandørutvikli ngs -
programmet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke
innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige
offentlige virkemiddelapparatet. I følge KS har de programmet r esultert hittil i følgende på nasjonalt
nivå :

• 200 innovative offentlige anskaffelser har blitt gjennomført i programmets regi
• 145 offentlige virksomheter har tatt i bruk metoden
• anskaffelsene har gitt over 183 mill. kroner i offentlige besparelser
• 20 st ørre innovasjoner har blitt utviklet
• 250 nye arbeidsplasser har blitt etablert i leverandørmarkedet
• 2824 tonn reduserte CO2 - utslipp årlig gjennom utvikling av klima - og miljøvennlige løsninger

Stavanger kommune er en av kommunene som trekkes fram som et g od t eksempel. Før kommunen
kom med i programmet hadde den lagt en investering i det driftssentral på 40 millioner til side.
Prosessen med innovative anskaffelser resulterte i en investering på 1,25 millioner, og en lokal
virksomhet innen olje - og gassindus trien fikk innpass i det offentlige markedet med sine løsninger.
Bedriften økte fra 17 ansatte til 60 ansatte på tre år. Ved en offensiv satsning i denne retningen kan
Karmøy kommune ved å gi s elvhjelp til bedre anskaffelser, samtidig øke stimule ringen av jobbvekst
og pr ivat verdiskaping .

5.5 P rivate investering og m ultiplikatoreffekt
EU - kommisjonen har også stilt spørsmålet om hvordan offentlige investeringer kan anvendes slik at
det tiltrekker private investeringer slik at de totale investeringene maksimere s for å stimulere
verdiskapingen i EU. I EUs investeringsplan heter det (2016) :

“Aims to mobilize at least €315 billion in private and public investment until 2018.
Its goals are: to boost investment, to increase competitiveness, to support long - term
ec onomic growth in the EU”

Innkjøp og investeringer 2015 2016 Endring

Til kommunal produksjon 278 mill. 298 mill. +7,2%
Som erstatter kommunal produksjon 384 mill. 417 mill. +8,6%

Sum 662 mill. 715 m ill. +8,0%

Sum investeringer 202 mill. 183 mill. - 9,4%
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I EU - kommisjonens investeringsplan omtales også en “multipli katoreffekt”, h vor initiale investering er
fra det offentlige komplementeres av langt større inves teringer fra private investorer . Kommisjonen
har en ambisjon om en rate p å hele 1:15.

Kommunen e s og nabokommunens samarbeidsevne knyttet til større grunnleggende offentlige
investeringer, kan være avgjørende for å tiltrekk e seg private investeringer. Særlig utenfra regionen
og ikke minst blant utenlandske investorer. Dette gje lder særlig i nnenfor infrastruktur hvor
kommunene fortsatt har sterk innflytelse . Det er tidligere nevnt : havneområder, næringsareal,
sentrumsutvikling, reiselivsattraksjoner, flyplassutvikling, vannforsyning, velferdsteknologi, god
kvalitet i andre kommun ale tjenester. Andre viktig områder som investorene også vil ha
forutsigbarhet om er bredbånd, strømforsyning og vegutbygging, men her har kommunene mindre
eller svært liten innflytelse.

6 Visjon og posisjon

Karmøy kommune ligger sentralt på Haugalandet og er godt posisjonert med sine ressurser.
Kommunen må sikte mot en posisjon som driver samfunnsutviklingen for hele Haugalandet.
Kommunen og Haugalandet ligger midt mellom de store byregionene Stavanger og Be rgen, og
samtidig svært sentralt med stamvegen E13 4 over fjellet til Østlandet. Stavanger - og Bergens region
vil oppleve raskere knapphet på ulike ressurser som areal i sjø, havner og næringsområder . De store
Vestlandsbyene er ikke et alternativ for areal - og kraftkrevende industri. Energiforsyning, s amferdsel,
transportsystemer, og logistikk p å sjø og land vil være viktig e forutsetninger for verdiskaping og
samhandel mellom de store byregionene på Vestlandet. Karmsundet har vært samferdselsåren i
uminnelige tider og var opphavet til Norges fødested . Haugalandet med Avaldsnes v ar kongesete og
senter for samhandel og aktiviteter mellom nord og sør. Kongesagaene forteller om dramatikk og
opplevelser og gir regionen høy legitimitet og posisjon for historiske opplevelser. Både Stavanger - og
Bergensregion tiltrekker seg et sto rt antall tilreisen de turister. En base med tilreisende som
Haugalandet kan bygge videre på og utvikle en tydelig reiselivsposisjon i segmentet o pplevelse - og
aktivite tsturisme , av en annen art enn de store byene har samme mulighet til. G runn i nvestering en i
c ruiseterminal er allerede gjort. Samhandel og opplevelser er to perspe ktiver som går hånd - i - hånd og
dekker en stor bredde av verdiskaping mellom kunder og leverandører i mange ulike bransjer.

Visjonen ” Senter for samhandel og opplevelser på Vestlandet ” – bygger videre på Haugalandets
visjon om ”En region – ett ansikt”, og hovedmålet: ”Attraktive Haugesundregionen, økt samhandlin g
for bærekraftig verdiskaping” . Samt delmålene om bedrifts - bosteds - og besøks attraktivitet. Visjonen
bygger også opp om visjonen til K armsund Havn IKS , ”Vestlandets logistikk - k nutepunkt” .
Havneselskapet er pr. dato den viktigste enkeltaktøren og driver en for Haugalandets
næringsutvikling. Også Haugesundregionenes næringsforening har en visjon i samme retning: ” Vi skal
bygge Vestlandets k nutepunkt ” . Visjonen understreker næringslivets vektlegging av
samferdselsårene. Reisel ivet har arbeidet fram visjonen: ” Homeland of the viking kings - Norges
fødested ”, og minner oss om våre historiske røtter og stolthet .

Visjon:

Sent er for samhandel og opplevelser på Vestlandet!
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Visjonen krever strategi er hvor det arbeides målrettet for å samle alle typer transport og
samferdselsårer i et knutepunktet på Haugalandet mellom sør, nord og øst . Gode samferdselsårer er
viktig for alle typer næringer, og en forutsetning også for utvikling av reiselivet og b esøksattrakt ivitet .

7 Mål

Karmøy kommune har følgende mål for næringsutvikling:

Årli g verdiskaping må minst være 6 prosent målt ut fra 201 5 - nivå. Årlige private investeringer pr
sysselsatt var i 2015 i Karmøy sunket til 184 943 kroner. Investeringer for Haugalandet som helhet
var 169. 333 kroner. For Bergensregionen 184.894 kroner, for Sta vangerregionen 265.451 kroner, og
for gjennomsnittet for hele landet var 215.854 kroner. Variasjonene fra år til år varierer men nivået
må opp. Alle disse målene kan enkelt måles hvert år. Riktig nok vil tallene først være tilgjengelig ett
til to år i ette rkant. Det kan være en mulighet for å få mer tids aktuelle målinger basert på
forventningsmålinger eller såkalte ”barometer - målinger” som utføres av flere aktuelle aktører. Disse
resultatene kan kalibreres med historisk utvikling for verdiskaping og investe ringer .

An del sysse lsatte er et annet nøkkeltall som er raskere tilgjengelig og også er en viktig indikator.

8 Strategi er

8.1 Prioriteringer for ek sisterende og nye næringer
De viktigste eksisterende private næringene i Karmøy rangert etter sysselsetning er: pe tromaritime,
industri, handel, bygg og anlegg, transport og lager.

I Regionalplan for næringsutvikling trekker Rogaland fylke fram følgende næringer:
petroleumsnæringen , f ornybar energi , p rosessindustrien , landbruket, havbruksnæringen, reiselivs -
og oppl evelsesnæringene . Satsninger i disse sektorer må forventes å vil le bli støttet politisk og med
midler fra fylket.

Innovasjon Norge har på sin side kommet fram til følgende nye næringer som blir viktige for Norge
framover : b ioprotein , d atalagring , s olcell e produksjon , b atteriproduksjon (maritim og bil) , og e nergi

Mål :

1 Oppnå årlige vekst i verdiskapingen (BNP) i
kommunen og på Haugalandet minst tilsvarende som for
Stavanger - og Bergensregionen, og landsgjennomsnittet

2 Oppnå årlige vekst i sam lede private investeringer i kommunen og på
Haugalandet minst tilsvarende som i Stavanger - og Bergensr egionen,
og i landet for øvrig

3 Oppnå en verdiskaping pr. innbygger minst tilsvarende som i
Stavanger - og Bergensregionen, og i landet for øvrig
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produksjon . Satsninger i disse sektorer må forventes vil bli støttet med kompetanse og midler fra
Innovasjon Norge.

Nyskaping og gründervirksomhet er en dimensjon som g år på tvers av næringssekto re ne og dekkes i
en egen strategi, se avsnitt 8.12 Risikokapital, entreprenørskap og flere vekstbedrifter.

Den petromaritime sektoren påvirkes primært av internasjonale forhold, samt olje - og
gassvirksomheten i Nordsjøen. Lokalt er det viktig med tilrette legging av gode havneforhold,
næringsområder i tilknytning til sjø, maritim og administrativ kompetanse, vegtransport, nasjonale
og internasjonale flyruter. Solstad Farstad ASA er den klart største enkeltbedriften i denne sektoren i
kommunen.

I nnen indust risektoren er den størs te industribedriften i kommunen Norsk Hydro ASA med
a luminium sproduksjonen på Håvik . Virksomheten påvirkes også i høy grad av internasjonale forhold,
særlig råvare - , aluminium - og energipriser. God tilgang til fornybar vannkraft, sto re industriarealer
med gode havneforhold og effektiv sjø transport , tilgang til arbeidskraft med prosesskompetanse,
effektiv vegtransport, nasjonale og internasjonale flyruter er viktige forutsetninger for denne
industrisektoren.

Handelsnæringen påvirkes a v nasjonale konjunktur - og valutasvingninger, men også lokale forhold.
Sentral beliggenhet i forhold til kundegrunnlaget og veg transportårene er avgjørende. Det er viktig å
tilpasse sentrums - og næringsområder til de ulike handelsbransjene for å oppnå best mulig
klyngesynergier og rammevilkår . Det mest krevende er balansen mellom utvikling av
sentrumshandel, kjøpesentre og andre nærings - /handelsområder , sa mt gode lokale løsninger for
veg trafikk og parkering. Politiske prioriteringer som påvirker endringer i transportfordelingen mellom
bil, kolle ktiv, sykkel og gange, kan gi både posi tive og negative konsekvenser for
handelsvirksomheten. Det viktigste er forutsigbare og langsiktige endringer som næringslivet har
mulighet for å tilpasse seg uten for stor økono misk belastning. For større og spesifikk
handelsvirksomhet er det også viktig med gode nasjonale og internasjonale transportsystemer til sjø
og land. Jmf. Karmsund h avn og Husøy med u tvikling av Vestlandets logistikk - knutepunkt, samt
stam veg ene E 134 og E39 .

Bygg - og anleggssektoren er mer avhengig av lokal vekst i øvrige næringer, samt offentlig
investeringer i veg , skoler, helse - og omsorgsbygg, samt privat boligbygging. Karmøy kommune har
rundt 80 prosent eneboliger, men veksten i privat boligbygging de senere årene er i leiligheter. Lav
aktivitet i kommunal tilrettelegging av boligareal, har ført til bedre forutsetninger for større
boligbyggefirma og trangere marked for mindre byggmester e . Byggmestervirksomheter må mer rette
seg mot ROT - markedet (R ehabil iterings - , ombyggings og tilbyggsmarkedet ), eller være
underleverandører til de større byggefirma e ne.

Transport sektoren er primært knyttet til bulk - og containerhavnen på Husøy og sentrale knutepunkt
for vegtransport på Raglamyr og Aksdal i Tysvær kommune .

Næringsforeningene i Karmøy er opptatt av strategisk utvikling av sentrumsområdene og
næringsområdene . Næringsforeningene uttrykker at det er for liten vekt på strategisk utvikling mot
spesifikke bransjer og klyngesynergier. Styring kun gjennom reguleri ngsbestemmelser gir tilfeldige
næringsetableringen med for lite næringssynergier. Effektiv samferdsel med veg nett , h avneutvikling,
og lufthavn , samt eiendomsskatt og næringsvennlig kommune er andre tema er som også står høyt
på agendaen til næringsforeninge ne.
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Felles for alle næringe r er behov for en basis infrastruktur og offentlige og private tjenester for å
kunne utvikle seg. Kommunen k an påvirke og tilrettelegge for noe av dette. Denne strategiske
næringsplanen trekker opp visjon og definerte mål og str ategier som for å få best effekt må i stor
grad implementeres i kommunens øvrige planprosesser, saksbehandling, operative arbeid og
tankesett.

8.2 Næringsvennlig kommune og bruk av innovative anskaffelser
Næringsvenn lig kommune handler om å stimul ere til jobb vekst og verdiskaping i privat sektor .
Gjennom s martere innkjøp og investeringer kan kommunen forbedre egen lønnsomhet og samtidig
stimulerer regionens verdiskaping . KS er initiativtaker og deleier av Nasjonalt program for
leverandørutvikling sammen med N H O og Difi. Programmet består av et bredt partnerskap på tvers
av sektorer og forvaltning . Programmet arbeider for å fremme bruk av innovative offentlige
anskaffelser, samt å øke innovasjonseffekten av anskaffelser for kommuner, stat og
leverandørmarkedet. Programmet u tnytt er de mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og
virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. I kommune - N M fikk Karmøy
kommune en flott 28 . plass på næringslivsindikatoren på grunn av høy privat sysselsetningsand el og
høyt kommunalt kjøp av private tjenester . Gjennom innovative anskaffelser kan denne plasseringen
forbedres ytterligere, og være det viktigste bidra g til økt lokal verdiskaping. Kommunen er ikke
medle m av leverandørprogrammet i dag , men kan bli viktig framover.

Næringsvennlig kommune handler også om gode kommunale tjenester og ”riktige” skatter og
avgifter. Det mest aktuelle tema for næringslivet er lavere eiendomsskatt. Det ble levert inn en rekke
klager på skatteberegningen etter takstomlegging i 20 15. Temaet er blitt fulgt opp Karmøy
Næringsråd. I tillegg til en betydelig og uventet skjerpelse i skattenivået til mange virksomhet er , er
krit ikken mot eiendomsskatten at den ikke følger verdiskapingen , tapper likviditeten og reduserer
virksomhetenes mul igheter for nye investeringer. I disse dager har regjeringen forslått en endring i
beskatning av ”verk og bruk”. Forlaget er på høring og vil få stor betydn ing for kommunens
skatteinngang. samtidig som det forventes at det vil stimulere til økt verdiskapi ng i næringslivet.
Konsekvensene av forslaget er ikke ferdig utredet. Kommune n må vurdere andre former for skatt og
avgifter som er mindre belastende for verdiskapingen, gjerne i kombinasjon med modeller som gir
insentiv til redusert belastning på natur og miljø.

Kommunen hadde for noen år siden et prosjekt under navnet « næringsvennlig kommune » .
Prosjektet ble avsluttet i samråd med Karmøy Næringsråd etter evaluering av resultatene. Et av
temaene var blant annet byggesaksbehandling. Plan og bygningslovens § 3.1 sier at det skal legges til
rette for verdiskaping og næringsutvikling . Kommunen oppnår generelt god tilbakemelding på dette
området. Det gjenstår kun et t tema, og det er ved private reguleringsplaner til næringsformål. I
kommunens saksbehandling gjø res det en rekke avveiinger av samfunnshensyn og innsigelser fra
berørte parter, men ikke av næringsinteressene. De næringsdrivende må da selv ta kontakt med
medlemmene i hovedutvalg teknisk for å formidle næringsinteressene slik at de kan medtas i
avveiin gen. Hvis saksbehandlingen inkluderer næringsinteressene i avveiingen vil kommunen klart
forbedre sin næringsvennlig het .

Strategi for næringsvennlig kommune og bruk av innovative anskaffelser

• Kommunen skal søke medlem skap i leverdørutviklingsprogrammet I nnovative anskaffelser

• Kommunens innk jøp og investeringer skal kjennetegnes av at lokale leverandører blir forespurt
om tilbud
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• Under planleggingen av større investeringer skal kommunen gjøre vurderinger av ringvirkningene
for å gi investeringsplanene en høye re samfunnsøkonomisk avkastning

• Kommunen skal kjennetegnes av å arbeide for næringsvennlige skatter og avgifter som er mest
mulig tilpasset lokal verdiskaping

• Kommunens planlegging og saksbehandling skal kjennetegnes av å legge til rette for verdiska ping
og næringsutvikling

8.3 Utvikling av by - og n æringsområder
For de fleste næringer er det vesentlig å ha et egnet areal å drive virksomheten sin i fra . Karmøy
kommune og Haugalandet har klare fortrinn i forhold til Stavanger - og Bergensregionen i forhold til
tilgang til store næringsareal nær sjø , god energiforsyning og nærhet til viktige samferdselsårer.
Arealknapphet signaliseres både i Stavan gerregionen og Bergensregionen.

Andre steder i landet er det gode erfa ringer med felles organisering, hvor også private
eiendomsutviklere deltar i strukturert samarbeid. Noen har også klart å utvikle
transformasjonsprosesser for både næringsområder og bysentrum , hvor de har lykkes med å oppnå
bedre nærings - og samfunnssynergier ved å flytte eksisterende næ ringer til bedre egnede områder.
Vinn - vinn f or alle parter. Lokalt rapporterer Tysvær kommune om positiv erfaring med privat
samarbeid om Aksdal Næringspark. Karmsund Havn I KS er at annet eksempel på felles orga nisering
med suksess. Havneutvikling har mange fellestr ekk med eiendomsutvikling på land. Hittil har
kommunene på Haugalandet ikke valgt en felles organisering for utvikling av næringsområder. Tiden
kan nå være moden . Det kan illustreres ved at det er flere tilfeller hvor næringsdrivende blir
kontaktet fra uli ke nivåer i kommunene med ønske om at etableringen skje r i deres kommune. Det er
generelt vanskelig å orientere seg for næringsdrivende om hvilket areal som er ledig i kommunen til
en hver tid. Kommunen har registrert noe av næringsarealet i en felles eien domsportal for
næringsareal på Vestlandet, Arealguiden, men dette har manglende oppfølging. Med tanke på å
tiltrekke seg store i ndustrielle etableringer til Haugalandet, særlig internasjonale etableringer, vil
samhandling mellom kommun ene være den aller be ste strategien. Jamfør visjonen i utviklingsplanen
for Haugesundregionen. Haugaland Næringspark AS med et av Norges største næringsareal , kan
være et viktig utgangspunkt mot en slik felles organisering.

Karmøy kommune har tre byer: Kopervik, Åkrehamn og S kudeneshavn. Alle m ed ulike særpreg og
kvaliteter. I tillegg til å være bosted for innbyggerne, er b yene også lokale sent er for samhandel og
opplevelser . Byutv ikling må være prosessorientert med god interesseavvei n ing mellom gårdseiere,
beboere og næringsd rivende. Tilstedeværelse i bysentrum for de næringsdrivende handler om
verdiskaping, eller størst mulig avkastning på investert kapital. Dette handler igjen om mest mulig
kostnadseffektiv samhandel med kunde ne . Bor eller oppholder kundene seg i selve bysen trumet er
det grunnlag for effektiv samhandel. Bor eller oppholder kundene seg utenfor bysentrum forutsetter
effektiv samhandel gode og tidseffektive transportmuligheter inn og ut av bysentrum. For mange
virksomheter vil dette være at kundene har god adkom st med bil. Er fordelene mindre enn ulempene
vil den næringsdrivende etablere seg utenfor bysentrum. K armøy kommune har i kommunalt
planprogram definert tre egne kommunedelplaner for byutvi kling for hver av de tre byene.
Planarbeider er allerede startet. B yutvikling har spesielt stor betydning for handelsnæringen og
reiselivsnæringen.

Utvikling av næringsområder og bysentrum må være i henhold til f ylkesdelplan for areal og transport
på Haugalandet .
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Strategi for utvikling av næringsområder og byutvikling

• Kommunens utvikling av næringsområder skal kjennetegnes av en langsiktig strategi hvor hver av
næringsområdene posisjoneres mot definerte næringsklynger og næringssynerg i er

• Kommunen skal arbeide for å etablere en felles tverrkommunal organisering f or utvi kling av
næringsområder på Haugalandet , hvor også private eiendomsutviklere kan være en del av
samarbeidet

• Kommunen s byutvikling skal kjennetegnes av at det søkes mot en optimal balanse mellom
tilrettelegging for egnende næring er og arbeidsplasser, bomilj ø og besøksattraktivitet. (Se egne
kommunedelplaner for byutvikling)

8.4 Utvikling av i nfrastruktur for havn og sjøtransport
Karmøy kommune , har sammen med Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn kommune, overført
lovpålagt forvaltning av havnevirksomhet til havneselskapet Karmsund Havn I KS . Selskapet har også
fått ansvar for sjøbasert næringsutvikling og utvikling av næringsarealene i tilknytning til havnene.

Karmsund Havn I KS er blitt en regional suksess og er et ypperlig eksempel på organ isering av
samhand ling mellom kommunene om definerte formål . U tvikling av havneområdene med
sjøtransport og sjørelaterte næringer har også betydelige ringvirkninger for landbaserte næringer.
Offshorebaser for petromaritim næring har også betydning for ulike landbaserte leve randør er.
B ulkhavn er viktig for prosess industrien, og c ontainerhavn for handelsnæringen med flere.
C ruisehavn er viktig for reiselivsnæringen m.m. K armøy kommune har vedtatt en eierstrategi for
selskapet med et samfunnsøkonomisk eiermotiv og klare forvent ninger til selskaps styring og
resultater . Kommunens viktigste arbeid for å utvikle havnedriften med ringvirkninger for
samfunnsutviklingen, vil være å videreføre eierstyring en i tråd med eierstrategien og sørge for god
koordinasjon med utvi kling av nærings områdene .

Strategi for utvikling av infrastruktur for havn og sjøtransport

• Kommunens eierstyring av havneselskapet skal kjennetegnes av et samfunnsøkonomisk
perspektiv og vekst

• Kommunens utvikling av næringsområder skal koordineres med havneselskapets u tvikling av
havneområdene for å forbedre samfunnsøkonomiske ringvirkninger

8.5 Utvikling av veg i nfrastruktur
Særlig de store samferdselsårene, E134 og E39, samt prosjektene Rogfast, Hordfast, og Øst - Vest -
vegen over Haukeli fjell , er viktige for utvikling av ko mmunen og Haugalandet . Sæ rlig viktig er
samspillet med infrastrukturen til næringsområder, bysentrum, sjøtransport og lufttransport. Det
finnes en rekke gode lokale eksempler på at veg løsningene kan utløse betydelig privat
investeringsvilje i næringsvirkso mhet. Karmøy kommune har 14 kilometer med Europa - og riksveger ,
hvor plandokumentet er Nasjonal Transportplan , som videre er styringsdokument for Statens
Vegvesen.

Rogaland fylke eier 163 kilometer fylkesveg i Karmøy kommune. Fylkeveg 47 er den mest sentr ale og
utgjør hoved - samferdselsåren fra Avaldsnes ved flyplasskrysset og sørover til Skudeneshavn. Statens
vegvesen forvalter fylkesvegene på vegne av Rogaland fylkeskommune, og har nå startet arbeidet
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med å rullere ” Handlingsplan for fylkesveger ” for nest e periode 2018 – 2021. Gjeldende
handlingsplan (2014 – 2017) utløper etter 2017. Handlingsplanen vil danne grunnlag for
fylkesvegbudsjettene i perioden.

Via eierstyring og styreposisjon i Haugalandspakken AS har kommunen en viss innflytelse og styring
av utvikling riks - og fyl kesvegnettet, p rimært regional prioritering av prosjekter og bompengesatser.
Eierskapet overføres i disse dager over til det nye selskapet, Sørvest Bompengeselskap AS. Det er
fortsatt uklarheter hvordan kommunen vil kunne få innflytel ser på denne vegutbyggingen.
Kommunen er uansett høringsinstans og lokal planmyndighet.

Tabell 1 : Utdrag av riks - og fylkesveger i Karmøy, kilde planavdelingen i Karmøy kommune 2017

I tillegg til riks - og fylkes veg ene eier Karm øy k ommune selv 304 kilometer veg . Mesteparten av dette
er å finne i by - og boli gområder og andre tilkomstv eger. D et kommunale veg nettet har ofte lite n
innvirkning på næringsutviklingen.

Strategi for utvikling av veg infrastruktur

• Kommunens arbeid for å b edre vegløsninger gjennom påvirkning av nasjonal e organer ,
fylke sorganer og offentlige veiselskap skal kjennetegnes av god kunnskap av ringvirkningene og
den samfunnsøkonomisk avkastning vegprosjektene kan gi

• Kommunen vil delta i regionalt ATP - samarbeid, jmf. f ylkesdelplan for areal og transport på
Haugalandet

8.6 Utvikling av lufthavnen
Et godt rutenett til både innland og utland ved Haugesund Lufthavn Karmøy er avgjørende direkte
eller indirekte for nesten all virksomhet på Haugalandet; s ærlig internasjonal t rettede virksomheter.
Rutetilbudet de siste årene er blitt redusert med tilsvarende reduksjon i antall reisende. Noen få
virksomheter har anskaff et eget småfly for å få bedre flytilbud ved mobilisering av mannskap, blant
annet til byggeoppdrag andre sted er i landet. Samferdselsdepartementet har besluttet å pilotere
privat drift ved lufthavnen. Ny operatør skal være på plass våren 2018. Kommunens politiske og
ledelse og Haugaland Vekst I KS er engasjert i arbeidet.

Veg Framdrift Budsjett Finansiering

Fv511: Bygnes - Søylebotn Ferdig des.
2018

57 MNOK Haugalandspakken

Kommunal veg: Engvegen Oppstart
tidligst 2018

10 MNOK Haugalandspakken (ikke
fullfinansiert)

Fv47 : Åkra Sør - Veakrysset 2020 - 2022 500 - 800
MNOK

Haugalandspakken (ikke
finansiert p.t )

Fv47: Veakross - flyplasskrysset Planarbeid
startet

Ikke avklart Ikke avklart

Ny Eikeveg Reg.plan
pågår

Ikke avklart Ikke avklart

Husøyvegen Uklart Ikke avklart G/S i Haugalandspakken. Veg i
NTP fase 2
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Strategi for utvikling av lufthavn en

• Kom munen skal kjennetegnes av å være en sterk pådriver for lønnsom utvikling av Haugesund
lufthavn med et nasjonalt og internasjonalt rutetilbud tilpasset regionens næringsliv og
innbygger e

• Kommunen skal arbeide for utvikling av næringssynergier til lufthavn en og næringsetableringer i
nærhet til lufthavnen på Helganes . Se også strategier for reiseliv . xxxx

8.7 Utvikling av a nnen offentlig og kommunal infrastruktur
Haugalandet har høy forsyning av elektrisk kraft. Stamnettet til Statnett går helt fram til Norsk H ydro
ASA. Aluminium sproduksjonen på Håvik er en stor forbruker. Distribusjon av elektrisk kraft er statlig
styrt og forvaltes av N VE. Kommunen er kun høringsinstans og lokal planmyndighet. Haugalandets
tilgang til elektrisk kraft , sammen med tilgang til st ore næringsarealer gir regionen et
konkurransefortrinn med tanke på etablering av kraftkrevende industri.

Kommunen eier og drifter også et omfattende rørnett med svart fiber. Fibernettet brukes internt
mellom kommunens kontorer og institusjoner. En liten kapasitetsdel er leiet ut til private aktører.
Fibernettet har god kapasitet. Hittil er det kommersielle potensiale ikke vurdert. Haugaland Kraft AS
med flere har vist interesse.

Karmøy kommunene forvalter og drifter store rørnettverk for vannforsyning, a vløp og fiber.
Kommunens vannforsyning har god kapasitet og er av god kvalitet. Vannkvaliteten er en viktig
innsatsfaktor til matindustri, bioindustri og annen prosessindustri.

Strategi for utvikling av annen offentlig og kommunal infrastruktur

• Kommunen skal utarbeide en langsiktig strategi hvor fibernettets kommersielle potensiale skal
vurderes med tanke på å styrke lokal verdiskaping

• Kommunens vannforsyning skal kjennetegnes av høy vannkvalitet og ha god forsyningskapasitet
til næringsområder hvor vann forsyning er en viktig innsatsfaktor for verdiskapingen

8.8 Tilrettelegging for privat infrastruktur
Gas nor AS har bygget ut et betydelig distribusjonsnett for naturgass i kommunen og
nabokommunene . Nettet distribuerer også biogass og kan gi et viktig fortri nn for bærekraftig
økologisk verd iskaping for privat næringsliv.

Det er flere fiber - og bredbåndsleverandører med distribusjonsnett i kommunen. Den størst e aktøren
er Haugaland Kraft AS, etterfulgt av GET AS og Telenor ASA. Høy dekning av gass og fiber gi r
næringsdrivende større fleksibilitet og bedre konkurransevilkår og gjør kommunen og regionen mer
attraktiv for verdiskaping og etableringer.

Strategi for tilrettelegging av privat infrastruktur

• Kommunen skal kjennetegnes av god planlegging og tilrettel egging for kostnadseffektivt
samarbeid med private infrastruktureier e i forbindel se med utbygging av rørsystemer og
anleggsarbeid
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8.9 Utvikling av n æringsklynger
Kommunes største næringsklynge er eta blert ved Karmsund Havn i Husøy området. Effektiv
havnedrift for både bulk, gods og fiskeri i kombinasjon med næringsareal, gode logistikktjenester,
elforsyning, gassforsyning og vannforsyning har tiltrukket betydelige private investeringer.
Verdiskapingen og investeringene i området er flere milliarder. Fiskeri - og fórindustri, transport,
offshore og tilførende leverandørindustri danner basis for næringsklyngen.

Næringslive t i kommunen og på Haugalandet har organisert sitt samarbeid i ulike organisasjoner:
Karmøy Næringsråd, Byen - Vår - Kopervik, Åkrehamn Vekst, Skude neshavn Arena,
Haugesundregionens Næringsforening, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Maritimt Forum,
Energirike med flere.

Det er også etablert forskningsrelatert samarbeid mellom næringsklynger, forskningsmiljøer,
entreprenører, finansieringskilder o g offentlige aktører, organisert i såkalte klyngeprogrammer.
Klyngeprogrammene er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SI VA. Program -
mene er tredelt; Global Centre of Expertise (GCE), Norwegian Centres of Expertise (N CE) og Arena.

Nærm este GCE - programmet er GCE Subsea i Bergen med utvikling av kompetanse og teknologi til
installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner globalt

De nærmeste N CE - pro grammene er :
• N CE Maritime Clean Tech på Stord for utvikling av ny grønn mariti m teknologi. Flere b edrifter fra

Haugaland et er med.

De nærmeste Arena - programme ne er:
• Norwegian Smart Care Cluster for utvikling av velferdsteknologi, med hovedkontor i Stavanger.

Flere bedrifter fra Haugalandet er med. Karmøy kommune med i et regionalt utviklingsprosjekt
for velferdsteknologi som er tilknyttet dette arena - programmet.

• Arena tunnelsikkerhet for utvikling løsning er for å bedre tunnelsikkerhet. Hovedkontor i
Stavanger. Kommunes eget kommunale brannvesen og noen andre bedrifter fra Haugalande t er
med i arena - programmet.

• Haugaland V ekst I KS arbeider med å utarbeide en søknad for å etablere et nytt Arena - program,
Norwegian Clean Energy Cluster, for utvikling av energi - og prosessindustri basert på regionens
sterke tilgang på energimiks av o lje, gass og vannkraft

• Marine Energy Test Centre AS hvor kommunen har eierskap , arbeider med søknad for å etablere
et nytt arena - program for Offshore Wind basert på konsesjoner i sjøområdet utenfor
Skudeneshavn.

“Bedriftsnettverk” er et enklere program i In no vasjon Norge som også kan benyttes som en
innledning til et Arena - prosjekt. “Smaken av Vikingland” er et bedriftsnettverk i regionen for
utvikling, produksjon, distribusjon og salg av lokalmat. Deltakere i nettverkssamarbeidet er bønder,
lokale matprodusen ter, restauranter, hoteller og andre reiselivsbedrifter.

Karmøy k ommune bidrar også til flere lokale næringsutviklingsprosjekter for å stimulere lokalt
klyngesamarbeid. Dette er den tradisjonelle måten å drive næringsutvik ling på i kommunen.
Biomasse/biog assprosjektet er det mest operative pr . dato med deltagere fra hele Haugalandet fra
ulike næringer: kommunal renovasjon, gassdistribusjon, substrathåndtering, leveran dør av
biogassanlegg og landbruk et . Et annet næringsutviklingsprosjekt som står foran et g jennombrudd er
etablering av en aluminiumkabelfabrikk etter nedleggelsen av Nexans på industriområdet til Norsk
Hydro på Håvik . I tillegg er det to nærings klynge prosjekter som er satt på vent i påvente av videre
utvikling av Helganesområdet. Dette er innen trafikksikkerhet s opplæring for ulike trafikantgrupper,
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samt a ktivitets - og opplevelsesturisme med deltagende reiselivs virksomheter fra Storbritannia til
Røldal . Destinasjonsselskapet og deres medlemsbedrifter har spesielt påpekt tre viktige prosjekter
som kan bidra til betydelig vekst for reiselivsnæringen: Utvikling av Historiske Avaldsnes,
fornøyelsesparken Vikingland og idrettsanlegget Fjord Motorpark.

Strategi for utvikling av næringsklynger

• Kommunen s arbeid for næringsutvikling skal kjennetegnes av tilrettelegging av næringssynergier
og klyngesamarbeid

8.10 Bruk av kommunal eierstyring for økt verdiskaping
Karmøy kommune som offentlig organ blir stilt overfor strenge krav med tanke på hvordan
kommunens eierinteresser forvaltes. Det er utarbeidet en eiers kapsmelding for kommunen s eierskap
som bygger på KS sine prinsipper og anbefalin g om god offentlig eierstyring. Videre er det utarbeidet
eierstrategier for flere av selskapene for å tydeliggjøre eiermotiv, styringssignaler og forventede
resultater.

Utvik lingen i kommunal sektor går retning av økt interkommunalt samarbeid gjennom flere
interkommunale selskap og aksjeselskap. Karmøy kommune har eierinteresser i et tjuetalls små og
store virksomheter med ulike eiermotiv og eierposisjon. Noen av virksomhetene er heleide og i andre
er eierposisjonen helt marginal. Eiermotivene deles normalt inn i samfunnsøkonomiske, mer effekt iv
tjenesteproduksjon, politisk, eller finansielt motiv . Typiske eksempler på lovpålagte oppgaver kan
være felles havnevesen, brannvesen, legevakt, renovasjonsselskap, o.l. Hensikten bak slike selskap er
og samarbeid er å effektivisere og profesjonalisere driften av utvalgte kommunale oppgaver. Hoved
prinsippene i god offentl ig eierstyringer er at politisk styring begrenser seg til eierorganene, jmf.
representantskap og generalforsamling. Dette følges og så av gjeldene selskapslovgivning. I selskaper
med politisk eiermotiv eller effektiv tjeneste produksjon vil likevel den politiske styringen tas inn i
styrerommet. Eksempler på slike virksomheter er: Haugalandspakken AS, E134 Haukelivegen AS,
Haugaland Vek st I KS, eller Haugaland Kontrollutvalgsekretariat I KS.

Noen virksomheter er viktig ere for lokal og regional verdiskaping enn andre. De mest sentrale
virksomhetene er Haugaland Kraft AS, Karmsund havn I KS, Aski AS, Solstein AS, Destinasjon
Haugesund og Hau galandet AS, Opplev Avaldsnes AS, Marin Energi Testsenter AS. Felles for disse
virksomhetene er at de opererer helt eller delvis i et uregulert marked ( konkurranse ) . Det er av
avgjørende betydning at disse selskapene har et godt sammensatt styre som gjensp eiler
virksomhetens kompetanse behov og utfordringer .

I andre selskaper er eierandel lav og gir liten mulighet for aktiv eierstyring. Dette er selskaper som
Fjord Norge AS og Nærings hagen Rogaland Ressurssenter AS, med flere.

Kommunen har opprettet et ei erskapsutvalg for å styrke eierstyringen og forberede eierskapssaker
som skal behandles i politiske organer.

Strategi for kommunal eierstyring og økt verdiskaping

• Kommunens eierskap i virksomheter skal kjennetegnes av prinsippene for god offentlig
eierstyring
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• Kommunens eierskap i v irksomheter med samfunnsøkonomisk eller finansielt eiermotiv skal
kjennetegnes av at kommunen arbeider for å gi virksomhetene best mulig rammebetingelser for
å bidra til lokal og regional verdiskaping

• Kommunens skal utarbeide eierstrategier for alle virks omheter med eierskap over 10 prosent
eller hvor kommunen har betydningsfull eierinnflytelse

• Kommunens eierskap i ulike virksomheter skal kjennetegnes av et generelt ønske om god
tilrettelegging for ansettelse av læringer i virksomheter der det er naturli g

8.11 Styr k ing av a rbeidskraft og k ompetanse utvikling
Næringslivet søker kontinuerlig etter riktig kompetanse. Høgskolen på Vestlandet er regionens
eneste institusjon for høyere utdanning og en viktig kilde f or næringslivet for høyere
arbeidskompetanse . Høgskolen driver også viktig forskningsvirksomhet i nisjer som er nyttig for
regionens næringsliv og offentlig e sektor. Andre viktige kilder til utdannet arbeidskraft er
videregående skoler og fagskoler. Fagutdanningen utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall med
lær linge plasser .

Karm øy kommune har eierinteresser i et tjuetalls små og store virksomheter med ulike eiermotiv og
eierposisjon. Totalt i dis se virksomhetene er det rundt 23 0 posisjoner i styrer og valgkomitéer. Rundt
90 av disse er på valg hvert år . Mange s tyreposisjoner er aktuelle for gjenvalg, men det er alltid
behov for nye kandidater. Samfunnsutviklingen er i stadig raskere endring og det krever også ny
kompetanse i styrene til virksomhetene. Kjø nnsbalansen i styrene har en kvinneandel på 43 prosent,
me ns kvinneandelen er for styreledere er 22 pros ent. Styreposisjoner i kommunal eide selskapskaper
kan bidra til å motivere flere kvinner i kommunen til å ta høyere utdanning og ta ledende stillinger
også i privat næringsliv. Bevissthet om dette tema i den ko mmunale eierstyringen kan gjøren en liten
forskjel l for å bidra til skjevheter i kjønnsbalansen i kommunens sysselsetting og kompetansenivå.

Kommunen har eierskap i Aski AS og Haugaland Industri AS . Begge bedriftene er attføringsbedri fter
og viktige aktør er for omskolering og tilbakeføring av arbeidstakere som har falt ut av arbeidslivet av
ulike årsaker. Bedriftene arbeider også med praktisk og yrkesrettet språkopplæring av innvandrere.
Økt bevissthet om kommunens utfordring knyttet til sysselsetning av i nnvandrere og synergi mellom
kommunens arbeid og virksomhetenes arbeid kan øke samlet effekt.

Strategi for styring av arbeidskraft og kompetanseutvikling

• Kommunen s egen virksomhet skal kjennetegnes av god tilrettelegging for ansettelse av læringer

• Kommunen skal kjennetegnes av ak tiv rekruttering av kompetente kvinnelige styremedlemmer
til selskap er kommunen har eierskap i

• K ommunen skal kjennetegnes av god samordning av arbeid og tiltak med attføringsbedriftene for
å oppnå bedre sysselsetning av grupper hvor sysselsetningen er lav

8.12 Tilrettelegging for entreprenørskap , vekstbedrifter og risikokapital
Karmøy kommune er medlem av Skape som er et partnerskap mellom Rogaland Fylkeskommune ,
Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland, N AV , og kommunene i fylket. Fylkeskommunen er
administ rativt ansvarlig. Formålet er å ha et likt tilbud av høy kvalitet til gründere i alle fylkets
kommuner: individuell rådgivning, kurs og opplæring i etablering og entreprenørskap. Tilbudet er
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primært rettet mot ”basisgründere” med vanlige forretningsidéer. I Rogaland ble det i 2016
gjennomført 483 ulike kurs og 66 av disse ble avholdt på Haugalandet . 54 prosent av deltakerne var
kvinner og 46 prosent menn . Antall besøk ved Skape nettsted vokste med 7,1 prosent siste år. I
tillegg tilbys individu ell rådgivnin g. Etterspørselen har økt betydelig siste året . Lokalt samarbeider
Karmøy kommune med Haugaland Vekst, Næringshagen Rogaland Ressurssenter, og Åkrehamn Vekst
om ulike tiltak for å forsterke og komplementere Skapes gründerarbeid.

Karmøy kommune er vert og gir årlig tilskudd til Næringshagen Rogaland Ressurssenter, som er et
utvidet t ilbud til nye gründere og etablerte bedrifter hvor det ytes bistand til små og store
utviklingsprosjekt er i bedriften. Herunder k ontorfellesskap , nettverk, forretningsutvikling,
markedskartlegging, kompetanseheving, og bistand til å skaffe finansiering. Næringshagen er et
konsept i SI VA.

Karmøy kommune er også vert for Validé Haugesundregionen AS. En in kubator med forankring til
universitetsmiljøet i Stavanger. Inkubatoren rett er seg mot gründere og forretningsidéer med stor
innovasjonshøyde og vekstpotensial . Inkubatoren tilfører kompetanse, nettverk og kapital.
Inkubatoren går inn med inntil 10 prosent eierskap i inntil 5 bedrifter pr år. Investeringsstrategien
strekker seg mo t en exit i tidlig kommersiell vekstfase, hvor annen kapital og tidlig venturekapital
forsøkes å fases inn. Selskapet representerer regionens viktigste kompetanse for systematisk
evaluering av ulike forretningsidéers sannsynlighet for suksess. Validé Hauge sundregionen har lykkes
å få fram mange lønnsomme virksomheter de siste par årene, og porteføljen vokser.

Alle offentlige tilbud retter seg mot tidlig fase gründerskap og / eller forretningsidée r med såkalt
«innovasjonshøyde» . Næringsforeningene har i flere år pekt på behovet for risikokapital til
kommersialisering av potensielle vekstbedrifter. Det finansielle miljøet på Haugalandet er lite og den
private risikokapitalen er lite tilgjengelig. Nye eller eksisterende virksomheter som har prosjekter i
«kommers ialiseringsfasen» har utfordringer med å skaffe risikokapital og passer ikke tilbudene som
nevnt ovenfor. Investeringer i prosjekter i «kommersialiseringsfasen» eller «vekstfasen», kalles også
for «venture - kapital». Dette er fasen etter at inkubatorer som Validé trekker seg ut.

Denne type risikokapital har av flere årsaker krympet i Norge. De siste par årene har vi likevel se tt en
positiv endring. P rivate investorer, også lokalt, engasjerer seg mer i gründervirksomhet i tidlig
venture - fase . Disse investore ne tilbyr kunnskap og erfaring i tillegg til kapital (såkalt «business
angels»). Et eksempel er ”Innovasjonshuset” med lokale investorer som tilbyr kapital og kompetanse.
Investeringsstrategien er likevel for smal og kapasiteten for liten til å dekke hele det lokale behovet.
Det er behov for flere tilbud.

Det lokale behovet for risikokapital er sammensatt. Kommunen ha r opplevd flere tilfeller hvor i
utgangspunktet lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser er blitt lagt ned som et resultat av
konsernpriorite ringer utenfor regionen. Ansatte mobiliserer og nye virksomheter oppstår hvis det
lykkes å framskaffe risikokapital.

Akershus Teknologifond har utviklet en modell som omtales som den mest vellykke de i landet.
Modellen er ikke direkte overførbar til lokal situasjon, men med et samarbeid med et kunnskapsmiljø
som Validé er det mulig å skape en lignende modell. Karmøy Næringsfond har vært passivt i mange
år. Sammen med resten av omstillingsmidlene etter Karmøy Omstillingsselskap AS, er det tilgjengelig
rundt seks millioner. Dette kan organiseres som et investeringsfond med en investeringsstrategi som
retter seg inn mot potensielle vekstbedrifter i tidlig kommersialiseringsfase. Ved å organisere dette i
et eget aksjeselskap kan forvaltningen legges til Validé Haugesundregionen AS. Da kan det oppnås
synergier mellom inkubatorvirksomheten og investeringsfondet. Validé kan følge nyetableringene
lenger og sterkere bidra til deres kommersielle suksess. Kommunen kan styre investeringsfondet på
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prinsipielt samme måte som for andre virksomheter kommunen har eierskap i . Det vil si gjennom
eierstrategi (investeringsstrategi), eiermøter og generalforsamling. Seks millioner er en start, og
fondet bør bygges videre opp med en mer robust grunnkapital . Utbytte fra annen invest ert
risikokapital kan anvendes til dette formålet. For eksempel kan en andel på 1 – 2 prosent av utbyttet
fra Haugaland Kraft AS årlig avsettes til å bygge opp fondet over tid.

For å styrke ”vekst segmentet” ytterligere kan modellen med nye Karmøy Næringsfond og Validé
utvides. Både Stavanger - og Bergenregionen har gode erfaringer med Connect Norge. En non - profit -
organisasjon som kobler gründere med næringslivet og investorer . Connect Norge har fler e tjenester,
men det som er mest aktuelt for Karmøy er et vekstprogram for små - og mellomstore bedrifter.
Dette programmet har som ambisjon å løfte bedriften til ”neste nivå”, og kan gi nye kandidater til
Karmøy Næringsfond som beskrevet over. Kombinasjone n av Karmøy Næringsfond, Validé
Haugesundregionen og Connect kan gi en modell og gi et tilbud i kommunen som bidrar til ny
verdiskaping og sysselsetning. Samarbeidet tilfører kommunen kompetanse som kommunen ikke
har, og som er nødvendig for å lykkes med s tyring av risikokapital. Modellen må ha som ambisjon at
det også på dette område skapes en multiplika toreffekt, hvor kommunens initia le investering med
risikokapital tilrettelegger for komplementær privat risikokapital.

Strategi for tilrettelegging for en treprenørskap, vekstbedrifter og risikokapital

• Kommunen skal bidra til at tilbudet til kommunens basisgründere utvikles gjennom Skape i tråd
med behovene i markedet

• Kommunen skal arbeide for at inkubator og næringshage lykkes å hjelpe fram nye etablering er og
arbeidsplasser i kommunen og på Haugalandet

• Kommunen s arbeid for å fremme potensielle vekstselskaper skal kjennetegnes å være proaktivt
og nytenkende. Særlig i forhold til å øke tilgjengelighet til risikokapital.


