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FORORD OG INNLEDNING 
 
Kommuneplan for Eigersund 2007-2018 viser 
mål, og satsingsområder for utviklingen av 
Eigersund-samfunnet. Den er en felles plattform 
for Eigersund kommune som organisasjon, 
andre offentlige myndigheter, næringsliv, lag 
og foreninger og ikke minst for den enkelte 
innbygger.  
 
Kommuneplanens tekstdel er et viktig 
styringsdokument som skal følges opp med mer 
detaljerte planer innenfor enkelt tema og 
sektorene. Eigersund kommune vil gjennom 
økonomiplan og årsbudsjett  vise kommunens 
konkrete handlinger og tiltak. 
 
Det krever godt samarbeid, samhandling og 
stor innsats for å omsette målene i planen til 
handling. Sentralt i planen står målet om å 
bidra til en positiv næringsutvikling og å gjøre 
kommunen til et godt og trygt sted å bo. I dette 
ligger også å ha en aktiv byutvikling og dreie 
kursen i en stadig mer miljøvennlig retning.  
 
For å lykkes, må alle bidra på hver sin måte for 
å nå vår visjon som er: 
 
 
  
 
 
 
 

VISJON FOR EIGERSUND 
 

Eigersund kommune 
""VVEEKKSSTT  GGJJEENNNNOOMM  NNYYSSKKAAPPIINNGG  OOGG  

TTRRIIVVSSEELL””    
- et godt sted å bo - 

 
 

SATSINGSOMRÅDER 
 
Eigersund kommune ønsker å være attraktiv for 
næringslivet og et godt og trygt sted å bo og 
vokse opp i for alle.  
 
Følgende satsingsområder er utpekt;  

1. Innbyggerne  
2. Næringsliv 
3. Miljø  
4. Kulturelt mangfold  
5. Attraktiv arbeidsgiver.  

 
1. INNBYGGERNE 

Eigersund kommune ønsker å være en 
inkluderende kommune.  En vil ha fokus på å 
kunne tilby gode oppvekstvilkår. Dette for å 
bidra til god mental og fysisk helse for 
innbyggerne. En vil ha fokus på kvalitet og høyt 
nivå på kommunale tjenester.  
 
MÅL 

1.1. Eigersund kommune skal ha full 
barnehagedekning. 

1.2. Eigersund kommune skal ha minst  25% 
dekning av boenheter med heldøgns- 
omsorg for eldre over 80-år.  

1.3. Eigersund kommune skal ha en 
løsnings- og serviceorientert 
administrasjon. 

1.4. Eigersund kommune skal ha resultater 
over gjennomsnittet i skoleverket. 

 
2. NÆRINGSLIV 

Eigersund kommune ønsker å sikre nytt og 
eksisterende næringsliv forutsigbare 
rammevilkår gjennom tilrettelegging av 
næringsarealer, god infrastruktur og effektiv 
saksbehandling. En viktig del av dette er 
verdiskaping og sysselsetting i tilknytning til havn 
og fiskeri. Fokus på handel og service er  viktig 
for utvikling av byen og sentrum. Det er viktig for 
kommunen å ha et variert og nyskapende 
næringsliv. Det er spesielt viktig med flere 
kompetanse- og kvinnearbeidsplasser. 
 
MÅL 

2.1. Egersund skal være senter i Regionen. 
2.2. Kommunen og havnevesenet skal til 

enhver tid ha tilstrekkelig med 
byggeklare næringsarealer.  

2.3. Eigersund kommune skal være en 
pådriver for utbygging og utbedring av 
en god infrastruktur lokalt og regionalt. 

2.4. Kommunen og havnevesenet skal 
legge til rette for økt verdiskaping og 
sysselsetting. 

2.5. Eigersund kommune skal legge til rette 
for og stimulere til miljøvennlig 
næringsutvikling. 
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3. MILJØ 
Eigersund kommune vil arbeide for at hensynet 
til innbyggernes helse, velferd og trivsel settes i 
sentrum for kommunens miljøarbeid. 
Kommunen skal gjennom sin aktivitet stimulere 
til en miljøvennlig utvikling.   
 
MÅL 

3.1. Hensyn til miljø, landskap, universell 
utforming og arkitektur skal legges til 
grunn ved alle kommunal virksomhet. 

3.2. Dreie samfunnsutviklingen i en 
miljøvennlig retning når det gjelder 
produksjon, forbruk og transport.  

3.3. Eigersund skal bli en sentral  kommune 
for utvikling av virksomhet innen energi 
og miljø. 

3.4. Eigersund kommune skal redusere 
utslippene av klimagasser med 25% 
innen 2020. 

3.5. Styrke miljøbevisstheten i skoler- og 
barnehager.  

3.6. Kommunen skal bidra til å bevare 
kulturlandskap og tilrettelegge for fysisk 
aktivitet gjennom etablering av turveier 
m.m.  

3.7. Trehusbyen Egersunds identitet og 
særpreg skal bevares gjennom aktiv 
byutvikling og vern gjennom bruk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. KULTURELT MANGFOLD 
Eigersund kommune ser det som viktig med et 
mangfoldig frilufts- og kulturliv. Egersund er kjent 
for mange festivaler, og det er viktig for å skape 
liv i byen. Frivillige lag og organisasjoner har stor 
kompetanse innen ulike felt. Særlig viktig er 
arrangementene i tilknytning til Sommer- 
Egersund, Fyrfestivalen og Julebyen, og en 
ønsker å støtte opp om og videreføre slike tiltak. 
 
MÅL 

4.1. Styrke samarbeid og partnerskap med 
frivillige lag og foreninger. 

4.2. Aktivere og bevare kulturminner og 
kulturmiljø.  

4.3. Støtte og videreutvikle festivaler, 
konserter og andre kulturarrangement 
som bidrar til levende bysentrum og 
lokalsamfunn. 

4.4. Økt grad av kulturell aktivitet i skoler 
og barnehager. 

 
 
5. ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER 

Eigersund kommune ønsker å være en attraktiv 
arbeidsplass for begge kjønn. En viktig 
utfordring i planperioden er å rekruttere og 
beholde ansatte. Dette ønsker en å gjøre 
gjennom en aktiv personalpolitikk. 
 
MÅL 

5.1. Eigersund kommune skal være en 
offensiv og konkurransedyktig 
arbeidsgiver, som ivaretar og 
videreutvikler sine ansatte til beste for 
kommunens innbyggere. 
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