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EIERSTRATEGI FOR KARMØY KULTUROPPLEVELSER

Forslag til vedtak:
Karmøy kommune vedtar eierstrategi for Karmøy Kulturopplevelser AS:

1. Visjonen er å utvikle ”Historiske Avaldsnes” til en av Nordens viktigste lokasjoner for 
vikinghistorien. 

2. Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby 
kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og 
historieinteresserte. Selskapet skal vektlegge autentitet og historisk kunnskap, og fremme 
lokal identitet, og tilrettelegge for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling. Selskapets 
vedtekter revideres.

3. Motivet for eierskapet er å oppnå en mer rasjonell kulturhistorisk tjenesteproduksjon i 
kombinasjon med en profesjonell produksjon av reiselivstjenester, som også bygger opp om 
reiseliv og kommunens omdømmearbeid om økt ”besøksattraktivitet”

4.  Forventningene i et 5-års perspektiv (2018) er at Historiske Avaldsnes oppnår et besøkstall på 
60.000, og at selskapet samtidig oppnår en salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. med et positivt 
driftsresultat.

5.  Kommunen inviterer selskapet til forhandlinger om ny avtale om bruk av Historiske 
Avaldsnes, ny tjenesteavtale for produksjon av kulturhistoriske tjenester og reiselivstjenester, 
samt nye avtaler om deltakelse i FoU etter behov.  Selskapet vil bli honorert for sin 
kulturhistoriske verdiskapning, mens reiselivstjenestene må være driftsmessig bærekraftige. 
Samtidig kutter kommunen årlig driftstilskudd, men vil vurdere å delta i særskilte 
kulturhistoriske prosjekter.

6.  Det forventes at selskapet bærer inntil kr. 7 mill. av de totale investeringer ved Historiske 
Avaldsnes de neste 5 årene, basert på at kommunen styrker selskapets egenkapital med inntil 
kr. 2 mill. 

7.  Styrets sammensetning vil framover vurderes av en valgkomité. Dette vil fastsettes i 
selskapets vedtekter. Sammensetning forventes gjenspeiles i selskapets behov for kompetanse. 



Særlig innenfor reiseliv og opplevelsesattraksjoner, anvendelse av FoU-resultater, og generell 
forretningskompetanse. For generalforsamlingen i 2014 har administrasjonen utført arbeidet 
for en framtidig valgkomité. Se egen sak for generalforsamlingen.

Rådmannen tildeles ansvaret for å følge opp eierstrategien overfor selskapet. Herunder 
gjennomføre uformelle eierskapsmøter med nytt styre. De formelle eierskapsmøtene ivaretas av 
generalforsamlingen.



SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR KARMØY KULTUROPPLEVELSER
 
Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 40/14

Behandling:
Nilsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Karmøy kommunestyre skal årlig bli informert om selskapets utvikling og finansielle status.

Bakkevold fremmet følgende oversendelsesforslag:
Formannskapet bes følge opp planen for ny veitrasé til Bukkøy utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av  
fylkesarkeologene.

Innstillingen med Nilsens tillegg enstemmig vedtatt.

Bakkevolds forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Vedtak:
Karmøy kommune vedtar eierstrategi for Karmøy Kulturopplevelser AS:
Visjonen er å utvikle ”Historiske Avaldsnes” til en av Nordens viktigste lokasjoner for 
vikinghistorien. 
Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby 
kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og historieinteresserte. 
Selskapet skal vektlegge autentitet og historisk kunnskap, og fremme lokal identitet, og 
tilrettelegge for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling. Selskapets vedtekter revideres.
Motivet for eierskapet er å oppnå en mer rasjonell kulturhistorisk tjenesteproduksjon i 
kombinasjon med en profesjonell produksjon av reiselivstjenester, som også bygger opp om 
reiseliv og kommunens omdømmearbeid om økt ”besøksattraktivitet”
 Forventningene i et 5-års perspektiv (2018) er at Historiske Avaldsnes oppnår et besøkstall på 
60.000 pr år, og at selskapet samtidig oppnår en salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. med et positivt 
driftsresultat.
 Kommunen inviterer selskapet til forhandlinger om ny avtale om bruk av Historiske Avaldsnes, 
ny tjenesteavtale for produksjon av kulturhistoriske tjenester og reiselivstjenester, samt nye avtaler 
om deltakelse i FoU etter behov. Selskapet vil bli honorert for sin kulturhistoriske verdiskapning, 
mens reiselivstjenestene må være driftsmessig bærekraftige. Samtidig kutter kommunen årlig 
driftstilskudd, men vil vurdere å delta i særskilte kulturhistoriske prosjekter.
Det forventes at selskapet bærer inntil kr. 7 mill. av de totale investeringer ved Historiske 
Avaldsnes de neste 5 årene, basert på at kommunen styrker selskapets egenkapital med inntil kr. 2 
mill. 
Styrets sammensetning vil framover vurderes av en valgkomité. Dette vil fastsettes i selskapets 
vedtekter. Sammensetning forventes gjenspeiles i selskapets behov for kompetanse. Særlig 
innenfor reiseliv og opplevelsesattraksjoner, anvendelse av FoU-resultater, og generell 
forretningskompetanse. For generalforsamlingen i 2014 har administrasjonen utført arbeidet for en 
framtidig valgkomité. Se egen sak for generalforsamlingen.
Rådmannen tildeles ansvaret for å følge opp eierstrategien overfor selskapet. Herunder 
gjennomføre uformelle eierskapsmøter med nytt styre. De formelle eierskapsmøtene ivaretas av 
generalforsamlingen. 

Karmøy kommunestyre skal årlig bli informert om selskapets utvikling og finansielle 
situasjon.



Oversendt formannskapet:
Formannskapet bes følge opp planen for ny veitrasé til Bukkøy utarbeidet av arbeidsgruppen 
nedsatt av  fylkesarkeologene.



SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn:

Viser til tidligere saksdokument: 13/2861, “Organisering og drift av Historiske Avaldsnes”, og 
vedtak i Formannskapet 26.08.2013:

”Formannskapet vedtar at et ideelt aksjeselskap med utvidet eierskap skal ha ansvar for drift og 

organisering av det Historiske Avaldsnes. Rådmannen gis mandat til å ta kontakt med aktuelle 

offentlige og private aktører. I første fase inviteres offentlige aktører og deretter private aktører. 

Kulturformidlingen i Visnes vurderes tilpasset selskapet”.

I denne forbindelse og videre med bakgrunn av kommunens eierskapsmelding, er det 
gjennomført et eierstrategisk arbeid for å tydeliggjøre kommunens eierskap i Karmøy 
Kulturopplevelser AS, heretter kalt selskapet. Arbeidet er ledet av avdelingssjef Kultur med støtte 
fra leder for Avaldsnesprosjektet, næringssjefen, reiselivsdirektør i Destinasjonsselskapet 
Haugesund og Haugalandet AS, samt daglig leder i Karmøy Kulturopplevelser. Det er også ført 
samtaler med styreleder i Karmøy Kulturopplevelser AS.

En ”eierstrategi” er ikke en strategi for selskapet, men er rammer og avgrensninger for selskapets 
virksomhet slik at eier kan aktiv foreta en ressursallokering (investering) for å maksimere sin 
verdi og balansere risikoen i en portefølje med flere selskaper.

Eierstrategien begrenser seg derfor til: klargjøring av motivet for eierskapet, definering av 
selskapets formål (forretningsidé), klargjøring av relasjon og samhandling mellom selskap og eier 
(hvis motivet er industrielle synergier), strategiske mål eller forventninger til selskapets 
virksomhet industrielt, markedsmessig, økonomisk, m.m., samt klargjøring av eiers 
investeringsvilje eller rammer for å sikre selskapets vekst og behov for kapital. Det eierstrategiske 
arbeidet har hatt til hensikt å få innsikt i selskapet og belyse disse temaene. Eierstrategien 
operasjonaliseres først og fremst gjennom vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler, egenkapital 
investering, styresammensetning, og formelle og uformelle eierskapsmøter med selskapets styre.

Dette notatet gir en oppsummering av drøftinger og vurderinger, og videre anbefaling til 
eierstrategi for selskapet.

 

Situasjon:

Situasjonen er belyst også i ulike sammenhenger tidligere. Her begrenses beskrivelsen av 
situasjonen til:

· Selskapet og Vikingfestivalen har hatt en god salgsvekst i 2013, men sliter resultatmessig. 

O Samlet salgsinntekter er kr. 6,7 mill. inkl. festival (+22%)

o Positivt driftsresultat er avhengig av driftsstøtte (siste år ca. 900.000)



· ”Besøksopplevelsen” er ikke i tråd med dagens forventninger

· Uklare roller skaper frustrasjon hos ansatte, kulturavd elingen, og samarbeidspartnere. 
Selskapets styre har de siste par årene påpekt behov for å endre rammebetingelsene til 
selskapet.

· Mangler investeringsplan for å videreutvikle attraksjonsverdien

o Høy investering i arkeologisk-FoU, men lite til tjenesteutvikling

o Samlet investering gjort av selskapet siste 5 år er kun kr. 116.000

· Vikingfestivalen har funnet sin form og er i positiv utvikling og vekst.

· Samlet besøk i 2013 var 42 472, hvorav ca 18.000 er vikingfestivalen

 

For nærmere informasjon om situasjonen vises det til rapport: ”Utredning omkring drift og 
organisering av det Historiske Avaldsnesområdet”, Lillehammer Kunnskapspark AS, mai 2013.

 

Motivet for eierskapet:

I følge formålet beskrevet i selskapets vedtekter har opprinnelig motiv at selskapet skulle være en 
tilrettelegger for «alle» kommunens kulturinstitusjoner, altså et langt bredere perspektiv enn det 
som faktisk er dagens virksomhet. Historiske Avaldsnes regnes som en av Nordens viktigste 
lokasjoner for vikinghistorien. Erkjennelsen er at Historiske Avaldsnes er krevende nok for 
selskapet å drifte, og selskapet har hatt begrenset kapasitet for å følge opp øvrige 
kulturinstitusjoner i kommunen. Det forventes at selskapet avventer et eventuelt ansvar for 
kulturformidlingen i Visnes, eller tar oppgaver overfor andre kulturinstitusjoner i kommunen, 
inntil utviklingen av Historiske Avaldsnes er i henhold til forventningene.

Sammen med Gamle Skudeneshavn, omtales Historiske Avaldsnes av reiselivsbedriftene som 
regionens viktigste reiselivsattraksjon. Det er viktig for hele regionen at Historiske Avaldsnes 
utvikles og blir kjent som en av Nordens viktigste lokasjoner og attraksjoner for vikinghistorien. 
De kulturhistoriske verdiene danner en plattform for både kulturhistoriske tjenester og 
reiselivstjenester. Selskapet er en sentral tjenesteleverandør i denne sammenhengen, og en viktig 
motor for utvikling av reiselivet i regionen.

For Karmøy er ”Besøksattraktivitet” et viktig parameter i omdømmearbeid til kommunen for å 
være attraktiv som både bostedskommune og næringslivskommune. Åpenbare potensielle 
synergier for kommunen er å oppnå en mer rasjonell kulturhistorisk tjenesteproduksjon i 
kombinasjon med en profesjonell produksjon av reiselivstjenester. 

 

Kulturhistoriske verdier og ansvar:

Historiske Avaldsnes er en av Nordens viktigste lokasjoner for vikinghistorien. De viktigste 
kulturhistoriske verdiene er:

• Kulturminner og funn

• Nordvegen Historiesenter

• Vikinggarden og Bukkøy



• Kongesagaene

• Olavskirken

• Det kulturhistoriske landskapet, m.m.

 

Kommunens kulturhistoriske ansvar og mål:

• Forvalte og utvikle de kulturhistoriske verdiene for framtidige generasjoner

• Utvikle, konservere og formidle eksisterende og nye arkeologiske funn for dagens og 
framtidige generasjoner

• Formidle at Avaldsnes er Norges eldste kongesete og opphav til nasjonens navn

 

Markedspotensiale og mål:

For å få en forståelse av hvilke potensiale Historiske Avaldsnes kan ha som reiselivsattraksjon og 
hvilket økonomisk potensiale dette kan gi, er det gjort sammenligning med ulike ”viking 
destinasjoner”. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS er den eneste destinasjonen som også har 
direkte tilgjengelige regnskapsdata. Øvrige destinasjoner har økonomien integrert i ulik 
museumsdrift. Vi har likevel fått tilgang til noen økonomiske tall for Midgard Historiske Senter. 

Stiklestad har gjort betydelig investeringer i rekonstruksjoner av bygningsmasse (varige 
driftsmidler er kr. 50 mill.), og har utviklet festivaler og spel over mange år. Historiske Avaldsnes 
kan ikke direkte sammenlignes med Stiklestad, men gir likevel en viktig referanse. Samlede 
salgsinntekter i 2012 var kr. 47,8 mill. Offentlige tilskudd antas å utgjøre kr. 7 mill. i tillegg. 
Festivalene antas brukt for å utvide kvaliteten i tjenestetilbudet utover festivalperiodene. 
Stiklestad rapporterer 140.000 besøk, hvor ca. halvparten er knyttet til Olsokdagene og ”Spelet om 
Heilag Olav”. Dette gir ca. kr. 342 pr besøk. 

Konseptuelt er Midgard en bedre sammenligning for Historiske Avaldsnes, men virksomheten er 
integrert med museumsdrift og har ikke klart å mobilisere sitt antatte reiselivspotensiale. For 2012 
rapporterer Midgard kun kr. 1,7 mill. i samlet salgsinntekt og mottar i tillegg kr. 5,8 mill. i 
offentlig støtte. Midgard rapporterer 12.521 besøk, som gir en salgsinntekt på kr. 136 pr besøk.

Ved Historiske Avaldsnes var det registrert 24.472 besøkende i 2013. Herunder 3.909 skoleelever. 
Ved Vikingfestivalen var det ca. 18.000 besøk. Altså samlet 42.472. Samlet salgsinntekt var i 2013 
ca. kr. 6,7 mill. (ekskl. driftstilskudd). Dette gav en salgsinntekt på ca. kr. 158 pr besøk, herunder 
ca. kr. 249 pr. besøk ved Historiesenteret, og ca. kr. 35 pr festivalbesøk.

En framskrivning/prognose av besøkstallene ved Historiske Avaldsnes viser at det er rimelig å 
anta å kunne øke årlig besøk til ca. 60.000 om 5 år (år 2018). Gitt en økning i gjennomsnitt 
salgsinntekt pr besøk til kr. 200, herunder isolert ca. kr. 345 pr. besøk ved Historiesenteret, og ca. 
kr. 86 pr festivalbesøk, gir dette en årlig salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. Dette forutsetter betydelige 
investeringer de neste 5 årene. Se senere avsnitt. Historiske Avaldsnes er regionens viktigste 
attraksjon for å ”bekrefte” vår regionale branding: ”Homeland of the Viking Kings”. Det blir 
viktig at besøkende skal kunne  ”oppleve” historien i sagalandskapet.

Destinasjonsselskapet Haugesund og Haugalandet AS er en sentral samarbeidspartner for 
selskapet. Destinasjonsselskapet markedsfører hele regionens reiseliv og har verdifulle relasjoner 



og nettverk til store turoperatører og potensielle kunder. 

 

Selskapets formål og vedtekter:

Selskapets formål vurderes ikke å være i tråd med dagens forventninger til virksomheten, og 
heller ikke i samsvar med selskapets faktiske virksomhet. Vedtektenes § 3 lyder:

• Selskapets formål er å legge til rette for at Karmøys kulturhistorie kan bli en kilde til kunnskap, 
identitet, rekreasjon, trivsel og næringsutvikling.

• Selskapets viktigste oppgave blir å produsere kulturhistoriske opplevelser av høy 
kvalitet.

• Målsettingen er at selskapet gjennom sin virksomhet skal bidra til økt inntjening for 
kulturhistoriske institusjoner i Karmøy kommune.

 

Selskapet arbeider ikke med «hele» Karmøys kulturhistorie, men er begrenset til det Historiske 
Avaldsnes og delvis gruveområdet på Visnes.  Selskapets virksomhet bygger på kunnskap og 
bidrar til lokal identitet og rekreasjon i sagalandskapet. Særlig gjelder dette Bukkøy med 
Vikinggarden. ”Næringsutvikling ”er generelt utenfor selskapets virksomhet, men en god 
utvikling av Historiske Avaldsnes som reiselivsattraksjon er en viktig plattform for andre 
reiselivsbedrifter i hele regionen. Økt inntjening hos andre kulturhistoriske institusjoner i 
Karmøy kan ikke sies å ligge innenfor dagens virksomhet. Dagens hovedfokus er å produsere 
kulturhistoriske opplevelser av høy kvalitet, og er i tråd med ”bullet” 2 i formålet.

 

Formannskapets vedtak om ideelt aksjeselskap er ikke direkte hensyntatt i vedtektene, men 
selskapet har likevel fått fritak og er pr i dag ikke i skatteposisjon. Formannskapet ønsker også et 
bredere eierskap, og det kan derfor være en fordel å ”løse” litt på den geografiske begrensningen 
i formålets tekst. Det foreslås derfor følgende endringer i selskapets formål, vedtektenes §3: 

· Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby 
kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og historieinteresserte.

· Selskapet skal vektlegge autentitet og historisk kunnskap, og fremme lokal identitet, og tilrettelegge 
for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling.

 

Det er også nødvendig å revidere vedtektene slik at de også er i tråd med kommunens 
eierskapsmelding. Blant annet i forhold til valgkomité og frist for innkalling til generalforsamling. 
For forslag til øvrige endringer i vedtektene, se vedlegg.

 

Forretningslogikk:

Riktig forståelse av den forretningslogikk selskapet virksomhet er innenfor er avgjørende for å 
lykkes. I dette tilfellet gjelder prinsippene i ”Verdinettverk” (jmf, ”Value network”, Fjeldstad og 
Stabel). I denne logikken det tre grunnleggende hovedaktiviteter: 

1) Drift av fasiliteter og infrastruktur. I praksis blir dette forvaltning av eierskapet til de 



”Kulturhistoriske verdiene”, samt videre arkeologisk forskning for å få fram nye verdier.

2) Tjenesteproduksjon. Her kan vi skille mellom kulturhistoriske tjenester, (som formidling, 
utstillinger o.l.), og reiselivstjenester. Under reiselivstjenester regnes guiding, arrangementer, 
festivaler, og andre mer kommersielt rettede tjenester.

3) Markedsføring og kundeadministrasjon, herunder booking og kundeavtaler.

 Disse tre hovedaktivitetene er avhengig av hverandre i sanntid, og ligger over hverandre. 
”Kapasitetsutnyttelse” er den viktigste driveren for markedsdifferensiering og 
kostnadseffektivitet. Markedsføring og kundeadministrasjon styrer de besøkende inn i 
konsentrerte grupper og danner inntektsgrunnlaget for god kvalitet i tjenesteproduksjon i et gitt 
tidsrom. Kundenes opplevelse av tjenesteproduksjonen er igjen avhengig av at fasilitetene er 
klargjort.

F.eks. hvis det pågår en arkeologisk utgraving kan de besøkende bli forhindret fra guideing rundt 
aktuelle kulturminner. Alternativt kan arkeologiske utgravinger tilrettelegges slik at de 
besøkende samtidig får innsikt i arkeologiske prosesser og nye funn, som igjen kan være med på å 
øke besøksopplevelsen.

Figur nedenfor som illustrerer ”Forretningslogikken”.

NB! Tabellen ligger i vedlegget

Organisering:

For effektiv kapasitetsutnyttelser må selskapet ha fullt ansvar for alle hovedaktivitetene (jmf. 
forrige avsnitt). Dette er noe utfordrende i forhold til å etablere tydelige roller og ansvar, men kan 
i praksis gjøres gjennom ulike avtaler. De to første avtalene dekker ” drift av fasiliteter og 
infrastruktur”, de to neste avtalene dekker ”tjenesteproduksjon” og ”markedsføring og 
kundeadministrasjon”.

1) Intern drifts- og vedlikeholdsavtale.

Karmøy kommune har eierskapet direkte eller indirekte til alle de ”Kulturhistoriske verdiene”. 
Forvaltning av dette eierskapet ligger naturlig hos kommunen.

Kulturavdeling i kommunen må ha et overordnet ansvar for vedlikeholdet fordi avdelingen er 
den eneste som har tilfredsstillende kulturhistorisk kompetanse om forvaltningsansvaret og 
vedlikehold av historiske kulturminner og rekonstruksjoner.

Basis vedlikehold kan utføres gjennom en intern driftsavtale mellom kulturavdelingen og teknisk 
driftsavdeling for å sikre at kulturhistoriske verdier ikke blir forringet gjennom krav til moderne” 
og kostnadseffektivt vedlikehold.

2) Leieavtale for kulturhistoriske verdier.”

I prinsippet er dette en ”husleieavtale” mellom kommunen og selskapet for leie og bruk av 
Nordvegen Historiesenter, Vikinggården, kulturstiene, P-plass og annen infrastruktur. En slik 
avtale vil sikre at selskapet kan ta ansvar for full kapasitetsutnyttelse av alle fasiliteter. Alle andre 
brukere må booke bruk av fasilitetene hos selskapet. Dette inkluderer også det såkalte 
”forskerrommet” som hittil er blitt disponert av Haugalandsmuseene.

3) Tjenesteavtale.



Kommunen setter all tjenesteproduksjon ut til selskapet. Dette inkluderer både kulturhistoriske 
tjenesteproduksjon og reiselivsproduksjon. Tjenesteavtalen skal definerer nærmere hvilke 
tjenester selskapet skal levere, og til hvilken kvalitet, såkalt SLA (Service Level Agreement). 
Overordnet skal de kulturhistoriske verdiene forvaltes og utvikles for framtidige generasjoner. 
Viktige verdier for tjenesteproduksjonen er ”historiske fakta” og ”autentisk”. Videre har 
kulturavdelingen definert noen læringsmål for de besøkende: 1) Formidle at Avaldsnes er Norges 
eldste kongesete og 2) Stedet er opphav til nasjonens navn.

Tjenesteavtalen vil også inneholde reiselivsmål. Overordnet forventes det at Historiske Avaldnes 
er med å skape troverdighet for regional branding ”Homeland of the Viking Kings” og utvikles til 
å bli ”Nordens Viking destinasjon”. Besøkende skal ”oppleve” historien i sagalandskapet. 
Konkret forventes 60.000 besøk i 2018.

Videre vil tjenesteavtalen inneholde nærmere krav til utstillinger, m.m. samt minimums 
åpningstid for Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden. Det er også naturlig at selskapet får 
ansvaret for skoleundervisningen ved Nordvegen Historiesenter. Endelig utforming av 
tjenesteavtalen blir gjennom forhandling med selskapet. Her avtales også et honorar for de 
tjenestene selskapet skal levere.

4) Utviklingsavtaler

Kommunen har hovedansvaret for arkeologisk FoU. Gjennom ny finansieringen av selskapet (se 
senere avsnitt) vil selskap få tilgang til egne investeringsmidler. Herunder investeringsmidler til 
tjenesteutvikling. Utvikling av reiselivstjenester (kommersielle) vil i mange tilfeller være naturlig 
å bygge videre på resultater fra arkeologisk FoU. Deltagelse i FoU-prosjekt med hensikt å utvikle 
nye reiselivstjenester, avtales særskilt med selskapet. Dette vil være med på å sikre 
tjenesteutvikling basert på behov selskapet opplever i markedet.

 

Økonomiske forventninger:

Det er foretatt en grov lønnsomhetsanalyse for selskapet de neste 5 årene hvor det er forsøkt satt 
forutsetninger basert på de vurderinger som er omtalt ovenfor. Selskapet har potensiale for en 
positiv drift. Salgsinntektene kan nå kr. 12 mill. i 2018. Forutsetningene bygger bl.a. på følgende:

1) For å øke opplevelsesattraktiviteten:

· Publikumsdeltakelse i guidingen i retning av living-history og reenactment

· Utvikle flere festivaler (jmf. living-history og reenactment)

· Bredere publikumsdeltakelse i ”forsker-rommet”

· Levendegjøre det kulturhistoriske verdiene og landskapet ved å invitere entusiaster til 
living-history-campus

· Skape variasjon og utvikle flere utstillinger basert på de arkeologiske utgravingene

· Utvikle flere arkeologiske rekonstruksjoner (FoU)

· Utvikle flere historiske dramatiseringer basert på sagaene og de arkeologisk funn

· Utvikle kunstneriske installasjoner basert på sagaene og de arkeologisk funn 
(attraksjonsverdi i seg selv)



· Utvikle ”velkomstområdet” i autentisk retning for å skape sentrum for attraksjonen 

· Grave ut, restaurere og formidle kongshallruinen fra middelalderen

· Benytte sagalandskapet ved å utvikle ”museumspark” og kulturminnestier i landskapet 

 

2) Øke/forbedre markedsføringen:

· Øke fokus i markedssegmentet turoperatører og cruiseturister

· Utvikle websider med opplevelsesbasert ”meny”, og ”plattform” for sosiale medier (jmf. 
målgrupper)

· Utvikle prisstrategi for bedre kapasitets- og sesongutnyttelse

 

3) Øke/forbedre “Lønnseffektivitet”:

· En booking for bedre kapasitetsutnyttelse og bedre organisering av grupper

· Selge ledig kapasitet i guidede grupper til ”drop-in”

· Kompetansekrav til eksterne guider (bruker egne guider til mersalgsaktiviteter)

 

Nedenfor er utdrag av ”lønnsomhetsanalyse” av forventet utvikling av selskapet. 2013 er 
virkelige tall. Øvrige tall er prognose.

NB! Tabellen ligger i vedlegget

Investeringsbehov/mulighet:

Erfaring fra andre reiselivsattraksjoner er at attraksjonsattraktiviteten er høyest første og delvis 
andre året etter at det er gjort nye investeringer i å øke attraktiviteten. Der etter faller 
attraksjonsattraktiviteten. Ved Historiske Avaldsnes har kommunen de siste årene brukt 
betydelige beløp på arkeologisk forskning. Selve utstillingen i Nordvegen Historiesenter, som er 
grunnstammen i den kulturhistoriske formidlingen, ble etablert i 2005. Siden er det gjort 
beskjedne investeringer. Selskapet har bokført kun kr. 116.000 i investeringer de siste 5 årene. 
Kommunen har i tillegg investert kr. 2,3 mill. i perioden. Til sammenligning har Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter AS investert ca. kr. 4,5 mill.  i samme periode, (se mer info senere avsnitt).

En grov kartlegging viser et investeringsbehov/mulighet for Historiske Avaldsnes på mellom kr. 
25–30 mill. de neste 5 årene. Herunder er ca. kr. 11 mill. til Kongsgård prosjektet som pågår, og 
ytterligere ca. kr. 7 mill. til middelalderhallen, (arkeologisk FoU). Dette må evt belastes 
driftsbudsjettet (11 mill. + 7.mill.). Videre er det behov for opp mot kr. 10 mill. til arkeologiske 
rekonstruksjoner og utstillinger, historiske dramatiseringer, kunstneriske installasjoner, o.l.  
(kulturhistorisk tjenesteutvikling/ formidling). I tillegg kommer behov for kr. 3 – 4 mill. i 
investeringer i ulik infrastruktur, herunder ny P-plass, kaianlegg, kjøkken og sanitæranlegg på 
Vikinggarden, kulturstier, med annet. Dette investeringsbehovet må kartlegges nærmere, og 



vurderes i budsjettsammenheng.

 

Nedenfor er utdrag av ”lønnsomhetsanalyse” av forventet utvikling av selskapet. 2013 er 
virkelige tall. Øvrige tall er prognose.

NB! Tabellen ligger i vedlegget

Finansiering av selskapet:

Ny organisering av selskapet legger opp til at selskapet må ta større ansvar for sin utvikling og 
tjenestetilbudet ved Historiske Avaldsnes. Dette krever også en ny finansiering av selskapet. 
Selskapet får betalt for utførelse av kulturhistoriske tjenester gjennom tjenesteavtalen. Utvikling 
av nye installasjoner, utstillinger, blir det avtalt gjennom utviklingsavtaler. Tidligere årlig 
driftstilskudd avvikles. For å sikre selskapet utviklingsmidler, foreslås det styrking av 
egenkapitalen slik at selskapet kan lånefinansiere utvikling av egne ”varige driftsmidler”. En 
styrking av egenkapitalen med kr. 2 mill. de neste 5 årene, forventes at selskapet vil kunne oppnå 
en investeringsevne på inntil kr. 7 mill. gjennom lånefinansiering for samme periode. Dette vil da 
sees på som en andel av det totale forventede investeringsbehovet ved Historiske Avaldsnes med 
kr. 25-30 mill. de neste 5 årene. 

 

Styrets sammensetning:

Selskapets virksomhet har et bredt spenn mot svært ulike kundegrupper og kundepreferanser: 
lokalbefolkning, skoleklasser, historieinteresserte, vikingentusiaster og ikke minst turister og 
kvalitetsbevisste internasjonale turoperatører, m.fl. Samtidig vil selskapet være involvert 
arkeologisk forskning, og må forholde seg til et sterkt fagmiljø.

Selskapets kompetansebehov bør gjenspeiles i styrets sammensetning. Viktig kompetanse blir 
derfor: reiseliv og stedsutvikling, tjenesteproduksjon basert på formidling og opplevelser, 
forskningsprosesser,  økonomiske styring og ledelse, strategi og omstillingsprosesser.

I mangel på en valgkomité har administrasjonen en anbefaling til kandidater og 
styresammensetning. Eget notat vil bli lagt fram for generalforsamlingen.

 

 Rådmannens kommentar:

Historiske Avaldsnes er en viktig del av kommunens kulturhistoriske verdier, og står også 
sentralt i  kommunens arbeid med omdømmebygging og ”besøksattraktivitet”. Denne 
eierstrategien for Karmøy Kulturopplevelser AS er i henhold til kommunens nye 
eierskapsmelding og formannskapets tidligere vedtak om ”ideelt aksjeselskap”. Derimot er det 
vurdert som krevende i nåværende situasjon å invitere offentlige og private aktører inn på 
eiersiden. Det vil imidlertid være aktuelt å vurdere dette nærmere når omstilling av selskapet er 
ferdigstilt.

I denne eierstrategien tar kommunen sitt eierskap bevisst og legger til rette for videre utvikling av 
selskapet. Selskapet større grad ansvarlig for egen utvikling gjennom forhøyet egenkapital og 
tydeligere avtaleforhold. De siste års ekstraordinære driftstilskudd til selskapet bortfaller, mens 



prosjektbaserte tilskudd til kulturhistoriske aktiviteter, utstillinger og festivaler vil bli vurdert 
fortløpende på vanlig måte innenfor kulturavdelingens ordinære tilskuddsrammer. Tidligere 
ekstraordinært driftstilskudd har i utgangspunktet ikke vært budsjettert, men er blitt vedtatt og 
finansiert gjennom Formannskapet disposisjonspost. Det er ikke budsjettert med slikt tilskudd i 
2014.

Økning av egenkapitalen med inntil kr. 2 mill. må tas med i investeringsplanen fram mot 2018. 
Den største utfordringen er kommunens betydelige FoU-aktiviteter som foreløpig ikke er 
hensyntatt i budsjettet. Dette må behandles som en egen sak senere.

I forhold til kommunens kulturavdeling, forventes det at bemanningsbehov til Vikingfestivalen 
og andre arrangement løses gjennom utleie av personell, fra kommunen til selskapet. Altså ingen 
organisatoriske konsekvenser i denne omgang. Eventuelle organisatoriske konsekvenser i 
selskapet, blir det opp til nytt styre å vurdere.

 

Rådmannens konklusjon:

Karmøy kommune vedtar eierstrategi for Karmøy Kulturopplevelser AS:

1. Visjonen er å utvikle ”Historiske Avaldsnes” til en av Nordens viktigste lokasjoner for 
vikinghistorien. 

2. Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby 
kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og 
historieinteresserte. Selskapet skal vektlegge autentitet og historisk kunnskap, og fremme 
lokal identitet, og tilrettelegge for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling. Selskapets 
vedtekter revideres.

3. Motivet for eierskapet er å oppnå en mer rasjonelle kulturhistorisk tjenesteproduksjon i 
kombinasjon med en profesjonell produksjon av reiselivstjenester, som også bygger opp 
reiseliv og kommunens omdømmearbeid om økt ”besøksattraktivitet”

4. Forventningene i et 5-års perspektiv (2018) er at Historiske Avaldsnes oppnår et besøkstall 
på 60.000, og at selskapet samtidig oppnår en salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. med et positivt 
driftsresultat.

5. Kommunen inviterer selskapet til forhandlinger om ny avtale om bruk av Historiske 
Avaldsnes, ny tjenesteavtale for produksjon av kulturhistoriske tjenester og 
reiselivstjenester, samt nye avtaler om deltakelse i FoU etter behov.  Selskapet vil bli 
honorert for sin kulturhistoriske verdiskapning, mens reiselivstjenestene må være 
driftsmessig bærekraftige. Samtidig kutter kommunen årlig driftstilskudd, men vil 
vurdere å delta i særskilte kulturhistoriske prosjekter.

6. Det forventes at selskapet bærer inntil kr. 7 mill. av de totale investeringer ved Historiske 
Avaldsnes de neste 5 årene, basert på at kommunen styrker selskapets egenkapital med 
inntil kr. 2 mill. 

7. Styrets sammensetning vil framover vurderes av en valgkomité. Dette vil fastsettes i 
selskapets vedtekter. Sammensetning forventes gjenspeiles i selskapets behov for 
kompetanse. Særlig innenfor reiseliv og opplevelsesattraksjoner, anvendelse av FoU-
resultater, og generell forretningskompetanse. For generalforsamlingen i 2014 har 



administrasjonen utført arbeidet for en framtidig valgkomité. Se egen sak for 
generalforsamlingen.

 

Rådmannen tildeles ansvaret for å følge opp eierstrategien overfor selskapet. Herunder 
gjennomføre uformelle eierskapsmøter med nytt styre. De formelle eierskapsmøtene ivaretas av 
generalforsamlingen.

Sigurd Eikje
sign.


