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Del 1. Planprogram for Eigersund kommune 

Hva er et planprogram? 
For kommuneplanen skal det utarbeides planprogram etter reglene i NY-pbl § 4-1.  Planprogrammet 
skal redegjøre for hvilke temaer som skal tas opp i kommuneplanprosessen, og hvordan planprosessen 
skal legges opp. Planprogrammet skal også redegjøre for hvilke utredninger som må gjøres i 
forbindelse med planprosessen. Planprogrammet skal angi en tidsplan for arbeidet. 

Formål og lovgrunnlag  
Målet med kommuneplanen er å gi klare og 
entydige forutsetninger for kommunens 
utvikling.  
 
Det er den langsiktige delen – samfunnsdelen 
som en nå foretar en rullering av.  Plan- 
bygningsloven stiller krav  om at det skal 
foreligge et planprogram for blant annet alle 
kommuneplaner, og reguleringsplaner som kan 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Eigersund kommune har utarbeidet 
planprogram som del av planprosessen siden 
2001.  
 
Oppstart av planarbeidet skjer ved at 
planprogrammet behandles politisk og sendes 
på høring / offentlig ettersyn. Varsling av 
oppstart av planarbeidet skjer samtidig. 
Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten 
som for kommuneplanen er 
kommuneplanutvalget.  

Kort om eksisterende kommuneplan 
Gjeldende samfunnsdel i kommuneplan ble 
vedtatt i 2007. Arealdelen ble sist revidert 2011. 
Dagens kommuneplan består av langsiktige 
målsetninger og retningslinjer for sektorenes 
planlegging som nå skal revideres.  
I tillegg består kommuneplanen av juridisk 
bindende kommuneplankart, som viser hvilke 
arealer som er avsatt for forskjellige formål, og 
hvilke nye byggeområder som skal bygges i den  

 
 
12-års perioden planen gjelder for og som sist  
ble revidert og ble vedtatt i 2011. 

Oppbygging og avgrensning av 
planarbeidet 
Gjeldende kommuneplan har et tidsperspektiv 
på 12 år og er en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel.  
 
- Kommuneplanens samfunnsdel skal ta 

stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og for kommunen som organisasjon.  
Kommuneplanens samfunnsdel skal være 
grunnlag for sektorenes planer og 
virksomhet i kommunen 

- Kommunen skal ha en arealplan for hele 
kommunen (kommuneplanens arealdel) 
,som viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
Arealdelen er rettslig bindende for alt 
arbeid og alle tiltak som omfattes av loven, 
dvs at grunneiere, rettighetshavere og 
offentlige myndigheter er juridisk bundet av 
planen. 

 
Ved denne revideringen er det samfunnsdelen 
som skal revidere jfr. vedtatt planstrategi. En 
skal senere i vår fremme forslag til planprogram 
for revidering av arealdelen-næringsareal.  
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Oppdragsgiver:

Kommunestyret

Politisk styringsgruppe:

Kommuneplanutvalget

Administrativ styringsgruppe

Rådmannens ledergruppe

Prosjektleder

Plansjef  

Planprosess og medvirkning 
En har lagt opp til en planprosess der en legger 
vekt på medvirkning og  samråd jfr. 
fremdriftsplan. En vil bl.a. bruke kommunens 
hjemmeside aktivt i hele planprosessen samt 
følge bestemmelsene i PBL som gjelder varsling 
av oppstart, høring m.m.  
 
Det finnes flere typer av opplegg, alt fra bruk av 
møter, internett, media, temamøter, 
medlemsmøter, folkemøter, åpne kontordager, 
idedugnader m.m. Hvilke opplegg en velger vil 
avhenge  av   tema   og   hvem   som   er 
interessenter – å involvere barn og unge krever 
andre opplegg enn for næringslivet.  
 
Det er som vedlegg til planprogrammet 
utarbeidet en egen informasjon og 
medvirkningsplan for prosessen som går 
nærmere inn i detaljene med hensyn på opplegg 
for medvirkning og tidspunkt for dette. 

Organisering av planarbeidet 
Organiseringen av kommuneplanarbeidet 
baseres på de erfaringer som er gjort i tidligere 
rulleringer av planen. Kommuneplanutvalget 
har det overordnede ansvar for utarbeiding på 
vegne av kommunestyret.  
 
På administrativt nivå fungerer rådmannens 
ledergruppe som en styringsgruppe. 
En administrativ gruppe ledet av plankontoret – 
har ansvar for den løpende fremdriften i 
planarbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeidelse og struktur i planprogram 
Planprogrammet er delt i fire deler og der: 
Del 1 er en generell del som omhandler en 
bakgrunn, lovgrunnlag,  avgrensning, og 
planprosess herunder medvirkning.  
 
Videre vil en i del 2 gå gjennom en del statlige 
føringer for planleggingen.  
 
I del 3 går en gjennom tema og peke på noen 
utfordringer som omfatter kommunen som 
samfunn.  
 
I del 4 tar en opp tema knyttet til kommunen 
som organisasjon. 

Barn og unge i planleggingen 
Barn og unges oppvekstmiljø omfatter barns 
fysiske, kulturelle, sosiale og psykososiale miljø 
og sammenhengene mellom disse. Barn og unge 
møter et oppvekstmiljø som kan inndeles i tre 
kategorier 
1. Fysiske omgivelser   
2. Sosialt nettverk - 
3. Offentlige service- og hjelpetiltak, 
 
Gjennom arbeidet med kommuneplanen vil en 
gi mulighet for å at barn og unge skal kunne få 
komme med innspill på  bl.a. følgende måter: 
 Utfordre skolene og barnehagene til å 

komme med innspill i forbindelse med 
varsel om oppstart. 

 Engasjere Barnas-representant i 
planarbeidet 

Følgende premisser bør legges til grunn i forhold 
til barn og unges oppvekstmiljø og 
oppvekstvilkår i kommuneplanen. 
• Planlegging for barn og unge må ta 

utgangspunkt i at familien er den basis som 
er viktigst for barn og unge.  

• Barnehager og skoler er svært sentrale 
faktorer i barn og unges oppvekstmiljø.  

• I forhold til oppvekstmiljø og oppvekstvilkår 
bør en stimulere til frivillig  aktivitet og 
legge til rette for positiv samhandling og 
nettverksbygging i bomiljøene . 

Tilgjengelighet for alle 
Å skape et tilgjengelig samfunn er viktig for 
menneskers mulighet til selvstendig liv. Felles 
brukerutvalg er her sentrale.  
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Frivillige lag- og organisasjoner 
Om lag 80 % av nasjonalformuen består av 
menneskelige ressurser. Befolkningens 
kompetanse utgjør den viktigste faktoren for 
vekst.  Mye av denne kompetansen brukes også 
på fritiden gjennom deltagelse i frivillig lags- og 
organisasjonsarbeid. 
 
For selv om det er det offentlige tilbudet som er 
bærebjelken i velferds-Norge, så er velferd ikke 
bare offentlige goder. Velferd er også nærhet 
mellom mennesker. Norge ligger på 
frivillighetstoppen i verden. Våre frivillige 
organisasjoners betydning for demokrati, 
velferd og dagligliv er uomtvistelig. 
Et levende lokalsamfunn er avhengig av frivillige 
organisasjoner og frivillig engasjement.  
 
Frivillige organisasjoner innen idrett, kunst og 
kultur er blant de viktigste fritidsaktivitetene for 
barn og unge. 
 
Frivilligheten er historisk sett forløperen til 
velferdssamfunnet. Det er en erkjennelse av at 
det offentlige er avhengig av frivillige lag og 
organsiasjoner skal en lykkes i fremtiden. 
 
I 2004 kåret NRK Norges nasjonalord så vant 
ordet ”Dugnad”. Dette sier noe om at 
frivilligheten er en stor og viktig del av den 
norske selvforståelsen. 
 
Organsiasjonslivet er i endring, mens den 
tidligere frivillige innsatsen stort sett har bestått 
i et livslangt forhold til én organisasjon, ser en 
nå at det er en dreining mot selve arbeidet og i 
mindre grad organisasjonen. Folk er mer opptatt 
av aktiviteten de gjør og hva den gir dem som 
gjør den enn selve organisasjonen som står bak. 
 
Frivilligheten er en uerstattelig arena for 
deltagelse og sosialisering og de frivillige lag- og 
organisasjonene er viktige samarbeidspartnere 
for kommunen. Frivillige organisasjoner har en 
viktig stemme i samfunnsdebatten overfor 
kommunen og andre beslutningsfattere.
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Steg og milepæler Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept 
 2014 2015 
Fase 1: Oppstart                      

1. Forslag til planprogram                      

2. Invitere til innspill via kommunens hjemmeside samt 
epost til alle kommunale ledere. 

                     

3. Politisk behandling i kommuneplanutvalget/høring                      
4. Annonsere høring av planprogram, melde oppstart 

av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  
                     

5. Varsle berørte statlige og regionale myndigheter 
samt nabokommuner 

                     

6. Varsle lag og organisasjoner, politiske partier m.m.                      

7. Varsle i media samt på kommunes hjemmeside- 
mulighet for innspill via nettsidene. 

                     

8. Utarbeide plan for informasjon og medvirkning                      
9. Høringsfrist planprogram, innspill til arbeidet med 

samfunnsdelen (14.04-23.05) 
                     

10. Fastsetting av planprogram i Kommuneplanutvalget                       

Fase 2: Medvirkning                       
11. Oppstartssamling – ledergruppen i kommunen                      

12. Utfordringsdokument i form av artikler fra utvalgte 
gjesteskribenter innen ulike aktuelle tema 

                     

13. Temamøter med sektorinteresser, barn og unge, 
næringslivet, næringsselskap, sentrumsforening, 
frivillige lag/org.  mfl.  

                     

14. Sektorvise prosesser innad i kommunen – ansvar  
den enkelte kommunalsjef – eget opplegg lages for 
den enkelte sektor (arbeidsbokmetode). 

                     

15. Temasamling(er) – kommuneplanutvalget samt 
gruppeledere og rådmannens ledergruppe 

                     

Fase 3: Utredninger – fastsettes i planprogrammet                      
Fase 4: Ferdigstille samfunnsdelen                      

16. Utarbeide forslag til samfunnsdelen                      

17. Samrådsmøte med utvalgte regionale myndigheter                      

18. Førstegangs behandling I KPU. Kommuneplanens 
samfunnsdel legges ut til offentlig ettersyn 

                     

19. Høringsfrist kommuneplanens samfunnsdel                      

20. Justering av kommuneplanens samfunnsdel                      

21. Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens 
samfunnsdel 
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Del 2. Nasjonale mål og 
retningslinjer for planarbeidet 
 
Noen lover og forskrifter 
- Lov om planlegging og byggesaks-behandling 

(plan- og bygningsloven) 
(plandelen) (01.07.09) 

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 
(01.01.09) 

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg 
verksemd (offentleglova) (i kraft 
01.01.09) 

- Lov om offentlege styresmakters ansvar for 
kulturverksemd (kulturlova) 
(01.08.06) 

- Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesentre (27. juni 2008). 

- Naturmanfoldsloven 
 
Stortingsmeldinger m.m 
• Stortingsmelding nr 29 (1996-97) om regional 

planlegging og arealpolitikk  
• Stortingsmelding nr 23 (2001-2002) om bedre 

miljø i byer og tettsteder 
• Stortingsmelding nr 31 (1996-97) om distrikts- 

og regionalpolitikken  
• Stortingsmelding nr 58 (1996-97) om 

miljøvernpolitikk for ei bærekraftig utvikling 
• Stortingsmelding nr 28 (1997-98) Oppfølging 

HABITAT II 
• Stortingsmelding nr 29 (1998-99) Om 

energipolitikken 
• Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) 

”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand”  

• Stortingsmelding nr 22 (2012-2013) Verdens 
fremste sjømat nasjon 

• Stortingsmelding nr 16 (2002-2003)  Resept for 
et sunnere Norge 

• Stortingsmelding nr 19 (1999-2000) Om norsk 
landbruk og  

• St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal 
transportplan 

• St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 
• St.meld. nr. 22 (2007–2008) Samfunnssikkerhet 
• St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi 

for å utjevne sosiale forskjeller 
• St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering 

av utdanning 

• St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 
• St.meld. nr 16 (2004-2005) Leve med 

kulturminner 
• St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring 
• St.meld. nr. 16 (2006-2007) Tidlig innsats for 

livslang læring 
• St.meld. nr 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og 

inkludering 
• St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, 

muligheter og mening 
• St.meld. nr. 25 (2005-2006) Omsorgsplan 2015 
• St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer 

og tettsteder 
• St.meld. nr 39 (2000-2001) Friluftsliv 
• NOU 2006-6 Når sikkerheten er viktigst 
• Nasjonal helseplan (2007-2010) 
• Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende 

arbeidet 2006-2010 
• Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på 

veg 2006-2009 
• Regjeringens handlingsplan for økt 

tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne (01.12.2004). 

• Rundskriv T-5/99 B om Tilgjengelighet for alle 
(29.12.99) 

• Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene (04.09.09) 

 
Rikspolitiske retningsliner (RPR)  
- RPR for å ivareta barn og unge sine interesser i 

planleggingen T-2/08 
- RPR for samordna areal- og 

transportplanlegging T-5/93 
- RPR for verna vassdrag T-1078 
 
Regionale planer 
Rogaland Fylkeskommune har flere planer som er 
retningsgivende for kommunens planlegging, de 
mest sentrale er  
- Fylkedelplan for Friluftsliv, Idrett, Natur og 

Kultur  
- Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane. 
- Regionalplan for næringsutvikling  
- Reg.pl for energi og klima i Rogaland 
- Fylkesdelplan for universell utforming 
- Regionalplan for landbruk 
- Rammeplan for avkjørsler og fylkesveger i 

Region Vest 
- Handlingsplan for myke trafikanter 
- Regionplan for folkehelse 
- Fylkesdelplan for kystsonen 
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Del 3. Kommunen som samfunn – utfordringer og veivalg 
I dette og neste kapittel fremheves noen trekk og sentrale utfordringer ved utviklingen i Eigersund.  
 
Eigersund blir, i tillegg til å være regionsenter i Dalane regionen, mer og mer en del av en større region 
– Stavangerregionen. I arbeidet med kommuneplanen vil det derfor kunne settes fokus både på felles 
utviklingstrekk innen Stavangerregionen og det særegne for Eigersund. Eksempelvis vil arbeidsplasser, 
arbeidsledighet m.m. måtte belyses både fra et regionalt og lokalt perspektiv.  
  
Det kan tenkes ulike temaer eller temaområder som kommuneplanarbeidet skal ha størst 
konsentrasjon om. Temaene valgt under, er et forsøk på å angi noen få hovedtema for 
kommuneplanarbeidet.  
 
Andre tema, eller andre tema i ulike kombinasjoner med temaene under, er selvsagt mulig. Endelig 
valg av hovedfokus i arbeidet med ny samfunnsdel vil bli gjort  som en del av den videre 
planprosessen. 
 
I forbindelse med dette arbeidet vil det være en utfordring å få frem en samfunnsdel som angir den 
retningen en ønsker at kommunen skal utvikle seg i.  
 
Utgangspunktet for revideringen er en erkjennelse av at Eigersund kommune i all hovedsak er en 
meget god kommune å arbeide i, bo i og vokse opp i!  
 
Det er selvsagt områder som kan forbedres, gjøre annerledes, men det endrer uansett ikke 
hovedinntrykket.   
 
En ønsker å gå bredt ut i starten, og heller bruke planprosessen til å fokusere på noen få utvalgte 
områder.  Rådmannen har foreløpig pekt på følgende områder som en vurderer er sentrale i fremtiden 
for Eigersund kommune: 
 
Kommunen som samfunn: 

• Befolkningsutvikling 
• Næringsutvikling/arbeidsplasser 
• By- og sentrumsutvikling 
• Bolig, bolyst og oppvekstmiljø 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Miljø- og klimautfordringer 

 
Kommunen som organisasjon: 

• Administrasjon og styring 
• Kommunen som arbeidsgiver 
• Oppvekst, barnehage og grunnskole 
• Helse, omsorg og folkehelse 
• Areal for offentlige og allmennyttig virksomhet 
• Kommunens økonomiske situasjon 
• Omdømme og markedsføring 

 
Et godt samspill og god dialog mellom kommune, lokalsamfunn, skoler, organisasjoner, næringsliv m.v. 
er en forutsetning for å kunne utvikle dette. Et bærende prinsipp vil fremdels være at nødvendig 
detaljering må skje i forbindelse med egne sektor/temaplaner.  
Kommuneplanprosessen skal bidra til å avdekke hvilke sektorer det bør utarbeides sektor/temaplaner 
for.  
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1. Befolkningsutvikling 
Eigersund kommune hadde pr. 01.01.14 et samlet innbyggertall på 14 811 og vil kunne passere 15000 
innbyggere i løpet av 2014 eller tidlig i 2015.   
 
 Eigersund har de senere år hatt en jevn og stabil vekst i folketallet og en legger til grunn at denne  
veksten vil fortsette i planperioden.  Veksten har de siste 14 årene ligget på mellom 0,5-1,4% pr. år.  
Basert på gjennomsnittet de siste 6 årene legger en til grunn en fremtidig vekst i befolkningen på om 
lag 1,0%  i planperioden.  
 
Det store flertall av befolkningen bor i tettbebygde strøk, hovedsakelig i Egersund by, noe som gjør 
dette til en bykommune. En kan forvente at mesteparten av veksten vil komme i tilknytning til 
Egersund by. Eigersund kommune er en kommune med vekst i befolkningstallet og dette gir 
kommunen nye utfrodringer knyttet til kapasitet og dimensjonering av tjenestetilbudet.  
 
Dersom befolkningen skal øke i Eigersund, ble det i forrige befolkningsprognose anslått at en må bygge 
over 55 boliger pr. år i kommunen. Naturlig tilvekst har i enkelte perioder vært på opp mot 80 til 90 
personer pr år, men har mot slutten av 90-tallet vært nede på 50 til 60 personer. Dette skyldes at 
befolkningen blir eldre.  Dette viser seg også igjen i befolkningspyramiden for 2025 der tyngdepunktet 
er i ferd med å forflytte seg ved at en får en kraftig økning i alderen 67+, en nedgang i alderen 6-15 år 
og stabilt i aldersgruppen 0-5 år.  
 
Forventet befolkningsutvikling frem til 2039 
Befolkningsutviklingen i Eigersund vil først være gangske kraftig, forutsatt at boligbyggingen slår til, for 
så å avta.   I en periode etter årtusenskiftet var det lave fødselskull, men det har vært noe mere 
"gunstige" årskull i de siste årene. Stabilt og vekst frem mot 2035. Antall døde svinger, men vil gradvis 
øke betydelig når de store eldrekullene kommer. Det betyr at naturlig tilvekst eller fødselsoverskudd 
faller sterkt etter 2020. Befolkningsvekst må derfor komme fra avtakende utflytting kombinert med 
tiltakende tilflytting. Det blir svært viktig for kommunen å bidra til : 

- næringsutvikling og nye arbeidsplasser,  
- etablere attraktive boligområder  
- bidra til å skape gode oppvekstmiljø 

 
En slik 

sammenhengende tiltakskjede vil være avgjørende for å trekke folk til kommunen! I dette ligger også å 
ha et kommunalt tjenestetilbud som er dimensjonert for å bidra til dette. 
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Årlig prosentvis befolkningsvekst 
 

 
 
Ut ifra prognosen, kan befolkningsveksten bli høyere enn i landet som helhet. Ette noen år med netto 
tilflytting rundt null (1980 til 2005), endret tendensen til pluss 100 personer årlig med en forventet 
topp fra 2015 - 2019. Så flatter det ut. 
 
Befolkningens bevegelse - netto innflytting og nasjonale oljeinvesteringer 

 
 
Netto innflytting følger langt på veg nasjonale petroleumsrelaterte investeringer. (Oljeinv. er deflatert 
= faste kroner.) For Eigersund betyr dette at det er en stor avhengighet til Aker, som er 
hjørnesteinsbedrift.   
 
Netto innflytting fordelt på aldersgrupper og kjønn 
 



 

 11 

Generelt har det vært en tendens til at unge mellom 20-29 år flytter ut. Det er flere kvinner enn menn 
som melder flytting i gruppen 20-29 år. Ut i fra prognosen kan en forvente en avtakende utflytting 
(netto) blant kvinner i 20-årene på kort sikt. Utifra prognosen kan en forvente innflytting av familier 
med barn (30-39 og 40-49 år). Det er i hele perioden større netto innflytting (=mindre utflytting) blant 
menn. 
 
For å få til den forventede innflyttingen av barnefamilier, må det bygges flere boliger samt etableres 
nye arbeidsplasser.  I dette ligger også at kommunen må bygge ut tjenestetilbudet i form av skoler, 
barnehager, turområder m.m. Eigersund kommune vil få en befolkningsstørrelse som vil kreve 
kapasitetsutvidelse av tjenestetilbudet for å kunne møte befolkningsveksten og endringene i 
alderssammensettingen.   
 
Sammenheng mellom innflytting og boligbygging 
 

 
 
Diagrammet viser at det er en sammenheng mellom flytting og boligbygging. De senere års 
befolkningsvekst er muliggjort ved stor boligbygging i årene fra 2005 til 2013. Denne sammenhengen 
er brukt i prognoseutarbeidelsen der en antar at netto flytting til Eigersund er en konsekvens av 
boligbyggingen. Årsaken til at det blir befolkningsvekst finner en som oftest i hvordan konjunkturene 
slår ut lokalt eller regionalt. Etter 2005 har det vært en periode med høykonjunktur i landet samtidig 
som Aker har hatt godt med ordretilgang. Det ser også ut til at i oppgangsperioder øker utpendlingen 
fra Eigersund. 
 
Utvikling i de yrkesaktive grupper, Panda 2012 
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På 80-tallet var antallet innbyggere i 24 - 44 minst en halv gang flere enn antallet 45 til 65 år. Nå er de 
to gruppene om lag like store - etter hvert vokser antallet eldre arbeidstaker, mens de yngste forblir 
like mange. Dette er ikke en heldig utvikling i alderstruktur. 
 
Innvandrerbefolknings sammensetning ut fra opprinnelse 

 
Det sterke innvandrerveksten kommer fra Europa - altså arbeidsinnvandring og i mindre grad 
asylsøkere og flyktninger. Det gjelder særlig fra 2006 og fremover.  Innvandrere utgjør en ressurs for  
Eigersund kommune. Denne gruppen utgjør 1248 personer og en bør gjennom samfunnsdelen se på 
hvordan en bedre kan utnytte mulighetene som innvandringen gir oss. Klarer vi å lykkes med å utnytte 
innvandrerne som ressurs, så vil vi få et sterkt, åpent og tolerant samfunn 
 
Barne og ungdomskullene 

 
Årskullenes kjønnssammensetning varierer, men fra 16 år er gutter dominerende. Denne dominansen 
fortsetter fram til 26 år. Det er ikke tilfeldig. Mange menn i 30-årene skyldes nok at mesteparten av 
arbeidsinnvandringen er menn . Jenter tar i stor grad tar utdanning og flytter i mindre grad tilbake 
etter fullført høyere utdanning. Næringslivet i Eigersund er til dels dominert av mannsdominerte 
bransjer. 
 
Det vil være viktig å få etablert kompetansearbeidsplasser for kvinner som ikke er innen omsorg og 
utdanning. 
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I tråd med en økende befolkning, vil også de yngste aldersgruppene 0-18 år) øke. En hadde i perioden 
1984 og frem til rundt 2001  en nedgang i antall barn og unge. Fra 2001 har en hatt en økning og 
denne økningen i antall barn og unge vil fortsette fremover forutsatt av boligbyggingen slår til.  
 

 
 
Dette vil kunne gi utfordringer i forhold til kapasitet på barnehager og skoler. Styring av 
boligbyggingen kan bli nødvendig for å klare å få best mulig utnyttelse av eksisterende kapasitet ved 
skolene.  
 
Antall menn og kvinner i alderen 20 til 39 år og indeks for kvinner pr 100 menn totalt 

 
I aldersgruppene fra 20 til 39 år var det nær ballanse i 2005. Nå vil summen av menn være 15 til 20 % 
flere enn antall kvinner. Denne trenden vil forsterke seg utifra prognosen. 
 
Uviklingen i de eldste grupper, Panda 2012 
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I Eigersund er en nå i en periode nærmest uten vekst i antallet over 80, og dette vil vare frem til ca 
2025 (Brun kurve).  Fra ca 2020 vil antall eldre over 80 øke svært kraftig. Denne aldersgruppen vil 
dobbles i løpet av 16 - 18 år.  
 
Arbeidsmarkedsindeks, forholdet mellom antall som går inn i yrkesaktive 
aldersklasser og de som går ut av yrkesaktive aldersklasser 

 
Forholdet mellom antall "inn i yrkeslivet" og "ut av yrkeslivet" målt som antall innbyggere - ikke faktisk i 
arbeid. Eigersund var bedre stilt enn landet fremt il om lag 2010. Eigersund vil ligge på  
landsgjennomsnittet frem til rundt 2025 for deretter å tape i forhold til landet. 
 
Omsorgsindeks, yrkesaktive 20 - 65 år i forhold til før- og etter yrkesaktiv alder 

 
Eigersund har en dårligere balanse enn landet som helhet mellom de som jobber og de som er yngre 
eller eldre enn de yrkesaktive aldersklassene. Men prognosen viser seg at Eigersund gradvis vil nærme 
seg tallene for landet som helhet. 
 
Utfordringer 
Analysen av befolkningsutviklingen fra forrige revidering gav grunnlag for noen refleksjoner: 
- Det kan ikke forventes høy befolkningsvekst i Eigersund i planperioden. 
- Relativt sett er aldersgruppene mellom 25 og 30 år underrepresentert i Eigersund nå. Med mindre en 

får innflytting – særlig av kvinner – i disse aldersgrupper, vil en kunne få betydelig nedgang i antall 
fødsler i de nærmeste årene. 

- De eldste aldersgrupper vil gradvis utgjøre en stadig større andel av befolkningen i Eigersund.  
- For å ha befolkningsvekst i Eigersund er det nødvendig å ha en boligbygging på minst 55 boliger per år. 

De siste årene har boligbyggingen ligget på et snitt på 90 boliger pr. år. 
- For å ha netto innflytting må det bygges ca 55 boliger per år eller mer. 
- Befolkningsvekst kan sikres ved to samtidige strategier: 

1. Arbeide for attraktive arbeidsplasser i Eigersund – for ulike utdanningsnivåer og ulike næringer. 
2. Legge til rette for at Eigersund kan være bostedskommune, men at en kan ha sitt arbeid utenfor 

kommunen – legge til rette for pendling. 
- Det kan forventes en eldrebølge i kommunen – først blant de yngst eldre, men etter hvert også blant 

de eldste og mest pleiekrevende aldersgrupper. 
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2. Næringsutvikling 
I Eigersund kommune er det særlig næringsmiddel og fiskerinæringen og aktivitet i og rundt 
hjørnesteinsbedriften Aker Solution som utgjør de sentrale delene av næringslivet. Det er Egersunds 
sentrale plassering i Nordsjø-bassenget, med Norges beste naturlige havn, som gjør stedet så 
attraktivt.  Havnen er hovedsakelig isfri og uten tidevannsforskjeller og er godt beskyttet mot vær og 
vind. 
 
I Eigersund er det en nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og næringsutvikling.  

Når det gjelder arbeidsledighet  var den ved utgangen av 2013 en del høyere enn i 2008. Men 
fremdeles er ledigheten lav i Eigersund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsledige kvinner og menn etter aldrer 

Arbeidsledigheten blant kvinner og blant menn er svært ulike. Det forteller bl.a. at kvinner jobber i 
mer skjermede bransjer (offentlig) og i mindre grad melder seg ledig når de er arbeidsløse. De er i 
mindre grad arbeidssøkende. Dersom en ser på hvordan arbeidsledigheten fordeler seg etter kjønn, 
ser en at det er flest menn som er arbeidsledige.  
 
Yrkesfrekvens etter kjønn og alder 
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Yrkesaktivitet fordelt på kjønn og alder viser at generelt vil alle aldersgrupper under 60 år får høyere 
yrkesfrekvens. Menn i 60 årene har hatt svingende tendenser. kvinner i 60 årene har hatt økende 
tendens - en liten nedgang i 2012. 

2.1 Industri og tilhørende sektorer 
Eigersund kommune har en stor og livskraftig industrisektor.  Dette gjelder både mekanisk industri og  
næringsmiddelindustri.  Både målt i antall ansatte og omsetning er dette en svært viktig og sentral del 
av del lokale næringslivet. 
 
Den mekaniske industrien spenner ifra AKER Solution som er hjørnesteinsbedrift i kommunen til 
mindre mekaniske verksteder. Samlet utgjør dette en stor og viktig del av næringslivet i Eigersund 
kommune. Næringsmiddelindustrien spenner fra mindre gardsproduksjon til Gilde Vest som er Norges 
største storfeslakteri. Anlegget på Tengs produserer bl.a. 4 millioner kilo kjøttdeig hvert år. Det er 
viktig å sikre at denne type videreforedling får sikre arealmessige rammevilkår, samt at en må 
oppmuntre til knoppskytning. Videre har Eigersund en ikke ubetydelig maritim hight tech cluster som 
er av stor betydning og er i verdensklasse. 
 
I forbindelse med revidering vil det kunne være aktuelt å se på hvordan samfunnsdelen kan støtte opp 
om følgende forhold:  

• Legge til rette for videreutvikling av eksisterende industri og servicebedrifter  

• Hvordan kan samfunnsdelen bidra til å legge forholdene til rette for knoppskyting? 

• Arbeide for å styrke Egersund som regionsenter for handel, service og kultur.  

• Trygge rammevilkår for havnen 

• Arbeide for å få tilrettelagt bedre kommunikasjonsløsninger herunder dobbeltspor til/fra 
Egersund. 

• Næringsvennlig og profesjonell offentlig sektor  
• Samarbeid med andre kommuner/kommunereform 
• Fokus på foredlingsindustrien og tiltak i tilknytning til denne for eksempel utdanningstilbud, 

forskning, videreforedling m.m.  
• Støtte opp under næringsklynger, særlig i tilknytning til nisjenæringer.  
• Fornybar energi  herunder vannkraft, vindkraft og lokal produksjon/videreforedling av 

biomasse. 
 
Kombinert med videre satsing på aktiviteter knyttet til havna, vil ny næringsvirksomhet i tilknytning til 
E39 traseen og langs Rv måtte vurderes.  

2.2 Sammensetting etter næring 
Utifra tall fra SSB (2012 tall) utgjør primærnæringene om lag 3%, sekundærnæringene utgjør 36% og 
tjenesteytende næringer utgjør omlag 61%. Tallet vil variere litt avhengig av hvordan en setter 
sammen næringene. 
 
Jordbruk, skogbruk og fiske har blitt redusert med om lag 23% i perioden 2008-2012.  Sysselsettingen 
innen industri har i samme periode blitt redusert med 14%.  
 
Samtidig har sysselsettingen innen bergverksdrift økt med 53% i samme periode.  

2.3 Antall sysselsatte og pendling (SSB) 
Det var i 2012 til sammen 7779 sysselsatte med bosted i Eigersund inkludert de som pendler.  
Av disse arbeidet 1256 (16%) i industri, 1490 (19%) i helse og sosialtjenester og 986 (13%) innen 
varehandel, 667 (9%) innen bygg og anlegg og 587 (8%) innen undervisning.   
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I perioden 2008 til 2012 har sysselsettingen innen landbruk, fiske, industri, informasjon, bank og 
forsikring og teknisk tjenesteyting gått tilbake. Samtidig er det positivt at den samlede sysselsettingen 
har økt med 2,9 % i samme perioden. Det er særlig innen bergverk, bygg- og anlegg, 
serveringsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, undervisning samt helse og sosial som har økt. 
 
Av disse arbeidet 1256 (16%) i industri, 1490 (19%) i helse og sosialtjenester og 986 (13%) innen 
varehandel, 667 (9%) innen bygg og anlegg og 587 (8%) innen undervisning.  
 

 
 
I 

perioden 2008 til 2012 har sysselsettingen innen landbruk, fiske, industri, informasjon, bank og 
forsikring og teknisk tjenesteyting gått tilbake. Samtidig er det positivt at den samlede sysselsettingen 
har økt med 2,9 % i samme perioden. Det er særlig innen bergverk, bygg- og anlegg, 
serveringsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, undervisning samt helse og sosial som har økt. 
 
Pendling 
For Eigersund er det viktig og helt sentralt å være en del av et større regionalt bo- og arbeidsmarked. 
Dette viser seg bl.a. når en ser på pendling inn- og ut av kommunen. Dette gir mulighet for å kunne bo 
i Eigersund og få tilgang til arbeidsplasser som en ikke har i egen kommune. 
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- Innpendling 

I 2012 var det 1048 som pendlet inn til 
Eigersund kommune. 115 av disse 
pendlet fra sør- og østlandet, mens 905 
fra andre kommuner i Rogaland og 27 
fra resten av vestlandet og nordover.  
Av de som pendlet fra Rogaland kom 
58% fra de andre Dalane kommunene, 
21% fra Jæren og 20% fra kommunen på 
Nord Jæren/Stavanger området.   
 
 

 
Innpendling - Nord Jæren, Jæren og Dalane: 
Totalt har innpendlingen blitt redusert med i underkant av 2% ifra 2008 til 2012.  Dersom en derimot 
ser på perioden 2000-2012 har innpendlingen økt med over 30%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utpendling 
Totalt 2178 personer pendlet ut av kommunen for å arbeide i 2012. Samlet er det dermed om lag 28% 
av de sysselsatte med bosted i Eigersund som pendler ut av kommunen hver dag. Dette understreker 
at  Eigersund er en del av en større bo- og arbeidsregion som kan gi store muligheter for vår kommune 
og som må hensyntas i kommunal planlegging. 
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Utpendling - Nord Jæren, Jæren og Dalane: 
Av de som pendelt ut av 
kommunen arbeidet 242 
på sokkelen, 907 i på Nord 
Jæren, 294 på Jæren og 
277 i de andre Dalane 
kommunene.  
 
Totalt har utpendlingen 
økt med 12% ifra 2008 til 
2012. Dersom en ser på 
perioden 2000-2012 har 
utpendlingen økt med 
hele 57 %.  

Av de som pendler inn til kommunen kommer de fleste fra de andre Dalane kommunene (58%).  
 
Dersom en ser på de som pendler ut av kommunen, skjer dette i hovedsak til Jæren/Stavanger 
området (54%).  Om lag 12% til de andre Dalane kommunene.  En kan nevne at 11% pendlet til 
sokkelen, mens om lag 9% pendlet til Oslo/Bergen.  
 
Det vil være av sentral betydning å arbeide for bedre kommunikasjoner i form av dobbeltspor og  
bedre veier som samlet gir mulighet for kortere reisetid. 

2.4 Eigersund i en regional sammenheng 
Eigersund har en strategisk plassering på sørvestlandet mellom de to store byene Kristiansand (85 000 
innb) og  Stavanger (130 000 innb). Stavanger er blant de områdene i Norge som har sterkest vekst.  
 
Det som skaper attraktivitet for en kommune, er først og fremst en oppfatning av at kommunen 
oppfattes som et godt sted å vokse opp, muligheter for å få interessante jobber og tilgang til vakker 
natur. Når det gjelder pendling forholder Eigersund seg i dag i det alt vesentlige til Stavangerregionen.   
 
Forbedret E39 og videre utvikling av Jærbanen vil bidra til å styrke dette forholdet.  
 
Utfordringer og veivalg 
• Hva er Eigersunds rolle i det regionale bildet? Skal Eigersund fortsette i sin posisjon eller skal 

Eigersund tydelig orientere seg i en retning? 
• Hvilke muligheter og utfordringer skaper utbedring av E39 og utbygging av Jærbanen for Eigersund 

i et felles bo- og arbeidsmarked i Rogaland? 
• Hva er de viktigste utfordringene i areal- og transportplanen for Dalane? 
• Hvordan ønsker Eigersund å markedsføre seg i en regional sammenheng? 
• Hvordan skal Eigersund finne sin plass som del av en større bo- og arbeidsregion? 
 
Valgene en gjør i forbindelse med revidering av samfunnsdelen må støtte opp om Egersund som 
regionsenter. 

2.5 Kystlinje, havner og kaier i Eigersund 
Eigersund har en kystlinje  på totalt 296 km, dette inkluderer også øyer og holmer.  Fordi folk bor så 
nært sjøen har kommunen en helt annen havnestruktur enn nesten alle de andre kommunen på Jæren 
og i Dalane . Bedriftene med stort transportbehov er stort sett lokaliserte til sjøen med til dels egne 
private anlegg. Egersund havn er sentral både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. 
 
Egersund har en av de mest komplette havnene når det gjelder varer og tjenester til fiskeflåten.  
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Havner 
Egersund havn tilbyr alle de tjenester og servicefunksjoner som moderne fiskeri og transport trenger, 
samt kort vei til de viktigste markedene på kontinentet.  Kommuneplanen bør bidra til økt aktivitet i 
tilknytning til transport av gods til og fra utlandet. Det viktigste er at en klarer å utnytte 
konkurransefordelene Egersund havn har i forhold til andre havner langs kysten.  
 
I Egersund skjer det en god del lossing og lasting av båter. En viktig forutsetning for å benytte 
sjøtransport er store volum. Økende containerbruk i fremtiden vil  f.eks. føre til økte arealbehov i 
tilknytning til havna.  
 
Det er viktig å ha fokus på den sentrale betydningen havna har for næringslivet både direkte, men og 
indirekte gjennom avledet virksomhet. Deler av havna i Egersund ligger i og ved sentrumsområdene i 
byen og en utviding vil derfor kunne medføre konflikter. Det er derfor viktig at en har klare 
prioriteringer for bruk av areal: 
 Nyetablering og utviding av havnefunksjonene bør videre skje gjennom samlokalisering eller i 

områder som ikke kommer i direkte konflikt med andre arealbruksinteresser i Vågen.  
 Ny etablering og utviding av eksisterende boligområder skal ikke skje i direkte tilknytning til 

havneaktivitet jfr. støykrav m.m. i forurensningsloven. 

 
Gjennom samfunnsdelen bør en vurdere hvordan en kan stimulere til å etablere 
kompetansearbeidsplasser i kommunen, da særlig for kvinner.  
 
Infrastruktur og havner for fiskeri  
Fiskeindustrien er konkurranseutsatt  og i  arealsammenheng er det særlig investering i havn, vei og 
tilgang til billige tomter som er mest avgjørende for den lokale fiskeindustrien.  
Lokalisering av fiskebedrifter og tilhørende infrastruktur er en stor utfordring med hensyn til å 
planlegge med utgangspunkt i store volum når det gjelder transport på land og sjø.  

2.6 Fiskeri og fiskerinæring 
Fiskeri og havbruk er svært viktig for norsk økonomi. Det settes i dag store krav til flyten i verdikjedene 
fra fangst via foredling til marked. Eigersund har allerede et godt utbygd mottaksapparat for fersk fisk, 
men har frem til nå manglet aktører innen havbruk.  
 
Det er særlig sild, brisling, makrell og lodde som tradisjonelt har skapt de største verdiene i Egersund. 
Fiskeindustrien er helt avhengig av rammebetingelser som gjør at det er attraktivt for fiskeflåten å 
levere fangst til Eigersund.  Det er viktig å bygge ut infrastruktur slik at havnen fremstår som attraktiv 
for alle typer fartøy samt å sikre og forbeholde areal. 

2.7 Reiseliv  
Naturen har alltid vært et grunnelement i det norske reiselivsproduktet, så også i Eigersund. Vår 
kommune har naturopplevelser som et stadig større reisende publikum setter pris på herunder 
Magma-geopark, Eigerøy fyr, turvei til Hellvik, Auglend m.m . Et flertall av arbeidsplassene i hotell- og 
restaurantbransjen finnes i eller i nærheten av sentrum av Egersund.  
 
Det vil være viktig å tilrettelegge for aktivitets og opplevelsestilbud i tilknytning til denne næringen. 
Reiseliv omfatter ikke bare selve overnattingsstedet, minst like viktig er å legge forholdene til rette for 
opplevelsestilbud og friområder som en del av et totalt reiselivskonsept f.eks. golfbane m.m.  

2.8 Service og handel 
Service og handel er viktige element for å ha et levende sentrum.  Egersund har et flott sentrum med 
et stort utvalg av butikker og en sentrumsforening som satser aktivt.  
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På grunn av nye krav til effektivitet er det en generell tendens i Norge at antallet butikker blir mindre 
samtidig som arealet pr. butikk blir større. Dette fører i mange tilfeller til mer effektiv drift, men også 
til endringer for større og mindre tettstedsentra og byer, siden handelen ofte flyttes fra sentrale 
områder til steder hvor tilgjengeligheten med bil er god. Dette er en stor utfordring for mange 
historiske bysentrum, også Egersund, hvor handelsarealene ikke er tilrettelagt for de nye 
handelskonseptene. 
 
Det er viktig å se på muligheter for å gjøre tilpasninger i det historiske bygningsmiljøet for å gjøre det 
mulig for nye handelskonsepter å kunne etablere seg i sentrum. Sentrumsplanen har gjennom 
muligheten for kvartalsutvikling åpnet opp for dette. 
 
Kvaliteter ved handel i Egersund sentrum: 
 sentrum er omgitt av grønne omgivelser og Vannbassengan 
 sentrum er kompakt med robust kvartalsstruktur og en unik verneverdig bebyggelse 
 det visuelle hovedinntrykket av gatene er bymessig og solid 
 byen har ivaretatt småbykvaliteter:  
 Skala og kvaliteter i bebyggelsen 
 Har ivaretatt tradisjonell sentrumshandel (spesialbutikker mm) 
 Bebyggelse som forteller byhistorien 

 det er fortsatt avsatt arealreserver i sentrum (Eie) 
 det er sykkel- og gangavstand til sentrum for mange: Om lag 75% av befolkningen bor innenfor 3 

km radius fra sentrum 
 nærhet til sjøen 
 byen og sentrum fungerer i hovedsak godt 
 leieprisene er i samsvar med sammenlignbare kommuner 
 viktige søylearrangement for handelsstanden (Vårsprett, Egersunduga med Fiskeriets dag, 

Høstmarken, Julebyen  
 viktige festivaler som Dalane Bluesfesitival, Fyrfestival, Egersund visefestival, Okka festival, 

Oktoberfest, dalane kulturfestival 
 Sykkelby 
 
Utfordringer for handel i Egersund sentrum: 
 behov for mer byliv på sen ettermiddag og  kveldstid 
 barn og unge har få tilbud og er lite synlige i bybildet 
 handel: 

- Endring av handlemønsteret gjør sentrumshandelen sårbar 
- Sårbarhet i forhold til handelsutvikling andre steder 
- For lite ledige areal med hensiktsmessig størrelse 

 en del ”nyere” bebyggelse i front er oppført uten tilstrekkelig hensyn til omgivelsene 
 utfordringer knyttet til vei- og gatenett  
 parkering 
 Netthandel 
 
Ønsker og muligheter for handel i Egersund sentrum: 
• utnytte opplevelsespotensialet og kvalitetene i sentrum 
• legge kommunale funksjoner til sentrum 
• skape sosiale møteplasser 
• mer aktiv kontakt mellom byen og sjøen 
• utvikle attraksjoner langs sjøen 
• flere boliger for alle i sentrum 
• Etablere parkeringsplasser på Areneset/Gruset og bedret kollektivtilbud 
• bebygge Bytelttomta/Areneset og legge om trafikken 
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- Tilføre nye funksjoner 
- Skape mer byliv 
- Styrke forbindelsen mot sjøen 

2.9 Landbruk, natur og friluftsliv 
Jordbruksareal :                         53.000 dekar  
Skogbruksareal (produktivt):   48.000 dekar  
Annet areal:                              292.900 dekar 
Vann:                                            36.100 dekar 
Totalt                                          430.000 dekar 
 
I Eigersund er landbruket en næring som i stor grad er "allestedsnærværende". I de fleste delene av 
Eigersund vil det være nærhet til landbruksarealer.  
 
I kommuneplanen vil utfordringen være å ta vare på de arealene som gir produksjons-grunnlaget for 
jord- og skogbruket i kommunen.  
 
Jordbruk 
Jordbruket i Eigersund har hatt følgende utviklingstrekk 2000-2013: Jordbruksareal brukt til 
slåttemark, åker og  beite har økt fra omlag 48000 daa til 53.000 daa. Antall gårdsbruk som søkte 
produksjons-tillegg har blitt redusert fra 285 til 194. Gjennomsnittlig bruksstørrelse (inkludert leiejord) 
regnet i daa  slåttemark/ åker/beite pr. bruk har økt fra 168 daa til 273 daa. 
 
Selv om det totale jordbruksarealet øker noe har vi likevel i kommunen en arealkonflikt mellom 
verdifullt jordbruksareal og utbyggingsinteresser.   
  
Antall driftsenheter med melkekyr er blitt redusert fra 82 i 2005 til 39 i 2013. Antall driftsenheter med 
sau over ett år er redusert fra 194 i 2005 til 170 i 2013. Antall driftsenheter med avlspurker er redusert 
fra 8 i 2005 til 1 i 2013. Antall driftsenheter med slaktegris er redusert fra 17 i 2005 til 12 til 2013. 
Antall driftsenheter med verpehøner er redusert fra 15 i 2005 til 7 i 2013.   Melkeproduksjonen er 
fortsatt bærebjelken i jordbruket i Eigersund, og denne produksjonen går også ned. 
 
Regjeringen har videreført målet om en årlig omdisponering på under 6 000 daa dyrket mark, 
jf. Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken.  
 
I Norge er kun 3 % (10 068 km2) av landarealet jordbruksareal. Til sammenlikning består 38 % av 
landarealene av skog, 44 % av fjell og vidde. Bare ca. 1/3 av det dyrka arealet  har potensial for 
matkornproduksjon (korn). Norge har lavere andel jordbruksareal  i forhold til de fleste land det er 
naturlig å sammenlikne seg med.  
 
For jordbruket er det viktig at et en har større sammenhengende jordbruksareal, med minst mulig 
“lappeteppe” mellom jordbruk og byggeområde, trafikkareal m.m.  
 
Utfordringer i landbruket 
- Tradisjonelt jordbruk: 
Det er et stort investeringsbehov i jordbruket. Dalane er et prioritert område for bruk av 
bygdeutviklingsmidler i landbruket. Det er viktig å gi informasjon om støtteordningene til tradisjonelt 
jordbruk. Mange bruk trenger økonomisk veiledning. I Eigersund er det mange småbruk og mange 
deltidsbønder. Det er også noen store driftsenheter med sau og melkekyr. Interessen for sau/villsau er 
økende.  Sauetallet er på vei opp. En er imidlertid bekymret over utviklingen i melkeproduksjonen. 
 Det er kun 39 melkebruk i igjen i kommunen.  Total melkeproduksjon i kommunen har vært 
forholdsvis stabil de siste årene, men er svakt nedadgående.     
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-  Tilleggsnæringer: 
For mange bruk kan nye landbrukstilknyttede næringer være viktig for å opprettholde 
inntektsgrunnlaget. De fleste bruk i Eigersund driver tradisjonelt jordbruk med husdyrdrift. Det er 
viktig å stimulere til nytenkning og gi informasjon om tilskudds-ordningene til nye næringer.  
 
Skogbruk 
 Tilplantet areal i kommunen er ca 23.000 daa, herav ca 14.000 daa gran og 9.000 daa furu/lerk. 
 Produktivt skogareal : ca 60.000 daa, av dette er økonomisk drivbart : ca 48.000 daa.  
 Tilvekst :  Gran: 6.000 m3;  Furu/ Lerk: 3000 m3  og løvskog: 2.000 m3.  
 Potensiale for årlig avvirking første 10-arsperiode:  

Gran: 2.500 m3, Furu/ Lerk: 600 m3  og lauv: 2.000 m3.  
Gjennomsnittlig planting siste 10 år har vært ca 20.000 planter. 
Gjennomsnittlig avvirkning siste 10 år har vært ca 3000 m3. 

  
Eigersund kommune har ikke naturlig barskog.  Av lauvtrær er det bjørk og eik som dominerer.   
  
Skogbruksveier 
I dag er det omlag 16km skogsbilveier og 40 km traktorveier i Eigersund. For å få til en rasjonell 
veidekning  er det nødvendig med ca. 30 km nye skogsveier de neste 15 åra. Dagens største utfordring 
for skogbruket spesielt, er det offentlige veinettet. 
 
En av de viktigste veiene for skogbruket er Fv 56 Årstaddalen – Koldal.  Her kan en kjøre med 
vogtoglengde 19.5 m, men maks totalvekt er 32 tonn.  Med en begrensning på 32 tonn vil en 
tømmerbil lovlig kunne ta med seg 10m3.  Dette vil si ca 25 % av normal tømmerlass.  Tømmerbilen 
må da kjøre 4 turer for samme volum.  
  
Annen skogproduksjon: 
De senere år er det etablert et fagmiljø innen bar og juletreproduksjon i kommunen.  Denne 
produksjonen utgjør i dag ca 50.000 juletrær og 20 daa  barproduksjon. 

3. By- og sentrumsutvikling  
I sentrumsplan for Egersund kommune var det et sentralt tema å sette fokus på Egersunds funksjon 
som regionsenter og videreutvikling av dette. Denne legger premisser for utviklingen av bysentrumet.  
Denne planen tok en del viktige strategiske og tunge grep for utvikling av bykjernen som det er viktig å 
ivareta i samfunnsdelen.. 
 
En legger til grunn at samfunnsdelen skal bidra til at: 
1. Nye tiltak skal bidra til å styrke og utvikle Egersund som motor i regionen.  
2. Kommuneplanen skal  søke å peke på fremtide utbyggingsakser og utvidelsesretninger ev. som 

temakart. 
 
Planleggingen må ta utgangspunkt i byens egenart og estetiske verdier, for bare da kan en få til en 
helhetlig utforming av bykjernene med god tilgjengelighet, økt handel og et levende bymiljø.  
 
En vil fremdeles arbeide for å åpne byen mot sjøen og gjøre havneområdet i Vågen til en levende og 
tilgjengelig del av byens sentrum.  Dette er også i tråd med vedtatt sentrumsplan. 
 
Følgende fokus og holdninger er sentrale når det gjelder dette: ”Hovedprinsippet vil derfor fortsatt 
være vern gjennom bruk. ” 
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 I satsingen på Egersund sentrum, ligger og at eventuelle nye kjøpesentre ikke skal legges utenfor 
byens sentrum. I dette ligger det at en ønsker mest mulig sammenhengende næringsarealer i 
sentrum for å forhindre fragmentering. Hvordan kan samfunnsdelen bidra til dette? 

 Er det mulig for relokalisering av eksisterende industrivirksomhet for å skape nytt sentrumsareal?  
 Kulturlivet og handelen danner den viktigste rammen for å utvikle et sterkt og livskraftig 

sentrumsområde som trekker folk fra hele regionen. Hvordan kan samfunnsdelen bidra til dette? 
 
Et levende sentrum er viktig både for utviklingen av Eigersund samfunnet, men også for regionen. En 
levende by med handel, kultur og aktivitet hele året må være målet.  
Hvordan et sted oppleves og oppfattes er blitt stadig viktigere for valg av bosted. Omdømmearbeid, 
stedsutvikling, inkludering av innflyttere, variert boligtilbud samt næringsutvikling blir alle sentrale 
tema når en snakker om bolyst. 

3.1 Tettstedsutvikling i Eigersund kommune 
Gjennom kommuneplanen skal en søke å få fastlagt et utbyggingsmønster med en tettstedsstruktur 
som kan opprettholde bosettingen og tjenestetilbudet på lavest mulig funksjonsnivå. I Eigersund 
kommune gjelder dette Helleland og Hellvik.  Det må være  tilstrekkelig  areal for eventuell utviding og 
nyetablering.  

Tettsteder og kulturminner 
Egersund er en særpreget by med lange tradisjoner som havneby. Sentrum består av en unik samling 
med vernet bygningsmiljø, der helheten i bygningene gjør sentrum spesiell i nasjonal sammenheng.  
Det har i kommunen blitt vektlagt at den vernede bygningsmassen utgjør viktige økonomiske ressurser 
for samfunnet. Viktige utfordringer for spesielt bygningsvern i Egersund er å finne nye bruksområde 
for bygninger der den opphavlige funksjonen ikke lenger er aktuell.  Sentrumsutvikling i Egersund by 
kan ikke sees isolert fra den verneverdige trehusbebyggelsen som gjør Egersund til en av de best 
bevarte og flotteste trehusbyene i Europa. 

4. Eigersund og Dalane regionen 
Egersund er regionsenter i Dalane. Selv om det er regionale forskjeller i Rogaland, er det tre viktige 
forutsetninger for regional utvikling som er felles for hele fylket:  

1. Tilgang på menneskelige ressurser – human kapital  
2. Kompetanse og  
3. Transport – kommunikasjon  

 
Dalane er ikke en ensartet region, slik at grunnlaget for utvikling varierer geografisk. Det samme gjør 
utfordringene. Det er behov for å stimulere til vekst og verdiskaping i Dalane og en må gjennom 
planprosessen se på hvilke strategiske valg og retninger en bør innarbeide i kommuneplanens 
samfunnsdel som vil bidra til å styrke Dalaneregionen. 
 
Et svært viktig aspekt i den regionale utviklingen er å etablere en god infrastruktur med vekt på 
kollektive transportløsninger som medvirker til regionforstørring , felles bo- og arbeidsmarked og 
større muligheter for vekst. Folk kan da velge arbeidsplass og boplass i et større geografisk område og 
en kan velge boplass uavhengig av arbeid og omvendt. Utfordringen for regionen blir å utnytte 
mulighetene infrastrukturen gir til vekst, bolyst og verdiskaping i egen region. Infrastrukturen med 
veier skaper ikke region-, bygde- og næringsutvikling i seg selv, men er en god ramme for verdiskaping. 
 
I fremtiden vil samarbeid med kommuner innforbi og utforbi regionene bli viktigere.  Selv om det skjer 
en kommunesammenslåing vil behovet for samarbeid over kommunegrensene fremdeles være 
tilstede     
Kommuneplanens samfunnsdel må peke på hva Eigersund kommune ønsker/mener er viktig i det 
regionale samarbeidet i fremtiden og hvordan en skal få dette til. 
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5. Bolig, bolyst og oppvekstmiljø 
Trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge blir fokusert på som et viktig element.  
Attraktive boligområder er et viktig lokaliseringsfortrinn ved valg av bosted.  
 
Samtidig som den enkelte har helt klare preferanser for sine valg, må kommunen holde disse ønskene 
opp mot andre viktige element som er viktige for samfunnet for eksempel arealøkonomisering, 
friområder, transport m.m. Etablering av boligområder har også direkte og indirekte konsekvenser for 
kommunens økonomi i form av investeringer i infrastruktur, skoler, barnehage m.m.  
  
Det bør derfor tidlig i planprosessen gjennomføres en grundig kartlegging av fremtidig 
utbyggingsmønster og barnetall for å få et så godt grunnlag som mulig for å kunne styre utbyggingen i 
tråd med kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet.  Dette skjer i form av befolkningsprognose og 
fastsetting av boligbyggeprogrammet. 
 
Kapasiteten innen skole og barnehage vil her være viktige faktorer for å kunne få en riktig 
utbyggingstakt.  
 
I likhet med resten av landet opplever Eigersund en økt tendens til sentralisering. Dette gir uttrykk for 
at det finnes visse attraktive kvaliteter i tettstedsbebyggelsen. Arkitektur og sosialt miljø er sentralt for 
hvordan folk opplever et sted og får større og større betydning for valg av bosted. Det må derfor 
legges til rette for attraktive møteplasser, både for barn og voksne og de med nedsatt funksjonsevne. 
Nærheten til sjø kombinert med en vakker natur, og kort avstand  til  det  urbane  gjør  Eigersund 
attraktivt. 
 
Følgende forhold vil være viktige i forhold til vurdering av boligbebyggelse: 
• Det vil med utbyggingstallet som har vært de siste årene, være behov for omlag 1100 nye boliger i 

planperioden.   
• Det er i gjeldende kommuneplan vist i overkant av 1400 daa med nytt boligareal. 
• Det er derfor tilstrekkelig med boligområder i kommunen. 
• Eigersund er en tradisjonelt en enebolig-kommune – om lag 80% av boligmassen er  fremdeles 

enebolig.  I 2013 var 44% av boligene som blir bygd enebolig, 32% var konsentrert 
småhusbebyggelse og 23% var leiligheter. 

• Dette viser en klar dreining mot tomannsboliger/tett småhusbebyggelse/leiligheter.  
• Utbygging av boliger i og nær sentrum kan innebære konflikt i forhold til ulike interesser; landbruk, 

handel, grønnstruktur/rekreasjon og bevaring av særegne bygningsmiljøer. Samfunnsdelen bør gi 
signal om hvordan dette skal håndteres, angi retning. 

• Boligområder skal støtte opp om Jærbanen. 
 
I perioden 2008-2013 ble det bygd gjennomsnittlig 65 boliger som kan defineres som 
småhusbebyggelse (enebolig, tomannsbolig, rekehus, kjedehus). I samme periode ble det bygd 
gjennomsnittlig 26 leiligheter. Samlet utgjør dette en gjennomsnittlig boligbygging på om lag 90 
boliger pr. år.  
 
1. Hovedtyngden av boligbygging vil skje i regulerte strøk i tilknytning til Egersund, bydelen av 

Eigerøy, Hellvik og Helleland. 
2. En må sikre tilstrekkelig kapasitet  i skole og  annen offentlig infrastruktur.   
3. Boligområder som ligger til skoler med kapasitet skal prioriteres før boligområder som ligger til 

skoler som vil få kapasitetsproblemer ved ytterligere utbygging.    
4. Det skal om nødvendig legges rekkefølgekrav på byggefelt i henhold til vurdering er som blir gjort i 

forhold til kapasitet ved skolene i reguleringsplanene for boligområder. 
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Områder for friluftsliv og rekreasjon 
Eigersund har en skjærgård som i bl.a. består av Nordra-Sundet og Søre-Sundet. På sommerstid er 
dette et mye brukt område for rekreasjon og båtliv.  Det er viktig å sikre og bygge ut fasiliteter (kai, 
toalett etc.) ytterligere for å øke kapasiteten, som i sommerhalvåret er presset flere steder.  Det er 
også mange friområder/friluftsområder som har stor betydning for kommunens innbyggere og bidrar 
til at det er attraktivt å bo i kommunen.    
Samfunnsdelen må bidra til å sikre bruken av  friområder/friluftsområdene samt kjente 
utfartsområder og tilrettelegge disse for kommunens innbyggere. 

6. Samferdsel og infrastruktur  
I Eigersund bor nærmere 90% av befolkningen mindre enn 10 km fra sjøen målt i luftline, og dette vil 
være styrende for valg av transportteknologi og bosettingsmønster.  
 
Tilgjengelighet til andre attraktive områder er også viktig i valget av bosted. 
 
I dag omfatter ikke infrastruktur bare vei og bane. Tilgang til bredbånd og god kapasitet på elektronisk 
kommunikasjon er en del av infrastrukturen. Infrastruktur omhandler også vann og avløpsnettet, 
avfallshåndtering,  drikkevann og strøm. 
 
En velfungerende infrastruktur øker også muligheten   for   næringsetablering,   ikke bare i Eigersund, 
men i hele Dalaneregionen. Dette  kan  bidra  til  å  skape næringsutvikling  og  nye   arbeidsplasser, 
som igjen presser på for modernisering av arbeidsmarkedet. Dette vil også virke forebyggende på 
fremtidig arbeidsledigh blant unge i kommunen og regionen for øvrig. 
 
- Godstransport  
Utbyggingsmønster må tilrettelegges for billig sjøtransport. Når godstransport på sjøen kan utføres 
“dør til dør” er dette som regel den billigste og minst ressurkrevende transportformen. Dersom 
omlasting må til øker transportkostnadene ved sjø-transporten mye. Dette er et konkurranse-fortrinn 
Eigersund kommune må ta hensyn til i sin næringsplanlegging gjennom kommuneplanen. 
 
Ved lokalisering av transportkrevende næringsliv bør kommunen ta hensyn til vegstandarden ved 
vurdering av egnede områder. Gjennom kommuneplanen vil en legge vekt på å  belaste kommune- og  
deler av de eldre  fylkesveger minst mulig med store mengder tungtransport. 
 
Samfunnsdelen bør gi føringer i forhold til hvilke prinsipper og føringer en legger til grunn for hvor 
næringsarealer primært bør lokaliseres. 

6.1 Persontransport 
Kollektivtransport 
Eigersund omfatter relativt store geografiske områder, men likevel en relativt konsentrert befolkning. 
Samfunnsdelen bør gi føringer for hvordan en skal arbeid for å bedre kollektivtransporten og angi 
strategier for dette. Det generelle bildet er at kollektivtilbudet bør forbedres for å kunne redusere 
bilbruken. 
 
Personbiltransport 
I Norge og resten av Vest-Europa blir omlag 80% av persontransporten utført med personbil. Eigersund 
har like mange biler p.r. innbygger som resten av fylket og hver personbil blir kjørt like mye og stort 
sett brukt til samme transportformål. Generelt har folk lang reisevei til arbeid, barnehage og butikker 
for å nevne mål for mye av den daglige personbil-transporten. Kommunen har bevist lagt barnehager 
på aksen hjem-arbeid. Samfunnsdelen bør gi føringer for fremtidig utvikling av vegsystemet og hva en 
skal arbeide videre med. 



 

 27 

6.2 Vegtransport  
Veger i Eigersund kommune 
Det er veitransport og sjøtransport som er de viktigste måtene å transportere personer og gods på i 
Eigersund  
 
Gjennom Eigersund kommune går flere av de større kommunikasjonslinjene som er en del av viktige 
nasjonale kommunikasjonslinjer, slik som E39 (Kystamveien) og hovedleden for skip langs kysten. Det 
er gunstig for kommunen at deler av vegnettet  i Eigersund samtidig er del av det nasjonale 
stamveisystemet, fordi dette vil sikre en relativt høy framtidig standard på den delen av vegnettet.  
 
Gode løsninger er derfor en viktig konkurransefortrinn i markedene. Følgende transportkorridorer går 
gjennom kommunen: 
1. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger 
2. Kristiansand - Stavanger - Bergen - Ålesund - Kristiansund - Trondheim 
 
En bevisst lokaliseringspolitikk kombinert med kollektivtrafikk kan gi et godt kollektivtilbud både for 
skoler  og for byggefelt som grenser opp til gjennomfartsveiene. Kommunen må regne med at folk i 
fremtiden vil reagere negativt på økt gjennomgangstrafikk.  
 
Det er viktig at en gjennom kommuneplanen har en bevisst holdning til fremtidige trasévalg, for å 
minske konflikter i tilknytning til  gjennomgangstrafikk. 
1. Kommunen vil arbeide for at en får lagt   høyt trafikkerte veistrekninger utenfor bysentrumet. 
2. Ikke legge inn tiltak som kan redusere muligheten til utvikling av de internasjonale 

transportkorridorene. 

6.3 Jernbane 
Jernbanen utgjør en sentral del av kommunikasjonssystemet i kommunen og er viktig både som et 
miljøvennlig alternativ til frakt av personer og gods, men og som bindeledd med Jærregionen. Det vil i 
arbeidet med kommuneplanen vurderes hvordan en gjennom kommuneplanen kan bidra til å styrke 
Jærbanen som viktig kommunikasjonslinje.  
 
Det vil i kommuneplanen være viktig å sikre og utvikle et godt tilbud for tog i Egersund.  Et godt 
jernbanetilbud må også sees på i sammenheng med dagpendlingsregion mot Nord-Jæren og 
muligheten for å bo i Dalane og arbeide på Nord-Jæren. Eller pendle inn til Egersund.  
1. Samfunnsdelen må bidra positivt til gode overgangsmuligheter ved trafikknutepunkt samt utvikling 

av disse.  
2. Vurdere hvordan samfunnsdelen kan bidra til etablering av dobbeltspor på Jærbanen. 
3. I og rundt Egersund by bør en støtte opp om Jærbanen ved å bestemme prinsipp for lokalisering av 

byggeområder i nærheten av denne.   

6.4 Trafikksikkerhet og myke trafikanter 
Eigersund kommune har utarbeidet trafikksikkerhetsplan, der hovedmålsettingene er å redusere antall 
ulykker og utrygghetsfølelsen ved skoler og langs skoleveger.  
 
Dette må også sees i sammenheng med at de må ha gode knytinger til viktige trafikknutepunkt for 
kollektivtrafikken.  
 
Trafikksikker skoleveg er viktig for å få et godt oppvekstmiljø og utgangspunktet bør være  6-åringenes 
behov.  
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7. Miljø- og klimautfordringer 
Utslipp av klimagasser kan føre til at gjennomsnittstemperaturen ved jord-overflaten øker.  Slike 
endringer kan få store konsekvenser både for naturlige økosystemer og for samfunnet.  
 
Utfordringen er å stabilisere klimagassene på et nivå som forhindrer farlig, menneskeskapt påvirkning 
av klimasystemet.  
 
Norge har forpliktelser i Kyotoprotokollen om at klimagassutslippene i perioden 2008-2012 ikke skal 
være mer enn 1 % høyere enn i 1990. Klimaendringene betyr nye utfordringer for kommuner og fylker. 
Endringene er ulike fra sted til sted, og krever lokale tilpasnings-strategier.  
 
Kommunen bør derfor ha se på muligheten til at samfunnsdelen må vurdere hvordan denne kan: 
 bidra til å utvikle lokale utbyggingsmønster som reduserer bilbruk og behovet for arealer  
 sikre en ressursforvaltning som både bevarer det biologiske mangfoldet og gir grunnlag for 

livskraftige lokalsamfunn. 
 sikre rent vann gjennom forvaltning av vannressurser herunder vise nedbørsfelt. 
 Selvforsynt med kraft? 

7.1 Fornybar energiproduksjon  
I Eigersund kommune skjer det mye positivt innen fornybar energiproduksjon.  
 
- Vannkraft  
I Dalane regionen er det 6 vannkraftverk. Disse er eid av Dalane energi som Eigersund kommunen eier 
61,15% av.  Videre utbygging av Hellelandsvassdraget vurderes som svært positivt og nødvendig. 
Utbygging av vannkraft er lønnsomt, miljøvennlig og kostnadseffektivt. 
 
- Bioenergi 
Det er etablert varmesentral på Lagård som forsyner flere sentrale offentlige institusjoner. Det er 
videre ønskelig å knytte flest mulig offentlige bygg til denne type anlegg. 
 
- Bølgekraftverk 
På Svåheia er det regulert, men ikke etablert, et område for bølgekraft.  
 
- Vindkraft 
Vindkraft utgjør en svært liten del av den samlede kraftforsyningen pr. idag. Det er i Eigersund prosjekt 
for om lag 2 TWh.  
I dag er det ikke energiproduksjon fra vindmøller i kommunen, men det er gitt konsesjon til to 
områder.  
 
- Transport av elektrisk kraft / kraftlinjer 
Det er en rekke store og små kraftlinjer og sjøkabler i Eigersund kommune. Disse er av stor betynding 
for forsyningssikkerheten til forbrukerne av strøm i regionen. Generell vekst eller ny kaftproduksjon i 
regionen, kan medføre ytterligere behov for kraftlinjer. Det er viktig at dette ivaretas i den kommunale 
planleggingen. Det er i kommuneplanens arealdel lagt inn krav om at nye kraftlinjer frem til 
boligområder og lignende skal legges som kabel. Dalane Energi legger nå mesteparten av sine anlegg i 
bakken. Lyse arbeider med en ny linje fra Kjelland trafostasjon mot Fotland . 
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Del 4. Kommunen som organisasjon  – utfordringer og veivalg 

8. Kommunen som organisasjon 
Eigersund kommune skal arbeide for å få tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse for å løse 
tjenestetilbudet som kommunen har til enhver tid.  
 
Et spørsmål en kan stille seg er om når begynner globaliseringen i den offentlige sektor – den er 
kommet langt i andre servicesektorer? En ser dette i forbindelse med outsourcing av ulike tjenester 
både i Statoil, Telenor og andre. 
 
Effektivitet blir uten tvil et av viktigste offentlige nøkkelordene i fremtiden og det vil gjelde både; 

• Effektivitet i produksjon 
• Vi blir nødt til at få til en effektivisering av serviceområdet 
• Effektivitet i kommunikasjon og organisasjon – vekk fra møtekulturen og mot en bedre 

beslutningskultur 
• Ytterligere digitalisering 

 
Dette vil kreve fokus på nye organisasjonsformer – hvilke? Det blir særlig viktig å sette fokus på 
kjerneoppgavene i kommunen: 

• Alt for lite energi og tid anvendes på at sikre kjerneoppgavene 
• Det gir mening i arbeidet – og får folk til at bli 
• Det kan forsvares i forhold til alle interessegrupper 
• Det gjelder å trimme organisasjonen og fokusere på kjerneoppgavene – det er en 

ledelsesoppgave 
 
Like viktig som at kommunen stiller krav til sine ansatte er det at de ansatte i fremtiden vil ha helt 
klare krav til kommunen som arbeidsplass og arbeidsgiver. Hvilke krav og forventninger vil fremtidens 
ansatte ha til kommunen? 

• Arbeid/utdannelse er til for meg og ikke omvendt 
• Zappe m.h.t. oppgaver, kollegaer, og sted og en omfattende personlig og faglig utdannelse 
• Den personlige anerkjennelse /ros for den særlige forskjell, jeg gjør hver dag. 
• Ledere som ledestjerner for det meningsfulle arbeidet, vi utfører hver dag! 
• Fleksibiliteten mellom arbeids- og privatliv 
• Arbeidsplass med fokus på det hele menneske; livsfase, barn og andre forhold  

 
Den nye offentlige organisasjon: 

• Kjernetjenester i sentrum 
• Fagligheten går hånd i hånd med produktiviteten 
• Særlig fokus på unge og yngre medarbeidere 
• Seniorrekruttering  

 
Hva gjør Eigersund kommune til en attraktiv arbeidsgiver – hva må til for at en skal velge denne 
kommunen fremfor andre alternativer? Som verktøy for å få dette til har Eigersund kommune vedtatt 
flere overordnede personalpolitiske planer som til sammen utgjør kommunens arbeidsgiverpolitikk.  I 
disse planene fremkommer mål og satsningsområder for planperioden. Planene vedtas politisk  
 
Bruk at IKT vil bli viktig i tiden fremover – og kanskje en i større grad vil se mulige IKT baserte 
alternativer for å løse oppgaver som vi ellers bruker personell til.  
 
Kompetanse er et annet sentralt og viktig punkt. Her viser erfaringer at desentralisert utdanning på 
alle nivå er et svært godt virkemiddel for Eigersund kommune som organisasjon. Da kan ansatte og 
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andre med tilhørighet i distriktet ta en grunn- eller videreutdannelse i nærmiljøet og gjøre dette i 
tillegg til arbeid. Vi har sett at slike satsningsområder gir oss som arbeidsgiver bedre tilgang til 
kvalifiserte søkere.  
 
Å arbeide for økt tilbud om desentralisert utdannelse vil være viktig både for å sikre kvalifisert 
arbeidskraft og gi den enkelte mulighet for faglig utvikling.  
 
Det er viktig å arbeide med rekruttering både på kort og lang sikt. Som arbeidsgiver må vi i større grad 
enn tidligere ut og informere om kommunen som arbeidsgiver på ungdomsskoler, videregående 
skoler, høyskoler, på yrkesmesser osv.  
 
Økt brukerfokus og press i kommuneøkonomien krever et kontinuerlig fokus på utvikling av de 
kommunale tjenestene. Forebygging vil være en viktig strategi, slik det bl.a. legges opp til 
i Samhandlingsreformen. Den ventede veksten i antall eldre gjør det nødvendig å fokusere spesielt på 
kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. 
 
Ved denne revideringen må en prioritere tiltak som bidrar til dokumentert mer effektiv drift. 

8.1 Administrasjon og styring 
Eigersund kommune har en liten administrasjon sett i forhold til kommunestørrelsen. Dette viser seg  
bl.a ved at når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. ligger Eigersund 
kommune  betydelig lavere enn kommunegruppe 11, Rogaland og landsgjennomsnittet.  
Det er en stor utfordring at oppgavene som skal løses er de samme i Eigersund kommune, men 
ressursene er vesentlig mindre.  
 
Det er derfor viktig at det er samsvar mellom forventninger og kapasitet og at det er en felles 
forståelse i forhold til dette i kommunen. Dette må være styrende for det ambisjonsnivået en legger 
seg på. 

8.2 Kommunen som arbeidsgiver 
Hovedutfordringen til Eigersund kommune som arbeidsgiver er å ha rett antall ansatte med rett 
kompetanse til enhver tid.  
 
Kommunens verdier er at våre ansatte skal være løsningsorienterte, vennlige og kompetente.  
 
Eigersund kommune er en kompetansebedrift og dette kan sikres på flere måter:  
- sikre ønsket kompetanse ved nyrekruttering 
- legge til rette for at våre ansatte kan ta etter- og videreutdanning som er nødvendig og relevant 

ihht kommunens tjenestetilbud 
- være en attraktiv lærebedrift for ungdommer i kommunen 
- motivere og legge til rette for at ufaglærte innen skole, barnehage, renhold og helse/ omsorg kan 

ta et fagbrev 
 
Omdømme er svært viktig for å sikre nyrekruttering. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser 2. 
hvert år for å gi de ansatte mulighet til å gi en tilbakemelding på hvordan de oppfatter Eigersund 
kommune som arbeidsgiver. Ut fra tilbakemeldingene kan en sette i verk tiltak for å gjøre eventuelle 
nødvendige forbedringer. Det beste rekrutteringstiltaket er å ha ansatte som snakker positivt om egen 
arbeidsplass.  
 
Det er viktig at ungdommer i regionen ser på Eigersund kommune som en fremtidig arbeidsgiver, og 
at kommunen har behov for ansatte med ulik kompetanse. Eigersund kommune skal være 
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representert på yrkesvalgsdager ved Dalane videregående skole, samt på rekrutteringsmesser for 
aktuelle yrkesgrupper i regionen.  
 
Det er viktig at ansatte har den stillingsstørrelse som de ønsker. Eigersund kommune har siden 2007 
arbeidet målrettet for å redusere andelen av uønsket deltid, og er også med i et Heltidsprosjekt 
finansiert av midler fra kommunaldepartementet ut 2015.  
 
Den store utfordringen i fremtiden vil imidlertid være å få alle de som arbeider deltidsstillinger i dag til 
å ville arbeide heltid i fremtiden. Dette for å sikre nyrekruttering til ledige stillinger og for å dekke opp 
et forventet bemanningsbehov i fremtiden. Med bakgrunn i dette har kommunen valgt å ha økt fokus 
på Heltidskultur.  
 
Andre områder som det arbeides kontinuerlig med:  
- holde sykefraværet på et så lavt nivå som mulig 
- arbeide for å heve den faktiske gjennomsnittlige pensjonsalderen 
- videreutvikle et godt HMS system (Helse, Miljø og Sikkerhet) på alle nivåer i organisasjonen 
- utarbeide en attraktiv arbeidsgiverpolitikk og gjøre denne godt kjent 
- arbeide for et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud 
 
Gode ledere er nødvendige for å videreføre kommunens arbeidsgiverpolitikk og få denne til å fungere i 
det daglige. Det er igangsatt et lederutviklingsprogram som gjelder frem til sommeren 2015. Dette er 
et tiltak for å heve kompetansen innen ledelse samlet for alle ledere med personalansvar innen alle 
avdelinger i kommunen.  

8.2 Oppvekst, barnehage og grunnskole 
- Oppvekst 
For at Eigersund kommune skal være en attraktiv bo- og oppvekstkommune er det viktig at alle 
enheter har fokus på oppvekst som tema, og at det skal være en helhetlig tilnærming og forståelse av 
barn og unges interesser og behov. Dette innebærer at barn og unges interesser skal bli ivaretatt i 
kommunens samlede virksomhet, alt i fra arealplanlegging for gode fysiske oppvekstmiljø til 
tilrettelegging for fritidsaktiviteter  og tjenesteyting for øvrig. 
 
Målet er at kommunen arbeider forebyggende, ved tidlig innsats både i barnehage og i skole. 
Kommunene har styrka pedagogtettheten i barnehagen og legg opp til en styrking på de 
første årstrinnene i grunnskolen 
 
Eigersund kommune ønsker å fokuserer på helhetlig og samordnet innsats i kriminalitets-
forebyggende arbeid, gjennom for eksempel SLT.  
 
- Barnehage 
Hovedoppgaven for kommunen som barnehagemyndighet er å oppfylle lovens krav om rett til 
barnehageplass. Den retten kan oppfylles av kommunen som barnehageeier eller av private aktører. 
Dette gir en dekning på 87,1 (2013)  Kommunen har gjennom egen plan for utbygging av barnehager 
tatt grep for å sikre full barnehagedekning . I utgangspunktet får alle plass. 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage viser at Eigersund ligger over 
både kommunegruppe 10, Rogaland og landsgjennomsnittet. 
 
Befolkningsfremskrivninger fra 2007 viser  at behovet for barnehageplasser vil stabiliseres i  årene 
fremover. Det som vil kunne være en utfordring er endringer i antall timer barn oppholder seg i 
barnehagen. Kommunen legger opp til at barna i barnehagen skal få tilbud om full barnehageplass (5 
dager) 
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- Grunnskole 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent er 10,6, som er høyere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe  10 som har 8,3  Det er og betydelig høyere enn snittet i Rogaland 
som er på  7,9  
 
Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev ligger Eigersund høyere enn 
både kommunegruppe 10, Rogaland og landsgjennomsnittet. 
 
1. En må sikre en styring av nye boligområder slik at en utnytter skolekapasiteten på en best mulig 

måte.  Kommunen arbeider med en skolebruksplan som skal peke på de utfordringene som er 
knyttet til skolestrukturen i kommunen 

2. Det legges opp til å sikre tilstrekkelig areal i forbindelse med denne revisjonen i den grad det 
kommer innspill fra skolene om dette. 

 
Folkehelseprofilen viser at: 

• andelen 10. klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet 
• mobbing i 10. klasse er høgere enn landsgjennomsnittet. 

 
I skolene vil en fra høsten 2014 ha en ny måte å fordele ressursene på. Det vil være mer fokus på tidlig 
innsats, forutsigbarhet og langsiktighet. Vi ønsker at mer av ressursene skal brukes til 
grunnbemanning, noe som vi tror etter hvert vil medføre mindre spesialundervisning i grunnskolen. 
 
- Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, når det gjelder barneverntjenesten ligger denne over både 
kommunegruppe 10, Rogaland og landsgjennomsnittet.  
 
- Videregående skole 
Ungdommen  er  en  av  kommunens viktigste ressurser i framtiden. I et arbeidsmarked der 
arbeidsplassene blir mer kunnskapsorienterte vil det å falle utenfor i utdanningsløpet kunne få større 
konsekvenser enn før. På lang sikt øker sannsynligheten for at denne gruppen blir 
marginalisert,  både  på  det  sosiale  plan, men også i forhold til arbeidslivet. Frafallet i videregående 
skole er lavere enn i landet som helhet. 

8.3 Helse, omsorg og  folkehelse 
En trygg og god helsetjeneste skal bidra til god helse og utsette sykdom så lenge som mulig. Målet er 
flest mulig gode leveår for alle og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. 
Den offentlige helse- og omsorgstjenesten er en bærebjelke i velferdsstaten, og et uttrykk for 
fellesskap og solidaritet. 
 
Det er betydelige ufordringer med å videreutvikle og forbedre helsetjenesten. Kjernen i 
samhandlingsreformen er å øke innsatsen for å begrense og forebygge sykdom. Pasientenes behov for 
tjenester skal sikres på en helhetlig og samordnet måte. 
 
Av utfordringer vil en spesielt fremheve den demografiske utviklingens betydning for planleggingen av 
helse- og omsorgsområdet; Flere eldre fører til økt etterspørsel etter tjenester, spesielt i 
helsesektoren. 
 
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 
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Utfordringene er omtrent de samme som Folkehelseprofilen for 2013, som sammen med annen 
statistikk (bl.a. Ungdata-undersøkelsen 2013) ble lagt til grunn for utarbeidelsen av kommunens 
Folkehelseplan (vedtatt 17/12-13) 
 
I folkehelseplanen er folkehelseutfordringene i kommunen oppsummert slik: 
Sett ut fra folkehelseprofilen for Eigersund kommune ligger kommunen bedre an enn 
landsgjennomsnittet på følgende områder: 

• det er mindre arbeidsledige 
• færre barn av enslige forsørgere 
• mindre frafall fra videregående skole 
• mindre røyking (kvinner) 
• mindre bruk av kolesterolsenkende legemidler og type 2 diabetes 

 
Når det gjelder folkehelseutfordringer for Eigersund kommune, sett ut fra folkehelseprofilen, er det: 

• flere uføretrygdede under 45 år, enn landsgjennomsnittet 
• plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet er høgere enn 

landsgjennomsnittet 
• overvekt (målt menn på sesjon) 

 
Ungdata-undersøkelsen 2013: 
I ungdata-undersøkelsen 2013, kom det fram at en del barn og unge er plaget av angst, depresjon og 
ensomhet. De oppgir at det er lite omfang av narkotika, men at de lett kan få tak i dette. De er også litt 
mindre fornøyd med lokalmiljøet enn resten av landet. Denne informasjonen er det viktig å ta tak i, for 
å kartlegge og vurdere tiltak som kan bedre trivsel og psykisk helse blant barn og unge, samt forebygge 
rus og kriminalitet.  
 
Alle kommuner skal utarbeide et oversikt over folkehelsen (skriftlig oversiktsdokument). 
Dette skal utarbeides hvert 4. år og hensikten er å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av 
sektorer og som en langsiktig satsing.  Som et ledd i revideringen av samfunnsdelen vil en i samarbeid 
med Rogaland fylkeskommune utarbeide oversiktsdokumentet for Eigersund kommune. Det er 
nedsatt en kommunal arbeidsgruppe i februar 2014.    
 
Denne oversikten må suppleres med statistikk og erfaringsbasert kunnskap om lokale forhold fra egne 
tjenesteområder og relevante aktører i Eigersund, som frivillige organisasjoner, lokale 
interesseorganisasjoner, idrett, lokalt lensmannskontor, lokalt NAV-kontor osv. 
 
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 oppfordrer kommunene til å være spesielt 
oppmerksom på helsefremmende indikatorer når helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal 
kartlegges. Dette kan være: 
• Graden av sosiale møteplasser i kommunen rettet mot ulike målgrupper 
• Integreringstiltak – dekkes behovet? 
• Har kommunen et variert kulturtilbud som dekker alle målgrupper? 
• Hvordan er dekningen av kommunale boliger? Dette må sees opp i mot hvor mange som står på 

venteliste for kommunal bolig 
• Kvaliteten i barnehage og skole  
• Kvalitet i helsestasjon og skolehelsetjeneste  
• Graden av helsefremmende faktorer i de fysiske omgivelsene som rekreasjonsarealer, sykkelstier, 

friluftsområder, nærmiljøanlegg, graden av universell utforming osv. 
 
Forebygging og folkehelse 
Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men gjennom levekår, livsbetingelser og livsstil. 
Derfor må forebygging og folkehelsearbeid skje på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  Folk i Norge 
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og Eigersund kommune har generelt god helse. Likevel er det store sosiale ulikheter. Skal vi klare å 
jevne ut helseforskjellene, kreves det rettferdig fordeling av levekår, inkludert likeverdig tilgang til 
helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 
 
Det er viktig å lete etter de grunnleggende årsakene til dårlig helse i alt forebyggende helsearbeid. Vi 
må kombinere politiske tiltak som når ut til hele befolkningen og helserettede tiltak overfor 
enkeltpersoner.  Grupper med minoritetsbakgrunn og innvandrere krever særlig oppmerksomhet i 
folkehelsearbeidet. 
 
Organisering av helse- og omsorgstjenester 
En vellykket samhandlingsreform forutsetter at vi får bedre balanse mellom  spesialist-helsetjenesten 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Helse- og omsorgstjenesten i kommunen må videreutvikles for å ivareta større oppgaver og for å 
bedre brukernes livskvalitet og mestring. 
Pasienter med kroniske sykdommer har særlig behov for helhetlige tjenester. Særlig gjelder det 
områder som rehabilitering, psykisk helse og rus. Dagens pasienter har mye kunnskap og er godt 
informert om hva helsetjenesten kan bidra med. Fremtidens pasienter vil være aktive deltakere i 
spørsmål som gjelder egen helse og behandling. Nye former for egenomsorg bør utvikles. 
 
Bo lengst mulig i egen bolig  
I tråd med forebyggende og helsefremmende tenkning, samt mål om opplevelse av trygghet og 
selvstendighet, er det et innsatsområde at flest mulig bor lengst mulig i egen bolig. Dette vil selvsagt 
avhenge av helsesituasjon, og enhver skal ha et forsvarlig tjenestetilbud ut fra individuelle behov 
uavhengig av hvor en bor. 
 
Meget sentralt er helhetlige tiltakskjeder tilpasset den enkeltes situasjon og behov i den aktuelle fase 
av sykdomsforløpet. 
 
Kvalitet og faglighet 
Det er viktig at kommunen har et sterkt fokus på faglighet og kvalitet i alle ledd av helse- og 
omsorgstjenesten. Det må bl.a. skje gjennom bedre kartlegging og registrering, og ved systematisk 
arbeid for å bedre kvaliteten. 
 
Etisk bevissthet er nødvendig for høy kvalitet. 
Trygge tjenester betyr stor oppmerksomhet på pasientsikkerhet. Det vil si tiltak for å forhindre skader 
og bivirkninger av medisinsk virksomhet.   
Helsetjenesten og helsepersonell skal kunne lære både av avvik og av det som går godt. 
 
En god helse- og omsorgstjeneste må være basert på sikker kunnskap. Vi må vite at tiltakene virker – 
enten vi snakker om forebygging, behandling eller rehabilitering. Både helsepersonell og pasienter må 
sikres tilgang til god og kvalitetssikret kunnskap. 
Moderne informasjonsteknologi er en viktig kanal for kunnskap og kommunikasjon. Denne teknologien 
må utnyttes til beste for kommunens innbyggere og for helsepersonell og myndigheter. 
 
Samspillet mellom helse- og omsorgstjenestene og utdannings- og forskningssystemet får økende 
betydning når omstillingstakten i helse- og omsorgstjenestene øker. Utfordringene krever et personale 
som raskt tilegner seg ny kompetanse. 
 
Ledelse, omstilling og finansiering 
Særlig krevende er faglig ledelse og samordning av kommunehelsetjenesten. Det er fagpersonells 
initiativ og engasjement som kanskje er den viktigste suksessfaktoren for å utvikle og utøve gode 
helsetjenester. 
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En av de største utfordringene blir å rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig og kompetent 
personell. I samhandlingsreformen fremgår det at en større del av veksten i helsebudsjettene skal 
komme i kommunene i årene fremover. 
 
Boligsosialt velferdsprogram 
Eigersund kommune ble i desember 2013 tatt opp i Husbankens boligsosiale velferdsprogram.  Dette 
er et spesielt tilrettelagt program rettet mot utvalgte norske kommuner. Målet er blant annet å oppnå 
en tettere kobling mellom kommunenes boligsosiale tjenester og øvrige velferdsoppgaver.  Deltakelse 
i programmet vil være i inntil 5 år. Boligsosialt velferdsprogram i Husbankens region vest ble igangsatt i 
2013. Fra 2014 utvides antallet med fem nye programkommuner. Eigersund kommune erkjenner at en 
har store utfordringer knyttet til det boligsosiale tjenesteområdet.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at deltagelse i det boligsosiale velferds-programmet vil bidra positivt 
til at de som trenger det mest i vår kommune skal kunne bo i stabile og varige boforhold. Deltakelse i 
dette programmet vil og bidra til å utvikle kommunens organisasjon og gjøre den bedre i stand til å 
håndtere komplekse og tverretatlige tjenesteområder. 
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8.4 Etablering av offentlige virksomhet  
Når og hvordan en etablerer offentlig virksomhet vil kunne ha store konsekvenser for kommunens 
økonomiske handlefrihet. En bevisst planlegging og etablering vil kreves for å få optimal utnytting av 
kommunale investeringer for eksempel gjennom sambruk og samlokalisering av funksjoner.  Mye av 
disse problemstillingene vil også bli belyst gjennom sektorplaner. 
 
I arbeidet med å styrke Egersund som regionsenter skal en søke å prioritere denne som område for 
lokalisering og etablering av regionale anlegg og institusjoner og andre offentlige fellesfunksjoner. 

9. Kommunens økonomiske situasjon 
Under dette kapitlet vises økonomisk utvikling og status samt økonomiske forhold som vurderes som 
viktige for Eigersund kommune og kommune-Norge generelt. 
 
Regnskapsmessig driftsresultat de siste år 
Diagrammet viser:  

- brutto driftsresultat før finansposter (grønn stolpe)  
- netto driftsresultat etter finansposter, men før avsetninger og bruk av fond (blå stolpe) 
- samt regnskapsmessig mer/mindreforbruk.  

 

Framstillingen viser følgende hovedtrender: 
 Det økonomiske resultatet svinger betydelig fra år til år.  
 Regnskapsmessig har vi hatt en nedgang fra 2006.  
 Det er økonomisk stramt i kommende økonomiplanperiode 2014 – 2017. 

 
Lønn og sosiale utgifter er den desidert største og økende kostnadsposten vår. Dette er en  
naturlig sak da vi er en tjenesteproduserende virksomhet. Dette er poster som har hatt og vil ha en 
økning fremover.  
 
Årsaker til økning i disse utgiftene er bl.a.: 
• Pensjonskostnadene har steget av flere årsaker. 
• Flere ansatte. Dette knyttet opp mot ny tjenesteproduksjon, statlige reformer og mer 

ressurskrevende tjenester (økt bemanning pr. bruker). 
• Generell lønnsutvikling i samfunnet. 
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Årlige investeringer i anleggsmidler
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Utvikling sum samlede langsiktige lån
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Oversikt over årlige investeringer 
Diagrammet viser de årlige investeringer til anleggsmidler (utlån, aksjer og andeler holdt utenfor) til 
Eigersund kommune i nevnte periode.  

Utvikling lånegjeld 
I løpet av perioden 2013 – 2017 vil den langsiktige gjelden øke.  
 
Gjelden til  Eigersund kommune henger sammen med  statlige reformer (herunder handlingsplan for 
eldreomsorg, psykiatriplan, grunnskolereform), krav (for eksempel avløpsrensing), samt 
ombygging/nybygg av skoler. 
 
Utvikling langsiktig lånegjeld: 

Økonomiske utfordring: 
De største økonomiske utfordringene for Eigersund kommune i årene er følgende: 

• Kommunens økonomiske handlefrihet er liten og  ”Eigersund 2015” vil her være sentral for å 
få bedre dette. 

• Det å skape balanse i avdelingene er en økonomisk utfordring og kan bety at de økonomiske 
rammene for avdelingene må økes – samtidig som det er budsjettert med 
reduksjoner/effektiviseringsgevinster. 

• Veksten innenfor ressurskrevende tjenester er sterkt økende. 
• Det skal foretas reduksjoner knyttet opp mot vertskommunetilskuddet. 
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• Tjenestene overfor enkeltbrukere blir dyrere.  
• Skatteinngangen varierer betydelig mellom de ulike år, bl.a. pga. svingninger hos Aker 

Solutions. 
• Behovet for økt tjenesteproduksjon er sterkt stigende. Oversikter fra både Det tekniske 

beregningsutvalg og KS viser at inntektene IKKE har økt tilsvarende behovet / kravet om økt 
tjenesteproduksjon. 

• Lønnsutgiftene og pensjonsutgiftene stiger betydelig, og mer enn inntektene 
• Samhandlingsreformen er en utfordring – både i forhold til faglighet og økonomi. 
• Høy lånegjeld – som er eksponert for rentesvingninger. 
• Pga. bruk av premieavvik, på samme måte som stort sett resten av landets kommuner, kan / 

vil en få likviditetsmessige problemer kommende år.  
• Endringer i befolkningen (herunder flere eldre) vil føre til økt behov for mulige nye 

investeringer – som i neste omgang fører til økte driftsutgifter. 
 
Ved denne revideringen skal en søke å legge inn føringer i samfunnsdelen for å styre boligbygging i 
forhold til rekkefølgekrav m.m. på en slik måte at en optimaliserer kommunale investeringer og 
dermed hindrer nye dersom dette ikke er helt nødvendig. 

10. Omdømme og markedsføring 
Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av 
hvordan omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er 
enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være.  
 
En kommunes omdømme handler om hvilket bilde resten av omverden får på netthinnen når de hører 
navnet på kommunen forutsatt at de faktisk forbinder noe med aktuelle kommune. Kommunens 
omdømme påvirkes av mange ulike aktører, som for eksempel politikere, bedrifter, kulturutøvere, 
idrettsutøvere og kommunens som vertskap for gjester. 
 
Følgende forutsetninger må være på plass for at en skal kunne lykkes i arbeidet med å bygge et 
positivt omdømme for en kommune/region:  
• kommunene må erkjenne at et godt omdømme er et fantastisk aktivum som gir motiverte 

medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, fornøyde innbyggere og gode 
rammebetingelser fra storsamfunnet.  

• omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse og i kommuneplanen.   
• kommunen må «finne seg sjøl» før den går ut og forteller hvem den er. Det er når kjerneverdiene 

gjenspeiles i handlingene til alle ansatte, at omdømmet virkelig forbedres.  
• kommunene må ha realistiske forventninger til hvor godt omdømme de kan få. Selve ordet 

«kommune» er en tung ryggsekk å bære for kommunale omdømmebyggere fordi «kommune» har 
svak følelsesmessig appell.  

• Det må skapes en sterkere bevissthet mellom de gode tjenestene kommunen produserer og 
kommunenavnet.  

 
En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke bare om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av 
andre. Den handler dypest sett også om identifisering av hvilke kjerneverdier vi står for og hvordan 
den indre selvforståelse i den respektive kommunen er. Når man er trygg på seg selv, er man også 
trygg i sitt møte med andre. 
Kommunene skårer høyest på arbeidsglede i norsk arbeidsliv i 2010 viser studien European 
Employee Index. Det er på tide vi blir flinkere til å vise fram de konkurransefortrinn kommunen har 
som arbeidsgivere.  Et godt omdømme vil dermed bedre kommunens muligheter til å fylle rollen som 
arbeidsgiver, tjenesteyter, samfunnsutvikler og forvaltningsmyndighet. 
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Gjennom å arbeide med omdømme vil kommunen kunne øke attraktiviteten som bo- og 
arbeidskommune, posisjonering i forhold til andre sentra og byer, styrking av serviceleveranser i 
kommunen som tjenesteyter, demme opp for negativitet i tilknytning til 
omstilling/nedbemanningstiltak m.m.    
 
En kan ikke beslutte hva en skal være. En er det en er, skal en framstå som noe annet – kan det ikke 
vedtas, men kan kun endres gjennom endre atferd over tid. Det må brukes mye ressurser på intern 
identitetsbygging i kommunen som arbeidsplass og i kommunen som bosted.  
 
Til slutt, det er tre grunnregler for bygging av et solid omdømme. Reglene gjelder så vel for bedrifter 
som kommuner/regioner, organisasjoner og andre:  

1. En må holde det en lover. Det er avgjørende å aldri skape forventninger en ikke kan innfri.  
2. Det nytter ikke å kjøpe seg et omdømme. Den lates strategi er annonsekampanjer. Den smarte 

vet at det gjelder å bygge en organisasjon innenfra.  
3. En må være den en er. Hvis en ikke vet hvem en er, må en finne det ut. Dette betyr mindre 

fokus på image og mer fokus på innhold.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel består av visjon og målsettinger og det å gi visjon og verdier et politisk 
og praktisk innhold er en stor utfordring. Dette må en være bevisst på når visjon og verdier beskrives.  
Omdømmebygging må forankres i kommuneplanens samfunnsdel. 

11. Nødvendig utredninger 
I forbindelse med tidligere revideringer i 2002, 2007 og 2010 ble det foretatt flere utredninger og 
kartlegginger som fremdeles har relevans.  Dette var bl.a: 
- Delrapport - Utviklingsretning for Egersund by 
- Delrapport - Havnepromenade og kulturhus i Vågen 
- Delrapport - Knutepunktsutvikling Egersund stasjon 
 
Disse vil ligge som grunnlag også ved denne revideringen.   
 
Ved denne revideringen ser en det som nødvendig å foreta følgende utredninger/revideringer av 
planer: 
1. Utarbeide befolkningsprognose på skolekretsnivå som blir klar til mai/juni 2014. Kommunen har 

en utfordring i å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet på skoler etc. i de områdene som en åpner 
opp for utbygging.  

 
2. Utarbeide oversikt over folkehelsen i Eigersund kommune jfr. krav i folkehelselovens 5. 
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