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1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANSTRATEGI 

1.1 Hvorfor planstrategi og hva skal den inneholde? 
Planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven og er et verktøy for politisk prioritering av 
planoppgaver. Planstrategi er altså ikke en plan, men en strategisk overveielse av hvilke planer og 
utredninger kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer. Planstrategien inngår i 
kommunens styringssystem og må sees i sammenheng med øvrig planlegging og rapportering. 
Planstrategien tar stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller 
videreføres uten endringer. Planstrategi vedtas hvert fjerde år.  
 
Planlegging og utredning krever ressurser, og vil være avhengig av prioritering når økonomi- og 
handlingsplan og årsbudsjett behandles. Ikke all kommunal virksomhet er dermed omtalt i 
planstrategien, men vil like fullt være ivaretatt i øvrig planlegging og rapportering, drift og 
forvaltning. 
 
Det legges vekt på at planleggingen skal «henge sammen» og ikke være mer omfattende enn 
nødvendig.  Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke formelt bindende for kommunen. Den 
kan revideres etter behov innenfor valgperioden.  Gjennom planstrategien vil kommunestyret 
prioritere overordnet planarbeid og gi føringer for kommende kommuneplanrevisjon. 

2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 
Kommunens plansystem består av overordnet kommuneplan med samfunnsdel og arealdel og 
tilhørende handlingsdel (økonomiplanen). Eigersund kommune gjennomfører planoppgaver innenfor 
en rekke områder, både lovpålagte og ikke lovpålagte. 

 
Eigersund kommunes plansystem kan sies å 
være preget av relativt få kommunedelplaner 
og en stor andel tema- / fagplaner på ulike 
områder. Det er viktig å se disse som en del av 
det strategiske grunnlaget som danner 
utgangspunkt for handling og gjennomføring 
gjennom økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Hovedelementene i kommunens plansystem: 
I tillegg til den overordnede kommuneplanen 
har Eigersund kommune også en 
planportefølje av kommunedelplaner (etter 
Plan- og bygningsloven) og tema / fagplaner. 
Hovedelementene i kommunens plansystem: 

 Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi handler om å 
prioritere de viktigste utfordringene i 

kommunen og hvilke kommunale planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å møte disse. 
Den er det eneste obligatoriske plandokumentet for kommunen i henhold til Plan- og bygningsloven. 

 Kommuneplan 
Kommunens overordnede strategiske plandokument, består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Planen skal ha et 12-årig perspektiv. En kommunedelplan om areal har samme juridiske virkning som 
en kommuneplan. Kommunedelplaner må følge plan- og bygningslovens krav om planprogram, 
medvirkning, høringsperiode og handlingsdel.  
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 Tema- og fagplaner – Lovpålagte  og ikke lovpålagte 
En plan for et avgrenset tematisk område. Temaplaner følger ikke plan- og bygningslovens krav. 
Fagplaner og temaplaner kan følge som et krav i særlovgivning. 

 Område og detaljreguleringsplaner 
En plan etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen er et arealplankart med tilhørende 
bestemmelser om angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan 
kan utformes som områderegulering eller detaljregulering. 

3. OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS 
PLANBEHOV 

3.1  Nasjonale forventninger relatert til Eigersund 

3.1.1   Forventninger til kommunal planlegging 
I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1. skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, 
oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i 
planleggingen i årene som kommer. Nasjonale forventningene for 2015-2019 legger til grunn 
følgende: 

 Gode og effektive planprosesser 
Regjeringen forventer at planforslag og beslutninger skal baseres på et godt og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Tidlig medvirkning og 
involvering må sikres. Det forventes at kommunene bruker regionalt planforum aktivt for tidlig 
avklaring i plansaker. Kommunene skal sikre effektiv planbehandling. Det forventes at det legges til 
rette for enkel tilgang til digitalt planregister og bruk av verktøy for digital plandialog. 
 
Oppfølging i kommunen 
Eigersund kommune legger i alle planer og prosesser opp til en medvirkning i tråd med lovvervket og 
har i forbindelse med siste kommuneplanrevisjon lagt vekt på en åpen prosess med aktivt medvirkning. 
Dette er gjort gjennom aktivt bruk av internett, innbyggerundersøkelser på nett, fulldistribusjon av 
informasjonsmateriell, temamøter, folkermøter, åpen kontordag m.m. Eget medvirkningsopplegg er 
også gjennomført med barn og unge gjennom skolene. I større planprosesser har kommunen tett 
dialog med berørte myndigheter og har også benyttet regionalt planforum. Kommunen satser på 
digitalt planarkiv og planregistre, og systemer for å lette tilgang til planer og høringsuttaler via 
kommunens kartsystem på internett. I planstrategiarbeidet er det foretatt en vurdering av behov for 
både å revidere og slette planer. 
 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering 
vektlegges gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 
tjenester. Klimaendringer, risiko og sårbarhet må tas hensyn til og viktige verdier som naturmangfold 
og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, må identifiseres og ivaretas. Det forventes 
etablering av samarbeid om en bærekraftig næringsutvikling og innovasjon sammen med andre 
aktører. Jordbruksjord må sikres og det må legges til rette for nye og grønne næringer. Kommunene 
må også sørge for tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen. 
Tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning avveies mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. 
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Oppfølging i kommunen 
Utfordringer knyttet til tema som klima, energi, samfunnssikkerhet, naturmangfold, friluftsliv og 
landskap er viktig tema i Eigersund. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling er bl.a. tematisert i energi 
og klimaplan for Dalane og i  kommuneplanen. Kommunen ser på samarbeid med næringsliv, 
regionale og lokale aktører når det gjelder planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling 
og innovasjon som viktig. I en krevene tid for kommunen og regionen, er samarbeid, nytenking og 
fokus på verdiskaping sentraltt. Kommunen tilrettelegger for nye næringsareal gjennom 
kommuneplanen. Når det gjelder forventninger knyttet til landbruk, fiskeri og foredling, 
mineralforekomster m.m. må dette ivaretas gjennom kommuneplanen og regionale planer bl.a. for 
byggeråstoff og regionalplan for havbruk og sjøareal. 
 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Regjeringen forventer at kommunene fastsetter utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkt for kollektivtrafikken. Det må legges til 
rette for variert og tilstrekkelig boligbygging, høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, 
tilrettelegging for økt sykkel og gange. Samferdselstiltak, godsterminaler og havner skal prioriteres 
som effektive logistikknutepunkt. Videre legges det til grunn at transportveksten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange(nullvekstmål). Gjennom aktiv og helhetlig sentrumspolitikk skal 
det skapes gode og levende bymiljø med bolig, arbeidsplasser, service og sosiale møteplasser. Trygge 
og helsefremmede bomiljø, tilrettelagt for fysisk aktivitet og nærfriluftsliv, skal bidra til trivsel for hele 
befolkningen. 
 

Oppfølging i kommunen 
Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i å overføre disse til lokale forhold, særlig gjennom 
utarbeidelse av Regionalplan for areal og transport i Dalane. En viktig oppgave for kommunen vil være 
å tilpasse nye føringer til en offensiv arealpolitikk og preferanser i befolkningen knyttet til reisemiddel 
og bolig. Det må også vektlegges at Eigersund er en sammensatt kommune med både bymessige og 
spredtbebygde områder. Det må legges til grunn at en skal ha fokus på gode bomiljø, livskvalitet og 
styrking av sentrum når særlig strategi for sentrumsutvikling vurderes.  Eigersund kommune er 
iferd med å redulere et større havne og industriområde på Kaupanes som vil kunne bidra til å flytte 
gods over på skip. 

3.1.2 Forventninger til kommunal tjenesteyting, utviklingsarbeid og forvaltning  
I tillegg til konkrete nasjonale forventninger til kommunal planlegging, har staten også klare 
forventninger til øvrig tjenesteproduksjon. Disse er ikke samlet i ett dokument, men kommer gjerne 
som statlige føringer på sektorene. For eksempel kan en nevne Fremtidens skole som er regjeringens 
nettsted for skole, fire kompetanseområder. Et helsefremmende perspektiv med positivt fokus på 
folkehelse, barn og unge, forebyggende strategier, er andre eksempler på føringer som er styrende 
for måten kommunen legger opp sitt tjenestetilbud. Det knyttes også forventninger til at 
kommunene skal ta i bruk ny teknologi og digitaliseringsverktøy for å effektivere tjenester og 
ressursbruk. 

3.2  Regional planstrategi, Rogaland fylkeskommune  
Behov for rullering av Regionalplan for areal og transport i Dalane  
«Dagens fylkesdelplan for areal og transport i Dalane ble vedtatt i 2005 og gjelder for perioden 2005-  
2015. Arealbruk og samordning mellom arealbruk og transport er viet lite plass i planen.. …det er gitt 
sterke signaler fra regionen om at det ønskes en ny plan, og i forrige regional planstrategi ble det 
vedtatt at planen skulle revideres. ...Samlet sett vurderes det å være behov for en ny regionalplan og 
planprosess for Dalane. Dette kan gi et godt og omforent styringsverktøy for arealdisponeringer og 
en bedre samordning av areal og transport i regionen.» 
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3.3  Kommunereformens betydning for planstrategien  
Eigersund kommunes planstrategi for 2016-2019 kommer til politisk behandling før sluttbehandlingen 
av kommunereformen, med mulige endringer i kommunestruktur.  Dersom det blir vedtatt 
kommunesammenslåinger vil disse kunne tre i kraft tidligst 2017. Ved en kommunesammenslåing vil 
det bli behov for å se på kommuneplanene på nytt, og utarbeide felles plan. Dette er en prosess som 
vil måtte gå parallelt med arbeidet med å bygge en ny kommune.  

 
I følge lovverket er det slik at den til enhver til gjeldende kommuneplan vil gjelde fram til en ny plan 
er vedtatt, selv om det skulle bli endringer i kommunestruktur. Planstrategi for 2016-2019 må til dels 
være et dynamisk dokument, og være tettere knyttet til handlingsplanen. Planstrategien kan også 
justeres underveis, hvis det blir behov for det, f.eks. på grunn av store endringer i utfordringsbildet. 
Det vil vurderes og tas opp i forbindelse med årsrapport og ev. arbeidet med handlingsprogram med 
økonomiplan.  

4. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER FOR EIGERSUND SAMFUNNET 

4.1  Eigersund og Dalane sammenliknet med andre regioner i Rogaland  
Rogaland er delt inn i fire regioner, Dalane, Haugesundregionen, Ryfylke og Stavangerregionen 
(Stavangerregionen er i en del plansammenhenger i Rogaland kalt for Jæren-regionen). I denne delen 
viser en  utdrag fra rapporten  «Reisen til Rogalands framtid - Regional analyse Attraktivitetsanalyse. 
 
Befolkning 
Befolkningsutviklingen er nok den mest sentrale størrelsen i regional utvikling. Kommuner som ønsker å 
stimulere befolkningsveksten kan gjøre det ved å fokusere på å tiltrekke seg innflyttere og begrense 
utflyttingen. Det er derfor at det er flyttingen som det er behov for å forstå – og i neste omgang påvirke. 

 Stavangerregionen er befolkningsmessig størst, og den har også økt 
mest. Haugesundregionen er nest størst.  
 
Ryfylke og Dalane er små sammenliknet med Stavanger- og 
Haugesundregionen. 

 
 
Stavangerregionen øker mest i perioden. Ryfylke og Dalane har 
vokst, men veksten har vært under den nasjonale veksten i 
perioden fra 2000 til 2014. 

 
Det er først og fremst nettoflyttingen til Stavangerregionen som 
bidrar til Rogalands samlede høye nettoflytting. 
Bare Dalane har hatt en nettoflytting som ligger under snittet for 
landet som helhet. Selv om nettoflyttingen til Dalane er under 
landsgjennomsnittet, rangerer likevel Dalane over middels blant alle 
norske regioner med hensyn til nettoflytting. Norge er delt inn i 84 
regioner, og Dalanes nettoflytting er rangert som nummer 37, dvs. 
over middels. 
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Arbeidsplasser  
Arbeidsplassutviklingen utgjør, sammen med befolkningsutviklingen, de to mest sentrale størrelsene for å forstå 
den regionale utviklingen. På kommune- og regionalnivå har egen næringsattraktivitet mer å si for veksten enn 
på fylkesnivå. 

Stavangerregionen har hatt en vekst i antall ansatte i næringslivet 
på 43,3 prosent fra 2000 til 2013. Haugesundregionen og Ryfylke 
har begge hatt vekst godt over landsgjennomsnittet.  
 
Dalane har hatt bare halvparten av veksten i landet, og har også 
hatt nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet fra 2008 til 2013. 

 
Av fylkets kommuner har Sola hatt høyest vekst i antall ansatte i 
næringslivet siden 2008. I Sola har antall ansatte i næringslivet vokst 
med 46,5 prosent! Vi ser da også at Sola er rangert som nummer 1 
av alle de 428 kommunene i landet. Tallet etter kommunenavnet 
viser rangering blant 428 norske kommuner. Ingen andre norske 
kommuner har med andre ord hatt så sterk arbeidsplassvekst i 
denne perioden. 
Også Klepp, Suldal og Gjesdal har hatt sterk vekst, mellom 15 og 20 
prosent etter 2008. 
Men også enkelte kommuner i Rogaland har hatt nedgang i antall 
arbeidsplasser i næringslivet etter 2008. Størst nedgang hadde 
Utsira, Sokndal og Hjelmeland. 
 

 

Næringstyper 
 

Basisnæringer er næringsliv som konkurrerer på et nasjonalt eller 
internasjonalt marked. Primærnæringer, som landbruk og gruver, 
samt industri, tilhører basisnæringene. Det er Rogalands høye 
sysselsettingsandel innen olje og gass som skiller fylket mest fra 
landet som helhet, og som har bidratt til gode strukturelle forhold 
for arbeidsplassvekst. Stavangerregionen har hatt en markant vekst 
i antall arbeidsplasser i basisnæringene. Utviklingen i de øvrige 
regionene har vært mer stabil. 

 
Blant 84 regioner i Norge rangerer Stavangerregionen som nummer 
fem med hensyn til nivå på basisnæringene. Tallet lengst til venstre 
viser rangering blant regionene i Norge. De øvrige regionene i 
Rogaland har også forholdsvis store andeler av sysselsettingen 
knyttet til basisnæringene. 
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De sterke vekstimpulsene fra basisnæringene i Rogaland kommer 
først og fremst fra Stavangerregionen. Dalane har hatt en svak 
vekst, den er også under middels blant norske regioner. 
Innen de regionale næringene er det bare transportbransjen som 
har hatt nedgang, det gjelder både i Rogaland og på landsbasis. 
Stavangerregionen dominerer naturligvis med hensyn til antall 
arbeidsplasser i de regionale næringene i Rogaland. Det er få 
arbeidsplasser i de regionale næringene i Dalane. 
 
  

Næringsatraktivitet 

Det er Stavangerregionen som har hatt de mest gunstige 
strukturelle betingelsene i fylket til nå. De andre regionene har 
faktisk hatt negative forutsetninger for næringslivsvekst. Ryfylke har 
den beste veksten etter at de strukturelle forholdene er trukket fra. 
Stavangerregionen og Haugesundregionen har begge over middels 
næringsattraktivitet. Dalane har de minst gunstige strukturelle 
forholdene av regionene i Rogaland. Regionen har i tillegg hatt svak 
egen næringsattraktivitet for alle de tre næringstypene. 

 
Bostedsattraktivitet 

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsplassvekst og 
nettoflytting. Kommunene i Rogaland har stort sett holdt seg til en 
nettoflytting som i høy grad er nær forventet verdi, gitt deres 
arbeidsplassutviklingen. De ligger nær forventningslinjen. Dette 
gjelder også Eigersund.  Befolkningsrike og befolkningstette steder 
har systematisk bedre nettoflytting enn steder med liten befolkning. 
Ryfylke og Dalane er små regioner, og taper litt nettoflytting på det. 
Eigersund kommune har i større grad en de andre Dalane 
kommunene en positiv befolkningsutvikling. 

 
Stavangerregionen har høy intern arbeidsmarkedsintegrasjon. Det 
styrker regionenes tiltrekningskraft til innflyttere.  
Ryfylke og Dalane henger ikke så godt sammen internt, og taper 
innflytting på det. 
Ryfylke og Dalane har fått en positiv effekt på nettoflyttingen 
gjennom at naboregionene har hatt arbeidsplassvekst. Egersund 
ligger på 9 plass av kommunene i Rogaland når det gjelder 
«bostedsattraktivitet». I Dalane samlet er det er nabovekst og 
arbeidsmarkeds-integrasjonen som har mest forklaringskraft for 
nettoflyttingen. 
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4.2 Utviklingstrekk og utfordringer: befolkning, levekår og folkehelse  
Under følger litt om utfordringene innen befolkning, dernest innen levekår og folkehelse.  
 
Befolkningsutviklingen  i Eigersund frem mot år 2030 basert på befolkningsprognosen  
Eigersund hadde ved siste årsskiftet 14942 innbyggere og harhatt en positiv befolkningsutvikling de 
siste årene. I en periode på midten av 80-tallet var det nedgang i folketallet i flere år etter hverandre. 
Fra 1986 og fram til 1999 varierte veksten mye fra år til år. Fra 2000 til 2005 var veksten svært lav før 
den i 2006 og fram til nå har vært betydelig større. Ingen andre perioder etter 1980 har hatt slik vekst 
i folketallet i flere år.  Den sterke befolkningsveksten de siste årene både skyldes økt innflytting og 
økte fødselstall. Men det har også vært en økning i utflyttingen i denne perioden.  
 

Befolkningsprognosen viser at det er en 
sammenheng mellom flytting og boligbygging 
i Eigersund kommune.   
 
De senere års befolkningsvekst er muliggjort 
ved stor boligbygging i årene fra 2005 frem til 
nå. 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.  
 
Utflyttingen fra Eigersund er sterkest i aldersgruppene 20 til 29 år og høyere for kvinner enn for 
menn. Denne tendensen har vedvart også etter 2005.  Det forventes at befolkningsveksten fortsetter, 
men med en avtakende vekstrate i forhold til det som en har lagt til grunn i forrige 
befolkningsprognose. Det kan bli betydelig lavere vekst i et lengre tidsperspektiv, avhengig av hva som 
skjer i regionene rundt og nasjonalt. Usikkerheten om befolkningsprognosene er større, men en har 
basert seg på befolkningsprognosen som ble utarbeidet i 2014. Denne legger opp til en samlet vekst i 
befolkningstallet på 13% frem mot år 2030.  På kortere sikt er det tilflyttingen samlet sett (fra andre 
kommuner og fra utlandet) som i all hovedsak vil bestemme størrelsen på befolkningsveksten i 
Eigersund. Det kan forventes en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i perioden på omlag 0,7% pr. år. 
 
Eigersund kommune har noen utfordringer og de viktigste er pekt på her:  
1. Arbeidsmarkedet i Eigersund kan synes å være preget av stert skille mellom kjønnene. Det er 

flere tunge industriarbeidsplasser som er sterkt konjunkturutsatt og der mennene arbeider. 
Kvinnene arbeider i større grad i servicenæringer og i offentlig forvaltning som er mindre utsatt.  

2. Yngre mennesker i 20 til 29 årsklassene flytter i stor grad ut av kommunen. Selv i tider med stor 
grad av samlet netto innflytting til Eigersund, flytter yngre kvinner ut. Dersom kvinnene flytter ut 
for å ta utdanning, kan det se ut som mange ikke flytter tilbake siden det et lite arbeidsmarked 
for høyt utdannede i Eigersund.  

3. Selv med boligbygging i tråd med prognosene er det ikke sikkert at barnetallet vokse i særlig grad 
fordi en kan forvente en vekst i de eldre aldersgrupper med nye boligbehov. 

4. I de ytre deler av kommunen kan det bli betydelig nedgang i barnetallet.  
5. Antall eldre over 90 år vil vokse sterkt de nærmeste årene. Det krever utbygging av omsorgen for 

denne gruppen. Etter noen år vil antall eldre over 90 år stabilisere seg. Om 12 – 15 år vil antall 
eldre i 80 til 89 år øke. Det vil igjen kunne føre til gradvis vekst i behovet for tyngre omsorg.  
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Selv om den samlede befolkningsutviklingen er positiv 
for kommunen samlet, varierer dette veldig for de ulike 
delene av kommunen, men hovedtyngden av 
befolkningsutviklingen i kommunen vil skje i tilknynting 
til Egersund by med bydelen av Eigerøy. Hellvik vil ha en 
liten økning, mens Helleland og Søre del vil ha en 
befolkningsnedgang frem mot 2030 i forhold til år 2000 
dersom en ikke klarer å snu trenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egersund by inkl. Eigerøy vil ha hovedtyngden av 
befolkningsøkningne frem mot år 2030Eigerøy er inne i 
en positiv vekstfase, fra å ha relativt stabilt 
befolkningstall fra 2000 og til 2006, har befolkningen økt 
for hvert år. Isolert vil en kunne forventet en en videre 
økning av befolkningen på bydelen av Eigerøy fra 2016 
og frem til 2030 på om lag 40%. Mye av dette skyldes 
den store boligbyggingen i tilknynting til Leidlandshagen.  
Egersund by har hatt en jevn og positiv befolningsøkning 
fra år 2000, og vil fra 2016  og frem mot år 2030 kunne  
forvente en befolkningsøkning på om lag 20%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hellvik har hatt en relativt flat utvikling fra år 2000 og 
frem til nå , men er nå inne i en fase der befolkningen 
utifra fremskrivingene vil øke. Frem mot år 2030 vil 
befolkningne kunne øke med om lag 30%. Det er satt av 
mye boligareal på Hellvik, men det er behov for å 
etablere arbeidsplasser og privat servicetilbud for å bidra 
til å styrke lokalsamfunnet og gjøre dette mere robust. 
Det må også vurderes behov for ytterligere 
barnehageutbygging. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helleland har  fra år 2000 og frem til nå hatt en realtivt 
kraftig nedgang i folketallet på om lag  20%, men der 
denne nedgangen ser ut til å ville flate de ut neste årene 
og det kan tyde på at befolkningstallet vil stabilisere seg 
rundt dagens nivå i fremtiden.  Det er særlig nedgangen i 
barn og unge (0-19 år) som er årsaken til 
folketallsnedgangen i kretsen. I arealplanen bør en ha et 
særlig fokus på tettstedsutvikling i Helleland og vurdere 
en stedsanalyse. Det er satt av mye boligareal i 
kommuneplanen på Helleland, men utfordringen er å få 
disse tomtene byggeklare.  Dette bør ha et særlig fokus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Søre del av kommunen vil kunne forvente en nedgang i 
folketallet frem mot 2030. Det er særlig nedgangen i 
barn og unge (0-19 år) som er årsaken til 
folketallsnedgangen i kretsen. 

Befolkningsvekst kan sikres ved to samtidige strategier: 
1. Arbeide for attraktive arbeidsplasser i Eigersund – for ulike utdanningsnivåer og i ulike 

næringer. En må derfor sette i verk tiltak for å få regulert og utbygd arealene. 
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2. Legge til rette for at Eigersund kan være bostedskommune, men at en kan ha sitt arbeid 
utenfor kommunen – legge til rette for utpendling.  

 
Noen trekk ved kommunens folkehelse  – hentet fra folkehelseprofilen for Eigersund kommune 
God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for 
god utvikling. Lov om folkehelsearbeid stiller krav til kommunen om å ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på 
helsetilstanden. Kommunen skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år og i tillegg 
gjøre et løpende oversiktsarbeid.  
 
Helsetilstanden for innbyggerene i Eigersund kommune er god. Levealderen er høy og vil øke 
framover. Sett ut fra de innsamlede data for Eigersund kommune, ligger kommunen bedre an enn 
landsgjennomsnittet på områder som eksempelvis: færre barn av enslige forsørgere, mindre frafall i 
den videregående skole, mindre røyking blant kvinner, mindre diabetes type 2, god 
drikkevannsforsyning, mindre personskader behandlet i sykehus, grad av sosiale møteplasser er god 
og kommunen har et variert kulturtilbud. Når det gjelder helseutfordringer sett ut fra de innsamlede 
data for Eigersund kommune, registreres stigende arbeidsledighet, noen flere enn 
landsgjennomsnittet er uføretrygdet i alderen 18-44 år, plager knyttet til muskel og skjelettsystemet 
er høyere enn landsgjennomsnittet og det er et høyere antibiotikum forbruk, noe høyere andel 
overvekt blant kvinner, en del barn og unge er plaget av angst, depresjon og ensomhet samt andelen 
10. klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.  
 
Det arbeides med å sluttføre et samlet oversiktsdokument med lokale statistikker og vurderinger. 
Dokumentet planlegges lagt frem til politisk orientering høsten 2016 i forbindelse med utlegging av 
planprogram for revidering av kommuneplanen. 
 
Befolkning: 

 Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet.  
Levekår: 

 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som 
helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

Miljø: 

 Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht 
E.coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået. 

 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er veldig eller ganske mye plaget av 
ensomhet, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. (UngData-undersøkelsen) 

 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er 
ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

Skole: 

 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafall i kommunen 
varierer med foreldrenes utdanningsnivå.  

 Andelen 10. klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. Tallene er 
hentet fra Elevundersøkelsen 

Levevaner:  

 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten eller svett 
sjeldnere enn en gang i uka), er lavere enn i landet. Tallene er hentet fra UngData 
undersøkelsen. 

 Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, 
vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år). 

Helse og sykdom: 
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 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de 
som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 
Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn og unge - oppsummering av noen tall fra Ungdata undersøkelsen 2016: 
Lokalsamfunnet: 42% av ungdommene svarer at de har nok lokaler i nærmiljøet til å treffe andre 
unge, landssnittet er 48%(us) og 35%(vgs). 92% av ungdommene i ungdomsskolealder opplever at 
det er trygt å ferdes ute i nærmiljøet på kveldstid 
Skole/utdanning: Rundt 90% svarer at de de trives på skolen. Landsgjennomsnittet er 
93%(us)/94%(vgs) . 6% av ungdomsskoleelevene utsettes for plaging, trusler eller utfrysning minst 
ukentlig, Omregnet til antall elever betyr dette at 34 elever opplever å bli plaget/mobbet/fryst ut 
minst en gang i uka. 51% av ungdommene tror at de kommer til å ta utdanning på universitet eller 
høyskole. Dette er langt flere enn i 2014 (40%), men færre enn landssnittet (66%). Ser en på 
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kjønnsfordelingen viser det seg at 70% av jentene og 33% på VG1/VG2 tror de vil ta høyere 
utdanning, mens 72% av guttene og 44% av jentene tror de vil ta fagbrev. 
Når det gjelder lekser er det jentene som gjør mest lekser –om lag 30 % av jentene gjør lekser mer 
enn to timer daglig – mens om lag 10% av guttene bruker mer enn to timer på lekser til dagen. 
88% av ungdommene svarer at de trener en gang i uka eller oftere. 
Psykisk helse: Om lag 15% av ungdommen har i gjennomsnitt den sist uken følt at alt er et slit, hatt 
søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt 
deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Denne gruppa ungdom vurderes å ha høy 
grad av depressivt stemningsleie. I 2013 svarte om lag 12% av ungdommene det samme. Jenter er 
markant overrepresentert blant de unge med depressivt stemningsleie. 
Rus:  88% av ungdommene i ungdomsskolealder har aldri drukket alkohol, eller har kun smakt noen 
få ganger, 3% har brukt hasj/marihuana minst  gang i løpet av det siste året. 86% av ungdommene 
har ikke lov å drikke av foreldrene sine, 3% har lov og 11% vet ikke om det har lov. I 2013 svarte 78% 
at de ikke hadde lov til å drikke, 6% hadde lov, og 16% var usikre.  40% av ungdommene på VG1 og 
VG2 har aldri drukket alkohol eller kun smakt noen få ganger, 7% har brukt hasj/marihuana i løpet av 
det siste året. Blant elever i både ungdomsskole og videregående skole rapporteres det om redusert 
tilgjengelighet ift hasj/marihuana. 

4.3 Utviklingstrekk og utfordringer: kultur, nærmiljø, møteplasser  og kulturvern  
Eigersund har et rikt kulturliv og en unik kulturarv i form av den verneverdige trehusbebyggelsen. 
Kulturtilbudet er stort, men innbyggerne har høye forventninger til valg av opplevelser og deltakelse i 
aktiviteter. Det er nødvendig å sikre arrangementer som løfter fram lokale krefter og styrker 
fellesfølelse og tilhørighet Eigersund kommunen har mange aktive lag og foreninger som bidrar til 
positiv aktivitet for store og små. Ikke minst har Egersund flere årlige anerkjente festivaler og 
arrangementer. Stadig flere dukker opp og byen har etter hvert fått status utad som en festivalby. De 
siste årene har vi sett en unik samarbeidsvilje i næringslivet, som har bidratt til å løfte 
kulturaktiviteten til nye høyder og dette skyldes bl.a. samarbeid med  Sentrumsforeningen.   
 
Kulturlivet utspiller seg i dag på en rekke spennende arenaer i kommunen, men det savnes en 
storstue hvor en kan serve hele bredden av befolkningen under ett tak. Dagens kulturhus fungerer i 
hovedsak som kino. I et nytt kulturhus vil kino, teater/konsertscene, bibliotek og en rekke andre 
funksjoner samles. Vi vil samtidig skape et pulserende møtested med aktivitet på både dag og 
kveldstid.     
 
Kommunen er bevist på også å bidra til økt kulturaktivitet utenfor sentrum.  Kommunen har ansvar 
for å tilby et godt kulturtilbud for hele befolkningen. Det vil si at vi skal sørge for en bredde i tilbudet.  
En legger vekt på at kulturtilbudet skal benytte seg av lokale kulturkrefter, samt involvere regionale. 
nasjonale og internasjonale aktører. Aktivitetene skal være av høy kvalitet.  En søker å innhente og ta 
vare på muligheter som tilbys oss utenfra – for eksempel Riksteatret.  
 
Det som er viktig fremover er bl.a. at kommunen stadig skal være kreativ og nyskapende i sin 
kulturprogrammering og våge å tenke annerledes. Det er også viktig å ta vare på de allerede 
eksiterende faste kulturarrangementene og fokusere på at de hele tiden skal videreutvikles til det 
bedre.  Kommunen bør derfor sette utredning av et nytt kulturhus tilbake på dagsorden, gjerne i 
kombinasjon med et ev. nytt rådhus. Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ulike varianter, og et aktivt 
idretts- og friluftsliv, spesielt for barn og unge. Det er behov for en mer helhetlig og systematisk 
planlegging og prioritering – idrett-, kultur og anleggsplanen må revideres. Bevisst å nyttiggjøre 
muligheter for kulturbasert næring. 
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Barn og unge har det godt i Eigersund og Dalane. Dette er et fortrinn som en må ta vare på og utvikle. 
Vi trenger mer kunnskap om de unge voksnes verdier og forventninger til bylivet, og til kultur- og 
opplevelsestilbud. Kommunen ønsker å være attraktive for denne befolkningsgruppen.  
Det er behov for å videreutvikle lokalsamfunnsmodellen, og det er behov for å finne nye arbeidsmåter i 
forhold til lokasamfunnsarbeid slik at vi lykkes med en enda større grad av involvering og medvirkning. 
Aktivsere velforeninger som formelle uttale og samarbeidspartnere i saker som berører deres 
lokalsamfunn. Det ligger en utfordring i å opprettholde en sterk frivillighet.  
 
Det bør tilrettelegges for fysisk aktivitet i ulike varianter, og et aktivt idretts- og friluftsliv, spesielt for 
barn og unge. Det er behov for en mer helhetlig og systematisk planlegging og prioritering.  Idrett-, 
kultur og anleggsplanen må revideres.   
 
Det er utfordringer i å skape et attraktivt sentrum generelt, og attraktive møteplasser spesielt. Det er 
behov for å utvikle kulturarenaer etter dagens standarder hvor bredden av befolkningen kan møtes.  
Kulturtilbudet er stort, og vi er kravstore i valg av opplevelser og deltakelse i aktiviteter. Sikre 
arrangementer som løfter fram lokale krefter og styrker fellesfølelse og tilhørighet Regjeringen har 
vedtatt sentrale mål om bevaring av kulturarv og bærekraft. For hvert år skal tapet av kulturarv 
reduseres. Bygningsarven og kulturminnemiljøer er ressurser i byutviklingen og må ivaretas. 
Egersund er en av de best bevarte trehusbyene i Norge og det er viktig at alle byggetiltak bidrar til å 
bevare dette inntrykket. Ny bebyggelse skal underordne seg trehusbyens særpreg og arkitektoniske 
utrykk samt skala og volum. 

4.4 Utviklingstrekk og utfordringer:  næringsliv, sysselsetting og verdiskaping  
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. 
 
Eigersund kommune har en stor næringsmiddelindustri i tilknytning til fiskeri og landbruk.  Både målt 
i antall ansatte og omsetning er dette en viktig og sentral del av del lokale næringslivet.  Det har i dag 
nesten ingen betydning hvor fiskeindustrien er lokalisert i forhold til fiskeflåten eller i forhold til 
lokalisering av oppdrettsnæringen jfr. leveringsstruktur. Det er en stadig utfordring å få til mer 
kontinuerlig produksjon for å jevne ut sesongvariasjoner m.h.t. råstoff. Tendensen er at mer og mer 
av råstoffet blir tilført med transport enten ved bil eller ved båt. Her vil områdereguleringen på 
Kaupanes kunne bidra med nye arealer. 
 
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. 
 
Næringsområder 
Ifra tidligere utredninger har en lagt til grunn at kommunen bør ha byggeklart om lag 50-80 daa. 
næringsområde i kommunen til enhver tid – videre bør det være en tomtereserve på betydelig mer. I 
gjelende kommuneplan er det vist om lag 1000 daa. med næringsarealer for ulike typer næring. En 
bør her ha avsatt tilstrekkelig areal til å kunne bygge ut i etapper og med mulighet for senere 
utvidelse der det er mulig, da det er viktig å sikre forutsigbare rammevilkår. Det er verdt å merke seg 
at omlag 60% av det tilgjengelige næringsarealet er i tilknytning til eksisterende næringsområder i 
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Egersund havn samt Egersund næringspark på Eigestad ved E39.  Den største utfordringen vil være å 
klare å aktivisere og starte utbygging i de ulike områdene.  
 
Det er utfordringer spesielt knyttet til å bidra til  å skape vekst i verdiskaping og vekst i antall 
arbeidsplasser.  Det ligger et potensiale i å utvikle kulturbasert næring og opplevelsesnæringer. Ikke 
fordi de i seg selv er så lønnsomme, men fordi de gjør Eigersund mer attraktiv å bo i og å besøke. Vi 
kan bli flinkere til å tiltrekke oss store arrangementer og utnytte deres kommersielle verdi. Det vil 
også i løpet av høsten 2016 startes opp arbeid med områderegulering for byutvikling for 
sentrumsområde på Eie og  knutepunktsutvikling Egersund stasjon. I dette ligger også et fokus på 
strekningen sentrum – Eie. 
 
Arbeidmarked og arbeidsledighet 
Eigersund kommune er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion – en region på tvers av 
kommune og fylkesgrenser. Rundt 1000 reiser til Eigersund på jobb hver dag, ca. 2000 har jobb i en 

annen kommune. Samtidig er store deler av 
næringslivet konjukturutsatt og kommunen 
og regionen opplever store utfordringer 
knyttet til økende arbeidsledighet. Dette er 
den største utfordringen vi står ovenfor i 
årene som kommer.  
 
Kommunen bør derfor sammen med 
kommunens næringsforetak utarbeide en 
handlingsrettet og konkret tiltaksplan for å 
søke å møte noen av disse utfodringene. 
 

 
Det er innen yrkesgruppene industri og bygg og 
anlegg en finner de fleste ledige.  
 
Det har vært en økning i ledigheten i Eigersund på 
72% fra april 15 til april 16. Dette er alvorlig og 
setter samfunnet under stort press.   
 
Det er særlig bekymringsfult at ledigheten blant de 
yngste øker. Det er fare for at en kan få personer 
som kan falle utenfor arbeidsmarkedet og aldri vil 
klare å komme inn i det.  

 
Det er bl.a. store utfordringer knyttet til å 
skaffe tilstrekkelig med lærlingeplasser.  
 
Prognosene fra NAV viser at det forventes en 
ytterligere økning i arbeidsledigheten i løpet 
av 2016 på om lag 16% fra mar. 16 til des.16. 
Dette tilsvarer en økning fra 4,7% i mars 16 til 
5,4% i desember 16. 
 
 

 



 

 16 

 
Kommunens eierforvaltning 
Utviklingen i kommunal sektor går retning av at det opprettes flere interkommunale selskap 
og samarbeid samt aksjeselskap. Hensikten bak slike selskap og samarbeid er å effektivisere 
og profesjonalisere driften av utvalgte kommunale oppgaver, både lovpålagte og ikkelovpålagte, 
for eksempel gjennom renovasjon, næring  mfl.. 
 
Det blir fra omgivelense stilt klare og tydelige krav til hvordan kommunen, som offentlig 
organisasjon, bør forvalte sine eierinteresser. Det er sentralt å få eierskapsmelding for kommunen 
samt  eierstrategier for selskapene som kommunen er medeier eller eier av. 
 
Rogaland revisjon har foretatt en gjennomgang av eierskapsforvaltningen  i Eigersund kommune – 
denne legges frem for politisk behandling i juni 16. Fra høsten må en starte gjennomgangen av de 
ulike eierstrategier/ eierskapsmeldinger.  

4.5 Utviklingstrekk og utfordringer: organisering av kommunale tjenester  

Eigersund kommune er blant de største arbeidsgiverne i kommunen og en viktig tjenestetilbyder til 
innbyggerne fra vuggen til grav. Dette gjør at Eigersund kommune er en stor kompetansebedrift 
som innehar stor kunnskap på en rekke felt. Samtidig er det viktig at denne kunnskapen 
vedlikeholdes og utvikles for at innbyggerne skal få en best mulig service. Dette må gjøres bl.a. 
gjennom en målrettet personal og kompetanseutvikling. 
 
Eigersund kommune bruker, ifølge KOSTRA-tall,  minst ressurser på administrasjon.Dette gjør 
administrasjonen driftsorientert og sårbar. Faren er at det kan reduserer mulgiheten til helhetlig og 
langsiktig planlegging . 
 
En må hele tiden søke å bli bedre på de tjenestene en yter publikum og måten dette skjer på. I 
dette ligger en fortsatt satsning på bruk av IKT, herunder utvikle digitale og nettbaserte tjenester. 
Videre vil en arbeide for etablering av et servicetorg for å lette tilgjengeligheten for publikum. 
En ønsker også å ha fokus på interkommunalt samarbeid der dette er naturlig. 
 
Eigersund kommune har knappe ressurser, noe som er en kontinuerlig utfordring.  En stor 
utfordring er å få til en dreining mot helsefremmende og forebyggende arbeid. I dette ligger også et 
aktivt folkehelsearbeid. Tjenester til befolkningen må og sees i sammenheng med utfordringene under 
befolkning,  levekår og folkehelse. 
 
Svært mye av kommunens virksomhet skjer i form av daglig drift, og denne typen oppgaver må 
nødvendigvis ikke forankres i egne plandokument. Driftsoppgaver og prosjekter av en mer 
overordnet og omfattende type fanges hovedsakelig opp i såkalte sektor- og 
temaplaner.Planbehovet for den enkelte sektor fremkommer i kaptittel 5. 

4.6  Utviklingstrekk og utfordringer: infrastruktur, kommunikasjon, by og 
tettstedsutvikling 

En stor del av samfunnsutviklingen i Eigersund kommune skjer i hovedsakelig innenfor en avstand 
på 1 km fra kystlinjen. I dette 1-kilometersbeltet bebygges stadig mer areal, mens arealene utenfor 
i større grad forblir uendret. Over lengre tid har boligbygging, vegbygging og næringsområder 
ekspandert på bekostning av naturområder eller jordbruksland i denne sonen. Dette gjelder særlig 
arealer som grenser opp mot eksisterende tettbebyggelse eller hovedvegnett. Hovedårsaken til 
dette er at Egersund by og Hellvik ligger i denne sonen. I Egersund by bor mellom 80-90% av 
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kommunens befolkning og det er også der en kan forvente den største befolkningsveksten i 
fremtiden. Det er her de sentrale havne- og næringsområdene ligger. Dette har også en historisk 
begrunnelse ved at sjøen er en grunnleggende faktor for byens tilblivelse og lokalisering og er med 
på å gi byen sin særpregede identitet. 
 
I kommuneplanen må det settes fokus på Egersunds funksjon som regionsenter. Dette henger også 
nøye sammen med næringsutvikling. Kommuneplanen skal bidra til å styrke og videreutvikle 
Egersund som motor i regionen. Statlige retningslinjer for samordnet bolig- areal og 
transportplanlegging gir tydelige føringer, knyttet til utbyggingsmønster og utbyggingsrekkefølge. 
Det må gjennom kommunens planlegging settes fokus på å å sikre langsiktighet og konsistens i 
valg, for å unngå utilsiktede virkninger, i form av ressurskrevende håndtering av "følgefeil", f.eks. 
med veisystemer.  
 
Press på arealer sammen med økonomiske og tekniske rammebetingelser for utbyggere 
utfordrer andre viktige verdier. Eksempler på slike verdier er verneverdige trehusbebyggelse, 
landskapsrom  og bybilde, felles offentlige rom, estetikk og arkitektur med gode kvaliteter 
både for brukere og omgivelser, grønnstruktur og kulturminner / kulturmiljøer.  Når det gjelder 
fortettingsproblematikk i boligbygging må kommunens overordnede arealplaner gi klare og 
konkrete styringssignaler for utbygging og hvilke krav som skal stilles for å få fortetting med 
kvalitet og som skal bidra til gode bo- og oppvekstmiljø. Fortetting skal ikke forringe 
boforholdene for de som allerede bor i et område hverken i forhold til grøntområder, 
trafikksikkerhet m.m..  
 
Plangrunnlaget for deler av byområdet er til dels gammelt og gjør det vanskelig å håndtere 
fortettingssaker på en god måte. Det er behov for analyser, med tanke på å ivareta byen og de 
enkelte områdenes egenart og samtidig kunne møte krav om fortetting i randsonen til den 
verneverdige trehusbebyggelsen i sentrum.  Det må prioriteres å ferdigstille arbeidet med å sanere 
eldre reguleringsplaner som er over 40 år gammel.  
 
Det er satt av relativt store arealer til næring i kommuneplanen, og mange er ferdig regulert, men 
den store uytfordringen er å få disse byggeklare. Tilgjengelig areal for næringslivet fremheves ofte 
som en utfordring. Dette handler også om eksisterende arealers plassering og tilknytning til 
overordnet infrastruktur. Utfordrende arealer og manglende offentlig infrastruktur som gjør at 
det er dyrt og vanskelig å utnytte flere av de arealene som i dag er avsatt til industri- og 
næringsformål.  
 
Det er ønskelig å øke andelen gående og syklende  og  det er viktig å legge til rette for for denne  
transportformene, bl.a. på strekninger som ikke har gang- og sykkelveger. Det skal utarbeides egen 
plan for dette.  I Eigersund er det et betydelig vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger. Dette 
fordi trafikkmengdene og slitasjen  øker, det kommunale vegnettet utvides i antall km, mens 
bevilgningene til drift- og vedlikehold er forholdvis stabile over tid. Om denne utviklingen 
fortsetter, er det svært sannsynlig at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang. 
 
Utviklingen over tid viser at trafikksikkerheten er gradvis forbedret: færre ulykker, færre 
personskader, samt at ulykkenes alvorlighetsgrad er generelt redusert.  Selv om situasjonen blir 
forbedret, er likevel behov for et kontinuerlig arbeid med trafikksikkerhet. Kommunen har  arbeidet 
systematisk for å følge opp tiltakene i trafikksikkerhetsplanen og alle tiltakene i gjelende plane er nå 
gjennomført. Denne planen må revideres i planen, da den bl.a. er grunnlag for søknad om 
trafikksikkerhetsmidler. 
 
Andre viktige forhold som kommunen må følge opp i perioden, men som i stor grad avgjøres av 
andre er dobbeltspor, ny E39, ny bru Eigerøy. Videre er det forhold som kommunen kan ta styring 
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over som områderegulering Eie og Eiekrysset herunder stasjonsutvikling. Det er viktig å følge opp 
føringene som allerede ligger i gjelende vedtak om utviklingsretning for Egersund by samt følge opp 
utbyggingsareal som allerede ligger sikret i kommuneplanen. 
 
Det er utfordringer i å skape et attraktivt sentrum generelt, og attraktive møteplasser spesielt.. 
Bærekraftig byutvikling må sikre god forvaltning og utvikling av offentlige rom herunder 
tilgjengelighet for alle. Det vil være viktig å få en enhetlig og helhetlig utforming av uteplasser, 
uteservering m.m. slik at dette blir en del av en attraktiv og levende by. Regjeringen har vedtatt 
sentrale mål om bevaring av kulturarv og bærekraft. Bygningsarven og kulturminnemiljøer er 
ressurser i byutviklingen og må ivaretas. Egersund er en av de best bevarte trehusbyene i Norge 
og det er viktig at alle byggetiltak bidrar til å bevare dette inntrykket. Ny bebyggelse skal 
underordne seg trehusbyens særpreg og arkitektoniske utrykk samt skala og volum. 

4.7 Utiklingstrekk og utfordringer:  natur, miljø. landskap og klima  
Kommunen har en sentral lokal rolle når det gjelder å følge opp forhold knyttet til natur og miljø.  
Eigersund kommune har god tilgang på flotte naturområder, hvorav mange er sikret og gjort 
tilgjengelig for allmennheten. Samtidig opplever en at deler av strandsonen til dels er utsatt for et 
sterkt byggepress. Folk flest skal ha tilgang til sjøen og allmenne interesser skal gis fortrinn i 100-
metersbeltet. En er vil være forsiktig med å privatisere områder for noen få, på bekostning av 
resten av kommunens om lag 15000 innbyggere. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen. Markaområder 
og grønne lunger er viktige for utøvelsen av friluftsliv. I tillegg omfatter slike områder ofte verdifullt 
naturmangfold og kulturminner, og er derfor ekstra viktige å bevare. Friområdene skaper 
møteplasser og tilrettelegger for rekreasjonsaktivitet. Både friområder og områder for friluftsliv fyller 
en viktig funksjon, nemlig å bidra til gode bo- og oppvekstmiljø. 
 
Hovedutfordringen knyttet til biologisk mangfold i Eigersund er knyttet til randsonene mellom 
utbyggingsarealer og utmark, og bevaring av tilstrekkelig areal med grønne lunger for framtiden. Å 
gjøre en god avveining mellom utbygging og bevaring sett i et langsiktig perspektiv er utfordrende, 
men kommunen har gode erfaringer med å avklare slike forhold gjennom kommuneplanen. Dette 
gjør at en ev. senere reguleringsplanprosess går lettere og blir mere effektiv. Samtidig er det 
kunnskapen om det biologiske mangfoldet mangelfult, da kun deler av kommunen er kartlagt. Det 
bør prioriteres å få gjennomført ytterligere kartlegging av biologisk mangfold, for å øke 
kunnskapsgrunnlaget og gjøre kommunela planprosesser mere effektiv.   
 
Den generelle utviklingen viser at klimaet blir mildere, våtere og mer voldsomt. Dette betyr høyere 
gjennomsnittstemperaturer, økte nedbørsmengder, hyppigere tilfeller av storm eller orkan samt 
havnivåendring. Dette øker sannsynlighet for materielle skader gjennom flom, vind, springflo og bølger. 
Konsekvensene kan derimot begrenses ved at at særlig kommunens beredskaps- og 
samfunnssikkerhetsarbeid er på plass. Det er særlig planarbeid som kommuneplan og planer forvann og 
avløp m.m. som er viktige i denne sammenhengen. Gjennom denne type planer kan en vektlegge 
klimatilpasning gjennom bestemmelser til kommuneplan i tillegg til temaplanenens forslag til tiltak og 
prioriteringer.  Det er behov for ajourførte klimascenarier for Eigersund spesielt knyttet til 
havnivåstigning.  
 
Eigersund har til tider utfordring knyttet til utbyggingspress på høy-produktive arealer i randsonen til 
Egersund by og Hellvik og Helleland. Kommunen har et ansvar for å ivareta arealer som er egna for 
matproduksjon og vil ikke  åpne opp for utbygging på slike arealer.  
 
Mange vannforekomster står i fare for og ikke nå målet om god økologisk kvalitet. Lokale tiltaksplaner 
skal utarbeides og gjennomføres. Hovedutfordringen blir å gjennomføre nødvendige tiltak som er 
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mest mulig kostnadseffektivt og som gjør det mulig å oppnå Vannforskriftens mål om god økologisk 
og kjemisk miljøtilstand for alt vassdrag og kystvann innenfor vannområdet.  Det er særlig tiltak i 
forhold knyttet til avrenning fra landbruket, minstevannsføring, avløp fra spredt bebyggelse, sur 
nedbør, avrenning fra industrivirksomhet som går igjen for vassdragene. Eigersund kommune må i 
budsjette og økonomiplan følge opp tiltakene i tiltaksplan for Dalane Vannområde i perioden . 

4.8  Utviklingstrekk og utfordringer: flyktningesituasjonen – integrering og 
inkludering 

Flyktningestrømmen til Europa omtales som den største humanitære krisen på dette kontinentet 
siden andre verdenskrig. Samtidig er det en krise som er beheftet med svært mye usikkerhet, også i 
Norge. Hvor mange som vil komme hit, hvor mange som vil få innvilget opphold, og til sist hvor 
mange som vil komme til Eigersund kommunei løpet av hvor mange år, er det ingen som vet. 
Nettopp derfor er det nødvendig at kommunen har denne saken høyt på dagsorden de kommende 
år.  
 
Behovet for bosetting er økt betydelig. For kommunene betyr dette at det må skaffes betydelig flere 
boliger, kapasiteten i tjenestene og ressurser i introduksjonsprogrammet må økes, plasser i 
barnehage, grunnskole og videregående skole økes og behovet for  arbeidsplasser/ 
arbeidstreningsplasser øker. Håndteringen krever bredt samarbeid både mellom kommunene, men 
også med lokalt næringsliv, frivillig sektor og staten. I tillegg er det vesentlig at kommunene får 
mulighet til å planlegge langsiktig, dvs. å starte integreringsarbeid allerede mens folk bor i ordinært 
mottak. Dette utfordrer gjeldende regelverk. For Eigersunds nye befolkning vil hovedutfordringene ut 
over det å bosette seg være sammenfallende med de hovedutfordringene som er ellers i 
Eigersundssamfunnet. Arbeid, kompetanse og oppvekstvilkår for barn og ungdom. 
En viser til at Eigersund kommune har egen Inkluderings.- og integreringsplan. 

4.9 Utviklingstrekk og utfordringer: risiko og sårbarhet 
Eigersund kommune er i ferd med å revidere beredskapsplanen, og den overordnede ROS-analysen 
skal gjennomgås i løpet av høsten 2016. ROS-analysen skal gjennomgås og oppdateres der det er 
nødvendig. Et fokus som bør vurderes  er  en mer helhetlig vurdering av konsekvenser av 
klimaendringene og behovet for klimatilpasning.  Kommunen ghar i mange år arbeider systematisk 
med risiko og sårbarhet knyttet til arealplanlegging, drift og forvaltning. Hensynet til 
samfunnssikkerhet inngår i enhver plan og i øvrige større saker som skal til behandling. 

4.10 Utviklingstrekk og utfordringer: identitet, omdømme og attraktivitet 
Sterk identitet og godt omdømme er to sentrale faktorer som påvirker hvor attraktiv kommunen er 
som bosted, arbeidssted og besøkssted. En viktig oppgave for kommunen i årene fremover vil være å 
markedsføre og selge kommunen som bo- og arbeidssted. Identitet dreier seg om 
kommunesamfunnets egen oppfatning av seg selv, mens omdømme dreier seg om omverdenens 
kjennskap til og syn på kommunen og kommunesamfunnet. Identitet og omdømme påvirker 
hverandre.  Attraktivitet er det som kan påvirkes lokalt, eller som er unikt ved det enkelte sted, og 
som påvirker flyttestrømmen til eller fra. Godt omdømme vil gjøre kommune og regionen mer 
attraktiv både for tilreisende, egne innbyggere og tilflyttere. Et godt omdømme skaper også større 
rom for næringsutvikling.    

 

Omdømmet til et sted eller en region vurderes ut fra både hvordan stedet er for næringsdrivende, 
hvordan det er å besøke stedet, og hvordan det er å bo der, samt tilgang til areal og bygninger. For at 
et bosted skal være attraktivt, er fasiliteter som barnehage, skole og kommunale tjenester av stor 
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betydning. Den siste attraktivitetsfaktoren innen denne fortolkningsrammen er identitet og stedlig 
kultur.  

  

Når det gjelder 
bedriftsattraktivitet, skilles 
det mellom i) basisnæringer 
(bedrifter som konkurrerer  
på et nasjonalt eller 
internasjonalt marked); ii) 
besøksnæringer (for 
eksempel reiseliv, handel, 
personlig tjenesteyting); iii) 
regionale næringer (for 
eksempel bygg og anlegg, 
transport, forretningsmessig 
tjenesteyting).   

 

I Rogaland har veksten i basisnæringene vært høyere enn forutsetningene skulle tilsi. Det er 
imidlertid store variasjoner i regionene i Rogaland (se Telemarksforsking -notat 4/2015). 
Oppsummert viser analysene at i perioden 2003-2013 har Rogaland vært attraktivt for bedrifter i de 
regionale næringene og i basisnæringene.  Rogaland har ikke vært attraktivt for bedrifter i 
besøksnæringene i perioden 2010-2013.  
 

Den sterke befolkningsveksten i Rogaland skyldes at besøksnæringene har vokst. Dersom det blir 
netto utflytting fra Rogaland på grunn av et dårlig arbeidsmarked og befolkningsveksten reduseres, 
kan veksten i besøksnæringene stagnere. Drivkraften til den høye befolkningsveksten i Rogaland er 
primært knyttet til forhold ved arbeidsmarkedet. Rogaland tiltrekker seg ikke innflytting av noen 
annen grunn enn arbeid og gunstige struktureffekter. Dette er en stor utfordring. 
 

Hva skal til for å øke attraktiviteten?  

Utfordringen for Eigersunds omdømme er ikke nødvendigvis at det er negativt, men kanskje først og 
fremst at det er anonymt? For folk utenfra har kanskje liten kunnskap om hva Eigersund har og by på. 
Det blir derfor viktig å markedsføre det vi har både internt og eksternt samt å utnytte og 
videreutvikle de mulighetene som finnes. Her vil Eigersund havn og næring KF kunne ha en sentral 
rolle.   

 Det er et stort potensial for videreutvikling av de allerede sterke sider i kommunen herunder 
tendensen til økende etterspørsel etter opplevelser og aktiv fritid innen turistnæringen. Et 
viktig grep er å skape en tydelige og naturlige bykjerne som vil kunne bidra til at både 
tilreisende og innbyggerne finner det mer attraktivt og lettere tilgjengelig å benytte seg av 
kulturtilbud og kjøpe lokal produkt.  

 I dag er 37 prosent av alle husholdninger i Rogaland enpersonshusholdninger og samtidig 
øker den eldste delen av befolkningen kraftig i de neste årene. Boligbygging og bomiljøer må 
tilpasses denne endringen i befolkningsstrukturen. Det er spesielt viktig å skape et miljø som 
bidrar til at unge vil foretrekke å bo i Eigersund kommune. Det må utvikles blandede og 
attraktive bomiljøer, og spesielt arbeide for at en kan studere desentralisert. Videre må 
samferdsel, bolig og arbeidssteder planlegges i sammenheng. 
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5. PLANBEHOV OG PRIORITERINGER 2016 - 2019 
Vurdering og tildeling av administrative og økonomiske ressurser til gjennomføring av de aktuelle 
planoppgavene i planperioden tas i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  De fleste planene vil i 
all hovedsak kreve administrative ressurser da det er fagplaner der de som er berørt eller er skal 
”eie” planen er direkte involvert i from av plangruppe og lignende.  
 
Større planer som kommuneplan, kommunedelplaner, områdereguleringer og trafikksikkerhetsplan 
vil kreve avsetting av ressurser i budsjett og økonomiplan.  Dersom det viser seg at det er andre 
planer som vil kreve resurser, må dette spilles inn av den enkelte fagavdeling med ansvar for planen i 
forbindelse med ordinær utarbeiding og behandling av budsjett og økonomiplan eller som egne 
saker.   
 
Det er foreslått å slå sammen en rekke planer for å forenkle plansystemet og å se planer i 
sammenheng med hverandre. Det er bl.a. foreslått å slå 9 planer innen HO sammen til en ny samlet 
plan for helse og omsorg med oppstart våren 2017. En vurderer at dette vil kunne bidra til økt 
samordning, bedre prioriteringer, ressursstyring og felles fokus. 
 
En viser til at kommunen har begrenset ressurserbemanningsmessig  og en har derfor lagt vekt på å 
prioritere de planene som en vurderer som absolutt nødvendig utfira behovene i sektorene. En viser 
til at dette er til dels tunge og tidskrevende prosesser og dersom en skal klare å gjennomføre disse 
planprosessene, må en prioritere relativt hardt. Dersom en skal legge til planoppgaver må det  enten 
tilføre mere ressurser eller så må andre planoppgaver tas ut av planstrategien. 

5.1 Rullering av kommuneplanen 
Kommuneplanen kan enten revideres helt eller delvis. Delvis revisjon innebærer at kun 
samfunnsdelen eller hele eller deler av arealdelen revideres. Fullstendig revisjon innebærer en 
revisjon av både samfunnsdelen og arealdelen. 
 
I kommunestyreperioden 2011-2015 ble kommuneplanen fullstendig revidert. Kommuneplan for 
Eigersund kommune, samfunnsdelen ble revidert og endelig vedtatt av kommunestyret  den 
28.09.2015. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å foreta enfull  ny revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel i inneværende kommunestyreperiode.  Det er svært tid og ressurskrevende å revidere 
samfunnsdelen . Samtidig har situasjonen i kommunen endret seg spesielt når det gjelder 
arbeidsmarkedet. En vil derfor legge opp til en lettere revidering for å vurdere den opp mot de nye 
rammebnetingelsene herunder situasjonen på arbeidsmarkedet. Samtidig ønsker en å se på hvordan 
en kan få en klarere kopling mellom økonomiplan og handlingsprogram samt se på ev. justeringer og 
presiseringer av mål og strategier. Siden dette er en lett revidering, vil en vurdere å innarbeide dette 
som et eget kapittel i forbindelse med Planprogrammet for kommuneplanen, der en vil presisere hva 
revideringen vil omfatte.Dette vil være et arbeid hvor Kommuneplanutvalget vil være sentrale. 
 
En viser her til at dette er svært ressurskrevende planarbeid og at en anbefaler å prioritere å revidere 
følgende kommuneplan/kommunedelplaner: 

 Kommuneplanens arealdel, Egersund by, ytre del med Hellvik og indre del med Helleland 

 Kommuneplanens samfunnsdel – lett revidering 

 Kommunedelplan for plan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet   

 kommunedelplan for flom i Eigersund kommune  
 
Hvilke områder og tema som skal fokuseres på herunder avgrensning av planrbeidet vil bli redegjort 

for og fastsatt i forbindelse med behanlding av planprogrammet.



 

 

5.2 Prioritering av planoppgaver 2016 – 2019 

Planer Plantype Ansvar Rulleres i perioden 

perioden 

Oppstart i 

    2016 2017 2018 2019 
PLANER OG PLANDOKUMENTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Kommuneplan - samfunnsdel PBL Plan Ja, lett H16    

Kommuneplan  arealdel  - kystdel PBL Plan Ja H16    

Kommuneplan  arealdel  - indre del PBL Plan H16    

Kommuneplan  arealdel  - Egersund PBL Plan H16    

Kommunal planstrategi PBL Plan Ja V16    

KOMMUNEDELPLANER 

Kommunedelplan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet 
Eigersund kommunefriluftsliv 

PBL Teknisk Ja H16    

Kommunedelplan for flom – sees i sammenhegn med arealdel PBL Plan Ja H17    

STØRRE REGULERINGSPLANER OG UTREDNINGER I KOMMUNAL REGI 

Områderegulering  Kaupanes PBL Plan Ja V16    

Områderegulering  Eie og stasjonen 

 

PBL Plan Ja H16 V17   

Sanere eldre reguleringsplaner PBL Plan Ja 16 17 18 19 
PLANER OG STYRINGSDOKUMENT ETTER KOMMUNELOVEN 

Årsbudsjett  KL / PBL Økonomi Ja x x x x 

Økonomiplan med handlingsprogram KL / PBL Økonomi Ja x x x x 

Årsmelding og regnskap KL Økonomi Ja x x x x 
TEMA OG SEKTORPLANER 

Handlingsplan for universell utforming Fagplan Plan/HO Ja   H18  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Fagplan Beredskap Ja  V17   

Beredskapsplan Fagplan Beredskap Ja V16    

IKT-strategiplan Fagplan Interne tj. Ja  V17   

Plan for helse og sosial beredskap Fagplan Veredskap Ja  H17   

Informasjonsplan Temaplan Interne tj. Ja  V17   



 

 

Integrerings- og inkluderingsplan for Eigersund kommune Fagplan HO Ja V16    

Oppvekst 

Plan for barnehagene i Egersund Fagplan KO Ja  V17   

Oppvekstplan Fagplan KO Ja  H17   

Handlingsplan for SLT-arbeidet Temaplan KO Ja x x x x 

Handlingsplan for vold i nære relasjoner Temaplan KO Ja   V18  

Skoleplan Fagplan KO Ja   V18  

Helse- og omsorg 

Helse og omsorgsplan – ny plan Temaplan HO Ja  V17   

Programplan for Husbankens  boligprogram Fagplan HO Ja V16    

Smittevernsplan for Eigersund kommune Fagplan HO Ja  H17   

Årlig handlingsplan for folkehelse i Eigersund kommune  Fagplan HO Ja x x x x 

Kompetanseplan for helse og omsorg Fagplan HO    V18  

Kultur, idrettsanlegg m.m 

Kulturminneplan for Eigersund kommune  Fagplan KO Ja V16    

Kulturplan for Eigersund kommune Fagplan KO Ja  H17   

Personal og kompetanse 

Overordnet arbeidsgiverdokument Fagplan Personal Ja  V17   

Lønnspolitisk plan Fagplan Personal Ja   V18  

Plan for likestilling og mangfold i Eigersund kommune (vurderes 
utvidet fra å være en intern administrativ plan til å gjelde hele 
kommunen) 

Temaplan Personal Vurderes 
  H18  

Næring 
 Handlingsprogram næring  Fagplan Rådmann Ja  V17   

Klima og miljø        

Energi- og klimaplan  

 KPDL Rådmann Nei 

Fagplan Teknisk Ja    H19 
Infrastruktur og teknisk 



 

 

Sektorplan for vann- og avløp Fagplan V/A Ja V16    

Trafikksikkerhetsplan Fagplan V/U 
U 

Ja  H16    

Plan for lekeplasser og grøntstruktur Fagplan V/U Ja  H17   

Plan for turveg, gang og sykkelveger i Eigersund kommune Fagplan V/U Ja  V17   
ANDRE STYRINGSDOKUMENT HERUNDER STØRRE UTREDNINGER MM. 

Boligbyggeprogram og befolkningsprognose  Fagutredning Plan Ja H16   H19 

Kartlegge prioriterte områder i forhold til biologisk mangfold. Fagutredning Teknisk Ja   V18  

Løpende oversikt folkehelse/ oversiktsdokument hvert fjerde år  Fagutredning HO Ja x x x x 

5.3 Oversikt over planer som ikke skal revideres, vurderes slått sammen eller som utgår 

Planer Plantype Ansvar Rulleres i perioden 

perioden 

Oppstart i 

    2016 2017 2018 2019 
PLANER OG PLANDOKUMENTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

TEMA OG SEKTORPLANER 

Arkivplan Fagplan Sekreteriatet Nei     

Helse- og omsorg        

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  Fagplan HO Nei     

Plan for offentlig legetjenester i Eigersund  - utgår – erstattes med 
ny plan for HO 

Fagplan HO Nei 
    

Strategisk plan for utbygning av pleie og omsorgsboliger  - utgår – 
erstattes med ny plan for HO  

 

 

Fagplan HO Nei 
    

Folkehelseplan Eigersund kommune   - utgår – erstattes av årlig 
handlingsplan 

Fagplan HO Nei     

Handlingsplan for psykisk helsearbeid - utgår – erstattes med ny 
plan for HO 

Fagplan HO Nei 
    

Rehabiliteringsplan  - utgår – erstattes med ny plan for HO Fagplan HO Nei     



 

 

Plan for fremtidens helse- og omsorgstjenester- utgår  - utgår – 
erstattes med ny plan for HO 

Fagplan HO Nei 
    

Plan for helsestasjonstjenester. - utgår – erstattes med ny plan for 
HO 

Fagplan HO Nei 
    

Plan for personal i offentlige omsorgstjenester - utgår – erstattes 
med ny plan for HO 

Fagplan HO Nei 
    

Plan for barne- og familiesenter i Eigersund Fagplan HO/KO Nei     

Pandemiplan for Eigersund kommune– utgår – innarbeides i 
smittevernplanen 

Fagplan HO Nei 
    

Boligsosial handlingsplan – erstattet av programplan i 
prosjektperioden 

Fagplan HO Ja 
    

Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa– utgår – 
innarbeides i smittevernplanen 

Fagplan HO Nei 
    

PERSONAL  OG KOMPETANSE        

Strategisk kompetanseplan  Fagplan Personal Nei     
LANDBRUK 

 
       

Landbruksplan – utgår – slått sammen med kommuneplanen Fagplan Landbruk Nei     

4-årig SMIL plan  Fagplan Landbruk Nei     

INFRASTRUKTUR OG TEKNISK        

Brannsikringsplan for Egersund sentrum/trehusbebyggelse. Fagplan Byggesak Nei     

Plan for vannforsyning – utgår – slått sammen med vann og 
avløpsplanen 

Fagplan V/A Nei 
    

Temaplan for flomsikringstiltak Temaplan Plan Nei     

 

 


