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1. Omstlllngsarbeldet

1.1 Innlednlng og bakgrunn for omstlllngskommunen Elgersund

Arbeidsmarkedet i Rogaland har hat stor oppmerksomhet siden oljeprisfallet i 201p5 og den 
påfølgende betydelige arbeidsledigheten. Eiigersunnd ble en av de hardest rammede 
kommunnene i Rogaland og hadde ved untgangen av 201p6 en arbeidsledighet på 5,1p %. 
Eiigersunnd kommunne ble av Rogaland Fylkeskommunne den 2a. mars 201p7 innvilget 
omstillingsstatuns fra og med 201p7. For gjennomføring av omstillingsarbeidet ble det for 201p7
bevilget a millioner kroner. 

Omstillingsarbeidet skal organiseres og drives i tet samarbeid med Rogaland 
Fylkeskommunne og Innovasjon Norge. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til Innovasjon 
Norge sin modell for omstilling. 

Omstillingsstyret har 9 faste representanter. Av disse er rre valgt fra den politiske ledelsen 
og fem fra næringslivet. Det er valgt vara for alle 9 representantene. I tillegg møter 
representanter fra Rogaland Fylkeskommunne, Innovasjon Norge og rådmannen i Eiigersunnd 
kommunne som observatører med møte- og taleret.

1.2 Oppsummerlng av strateglsk utvlkllngsanalyse 

Den strategiske untviklingsanalysen gir en bred oversikt over næringsmessige 
konkunrransefortrinn og untviklingspotensialet i Eiigersunnd kommunne. Den kartlegger også 
andre sentrale forhold som bør vektlegges når kommunnen skal legge en langsiktig 
næringsstrategi som skal kompenseres for arbeidsmarkedssitunasjonen på lang sikt. 

Målet for den strategiske untviklingsanalysen har vært å 
- untarbeide grunnnlag for mål, satsninger og strategier for å nå omstillingsmålet.

Kort resyme fra untviklingsanalysen: geograrsk inneholder Eiigersunnd kommunne både kyst og 
innland. Vi har en stor rskerihavn med rskemotak, indunstri ooshore, maritim, trevirke og 
matforedling. Kommunnen er god på næringsliv men dårlig på arbeidsmarked nr. 1p59 av 428 
kommunner.26 % pendler unt og 1p5 % pendler inn til kommunnen. Signirkant større andel unføre
1p8-44 år a,5 % mot Rogaland 2,5 %. Klart større andel med lavere untdannings grad 7a,9 % 
mot Rogaland 64,9 %. Det er godt med boligtomter og hytetomter, godt nivå på inntektene 
til hunsholdningene og god bredde i kunltunr og frivillige organisasjoner. Vi har høy praktisk 
kompetanse/indunstrikompetanse, god lokal kapitaltilgang og nærhet til de unlike markedene. 
Infrastrunktunr, saksbehandling og næringsarbeid må bli bedre. Merkevaren Eiigersunnd 
oppfates ikke som spesielt kjent.   

Arbeidet som er gjort så langt i omstillingsarbeidet
1p. Metodikk gjennomføring av untviklingsanalysen og statistisk materiale
2. Spørreunndersøkelse næringsliv, politikere og adm. 
a. Ungdomsunndersøkelse.
4. Dybdeintervjun (20 stk)
5. Presentasjon av untviklingsanalysen for næringslivet
6. Bedriftsbesøk (1p7 stk) 
7. Presentasjoner hos unlike aktører
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Tabell over antall sykkelsate eter sektor i Eiigersunnd kommunne i perioden 2000 – 201p6:

Tabell 2. Sysselsatte etter sektor. Antall og andel. 
Eigersund. 2000-2016. 

Reglon/Kommune Antall sysselsate. Ofentllg/prlvat Andel ofentllg/prlvat. Prosent

År Stat Fylke Kommune Prlvat Stat Fylke Kommune Prlvat

Eiigersunnd 2000 227 227 1p1p75 4a58 a,77 4,27 1p9,5a 72,4a

Eiigersunnd 2001p 2a0 26a 1p21p4 4a92 a,77 4,a1p 1p9,90 72,01p

Eiigersunnd 2002 aa6 1pa2 1p27a 4265 5,59 2,20 21p,20 71p,01p

Eiigersunnd 200a a29 1p21p 1p227 4244 5,56 2,04 20,72 71p,68

Eiigersunnd 2004 aa9 1pa4 1p2a6 4228 5,71p 2,26 20,82 71p,21p

Eiigersunnd 2005 a21p 1p25 1p241p 4a75 5,a0 2,06 20,47 72,1p7

Eiigersunnd 2006 a09 1pa2 1p27a 440a 5,05 2,1p6 20,81p 71p,98

Eiigersunnd 2007 a06 1p22 1paa1p 4688 4,75 1p,89 20,65 72,72

Eiigersunnd 2008 28a 1p1p7 1pa48 49a7 4,2a 1p,75 20,1p6 7a,85

Eiigersunnd 2009 a09 1p29 1p442 4701p 4,70 1p,96 21p,91p 71p,4a

Eiigersunnd 201p0 297 1p40 1p482 466a 4,51p 2,1pa 22,52 70,84

Eiigersunnd 201p1p a1p1p 1p41p 1p42a 4741p 4,70 2,1pa 21p,51p 71p,66

Eiigersunnd 201p2 a1p8 1pa5 1p478 471p8 4,78 2,0a 22,2a 70,96

Eiigersunnd 201pa a20 1p26 1p548 4756 4,74 1p,87 22,9a 70,46

Eiigersunnd 201p4 a0a 1pa9 1p542 471p4 4,52 2,08 2a,02 70,a8

Eiigersunnd 201p5 265 1p41p 1p570 460a 4,0a 2,1p4 2a,86 69,97

Eiigersunnd 201p6 250 1p49 1p554 4444 a,91p 2,aa 24,29 69,47

Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: Kommune Profilen

NHOs Kommunne NM rangerer kommunnene eter atraktivitet og lokal vekstkraft basert på 

forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demograr, kompetanse og kommunnal økonomi. 

Tallgrunnnlaget er fra 201p6. 

Dalanereglon Total Nærlngsll
v

Arbelds
marked

Demograf Kompetanse Kommunal
økonoml

Elgersund 159 58 370 191 187 69

Bjerkreim 1p21p aa 9a 21p2 a28 1p05

Lunnd 1p1p5 1p67 1p27 270 40 1p76
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Sokndal 1p81p 91p 2a0 249 1p61p 1p8a

Andre kommuner l 
Rogaland

Total Nærlngsll
v

Arbelds
marked

Demograf Kompetanse Kommunal
økonoml

Sola 1p a 2 45 2 4

Sandnes 1p0 9 81p 1p6 a9 5
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Forklaring til indikatorene:

Indikatorene unnder næringsliv fanger opp verdiskaping, nyetableringer, privat kjøpekraft og 

privat sysselsetng, det vil si sysselsetng i privat sektor og ooentlige foretak. Eiigersunnd er 

her rangert som nr. 58 av 428 kommunner i Norge. 

Arbeidsmarkedsindikatorene dekker sysselsate personer i prosent av befolkningen i 

yrkesaktiv alder, sykmeldte, andelen unføre, arbeidsledighet og arbeidsmarkedsintegrasjon. 

Her rangeres Eiigersunnd som nr. a70 av 428 kommunner.

Demograrindikatorene dekker befolkningsvekst, neto innfytng, alderssammensetningen i 

arbeidsmarkedet, det vil si andelen yngre (20-24 år) på vei inn i arbeidsmarkedet i forhold til 

eldre (60-64 år) på vei unt og aldring, det vil si forventet andel av befolkningen over 80 år 20 

år fram i tid. Her er Eiigersunnd nr. 1p91p av 428 kommunner.

Kompetanseindikatorene dekker untdanningsnivået blant sysselsate i kommunnene innenfor 

tre untdanningsgrunpper. Indikatorene omfater andelen med unniversitetsuntdanning over 4 år, 

og andelen med teknisk/natunrvitenskapelig untdanning opptil 4 år. I tillegg er faguntdanning 

viktig for næringslivet. Her rangeres Eiigersunnd som nr. 1p87 av 428 kommunner. 

Indikatorene for kommunneøkonomi omfater kommunnenes administrasjonsuntgifter per 

innbygger og eiendomsskat på næringseiendom (annen eiendom). Videre omfates 

kommunneinntekter (inntekter fra eiendomsskat, inntekt og formune, andre salgs- og 

leieinntekter) i forhold til driftsuntgifter. Rammetilskunddet er ikke inklundert. Kjøp av private 

tjenester anses som en positiv drivkraft for næringslivet. Kommunnal betalingsevne måles ved

arbeidskapital i prosent av brunto driftsinntekter. Her rangeres Eiigersunnd som nr 69 av 428 

kommunner. 

Eiigersunnd sin untvikling siste 6 år har vært slik:

Kommune NM 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eiigersunnd 77 84 7a 75 1p08 1p59

Som en ser har Eiigersunnd hat en klar negativ untvikling relatert til øvrige kommunner i 201p7. 

Det er spesielt på «Arbeidsmarkedet» at Eiigersunnd har en dårlig score.

Antall sysselsate har i perioden 2008 til 201p6 i Eiigersunnd gåt ned med a64 personer, dvs 

-4,8%. Redunksjonen har vært størst innen indunstri, jordbrunk/skogbrunk og rske, varehandel og
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forretningsmessig tjenesteyting. I samme periode endret sysselsetngen seg i Rogaland med 

+2,0% og Norge med +2,7%. Eiigersunnd skiller seg unt fra Rogaland og Norge på to forhold:

- Andel sysselsate i indunstri er klart større med 1p7,2% mot 9,7% og 8,0%

- Det er klart større prosent sysselsate i alder 1p5-1p9 år, se tabell unnder

Hoveduntviklingen av pendling unt fra og inn til Eiigersunnd fremgår av nedenstående tabell. Her

ser en at untpendlingen er størst nordover til Stavanger og Sandnes, mens innpendlingen er 

størst fra Sokndal og Bjerkreim. I 201p6 var det bosat 71p95 sysselsate i Eiigersunnd, mens bare

5a21p av disse hadde arbeidssted Eiigersunnd. Det medfører at 26% måte pendle unt av 

kommunnen. I 201p6 var det totalt 6a97 sysselsate som hadde arbeidssted Eiigersunnd. 1p076 

med arbeidssted Eiigersunnd kommer altså fra andre kommunner (innpendling 1p5%).

Tabell: 03321  Sysselsatte per 4. kvartal. Pendlingsstrømmer etter
arbeidsstedskommune, bostedskommune, tid og statistikkvariabel 

Utpendling Innpendling
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Eiigersunnd har en signirkant større andel unføre 1p8 – 44 år (folkehelsebarometeret): 
“Antall og andel personer som motar unføreytelser samlet, varig unførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen i alderen 1p8 – t.o.m. 66 år. 

Utdannelse – tabellen viser antall personer, 1p6 år og eldre, som er registrert med 
untdanningsnivå. 
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Som det fremgår av tabellen har Eiigersunnd en klart større andel som bare har 
grunnnskolenivå, omtrent likt fagskolenivå og ligger unnder for øvrige untdanningsnivåer. 
På unniversitets- og høyskoleuntdannelse lang, ligger Eigersunnd på 4,4 % mot Rogaland som har
en snit på 9,5 %. 
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2. Vlsjon og mål for omstlllngsarbeldet

Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokunmentet i omstillingsarbeidet og har et 

tidsperspektiv fra 201p8 – 202a. Omstillingsplanen skal svare på untfordringene som ble 

avdekket i analysearbeidet gjennomført i strategi og forankringsfasen. Planen beskriver 

bakgrunnnen for omstillingsbehovet, målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte 

innsatsområder. Innsatsområdene gir untrykk for prioriteringer og/eller veivalg for å nå 

målsetngene. Formålet med omstillingsplanen er å untvikle et plangrunnnlag som begrunnner 

og prioriterer brunken av de ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom 

omstillingsstatunsen. Strategiene for omstillingsarbeidet vil i hovedsak ligge fast, men vil 

unnderlegges årlige vunrderinger og junsteringer. Omstillingsplanen skal altså dernere: 

1p. Visjon og mål for omstillingsarbeidet. Målene skal være målbare og periodiserte. 

2. Områdets prioriterte innsatsområder 

a. Beskrivelse av organisering av omstillingsarbeidet 

4. Mål og økonomiske rammer for hvert innsatsområde

2.1 Vlsjon for omstlllngsarbeldet

Lokalt næringsliv har gjennom prosessen med strategisk untviklingsanalyse vist et stort 

engasjement og tro på fremtiden i Eiigersunnd.

«Sammen skaper vi rom for vekst»

2.2 Hovedmål

Målet for omstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnnlaget i Eiigersunnd kommunne gjennom 

- å bidra til å øke antallet lønnsomme arbeidsplasser 

- å stimunlere eksisterende arbeidsplasser

2.3 Efektmål og langslktge resultater

Målet for omstillingsarbeidet skal være å stimunlere til og unnderstøte realistiske vekstideer. 

Dete vil bidra til å styrke og unnderstøte en robunst og et variert næringsliv som kan sikre og 

skape nye næringsplasser i Eiigersunnd kommunne. Eiigersunnd kommunne ønsker å være en 

atraktiv bostedskommunne med et særlig fokuns på de unnge – noe som vil unnderstøte en 

positiv befolkningsuntvikling og gi fremtidshåp.
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Generelle mål:

- vekst i antall arbeidsplasser

- styrke untviklingsevnen

- økt verdiskapning 

- positiv befolkningsuntvikling over tid med vekst i andel unnge mellom 1p6 og 40 år

- rolleavklaring og eoektivisering av kommunnens oppgaver i næringsuntviklingen

- netverksbygging og samhandling i regionen

Konkrete mål:

- Bidra til å skape 1p20 - 1pa0 nye arbeidsplasser i hele perioden

- Økt konkunrransekraft i form av økt omsetning og lønnsomhet i lokalt næringsliv

- Økning av unnge sysselsate i produnktiv alder 20 – 40 år

- Øke kompetansenivået blant innbyggerne

- Bidra til at Eiigersunnd blir en atraktiv helårs reiselivsdestinasjon

- Bidra til at Eiigersunnd blir en næringsvennlig kommunne

Målene skal vunrderes årlig ved å innhente data fra blant annet SSB sin Statistikkbank med 

hensyn på befolkningsuntvikling, demograr og untvikling i antall sysselsate for eksisterende og

nyetablerte bedrifter i Eiigersunnd kommunne. Statistikken komplementeres med 

informasjon /rapportering fra prosjekter som motar omstillingsmidler. Eiigersunnd kommunne 

vil samarbeide med Rogaland Fylkeskommunne omkring untvalgt statistikkgrunnnlag. Ein ønsker 

å legge opp til raskt å kunnne korrigere strategi unnderveis i omstillingsarbeidet. Kunnnskap om 

de unlike eoektene av omstillingsarbeidet vil untvikles løpende, blant annet gjennom å foreta 

unlike målinger unnderveis.

Mål antall arbeidsplasser eter innsatsområder:

201p8 201p9 2020 2021p 2022 202a Mål

Digital havn - 1p 1p 1p 1p 4

Klynge indunstri - 2 a 5 5 5 20

Klynge maritime næringer - 2 2 4 4 a 1p5

Klynge blå sektor - - 2 5 5 8 20

Klynge grønn sektor - - 2 4 4 5 1p5

Vekstbedrifter 2 a 5 5 5 20

Øke kompetansenivå - 2 2 2 2 2 1p0

Atraktive Eiigersunnd - 2 2 2 2 2 1p0

Næringsvennlig kommunne 2 2 a a 1p0

Nye næringer 1p 5 5 5 2 1p8

sunm  1pa0 nye 
arbeidsplasser
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3. Innsatsområder

Eiigersunnd har fere viktige komparative fortrinn, fra untviklingsanalysen:

- Havna mht. geograrsk lokalisering, størrelse, klima og tjenestetilbund

- Både vertikal og horisontal vare- og tjenestefyt for varer og tjenester til rskefartøy 

og andre fartøy 

- Høy indunstrikompetanse

- Høy maritim elektronikk-kompetanse

- Høy ooshore kompetanse som kan benytes i fere områder

- Lokale investorer som har munskler til å få ting til

Basert på omstillingsområdet i et regionalt perspektiv, produnksjonsfaktorer og komparative 

fortrinn omtalt over, synes det største untviklingspotensialet å være:

- Videreuntvikling av Eiigersunnd som et teknologisk senter for maritim elektronikk

- Havnebyen som kan levere alle typer tjenester til nasjonale og internasjonale fartøy

- Utvikling av Eiigersunnd som grønt energisenter både mht opplæring, untvikling og drift 

- Eioektivisering av indunstriprodunksjon gjennom fokuns på indunstri4 tiltak

- Utvikling av reiselivsnæringen i et regionalt perspektiv, herunnder fokuns på 

opplevelser, kortreist mat og arrangementer.

- Bostedskommunnen Eiigersunnd med videreuntvikling av kommunnikasjon, service og 

senterfunnksjoner

- Eiigersunnd som næringsvennlig kommunne

Av untfordringer som er kommet frem i analysen, er følgende:

- Andel sysselsate i indunstrien klart større enn Rogaland og Norge: 1p7,2 % - 9,7 og 8,0

- Flere sysselsate 1p5-1p9 år enn Rogaland og Norge: 40,0 % mot a5,9 og aa,2

- Pendling: 26 % pendler unt av kommunnen (fest til Stavanger, 408 stk i 201p5), 

1p5 % pendler inn til kommunnen (fest fra Sokndal 2a5 stk i 201p5)

- Signirkant større andel unføre 1p8-44 år: a,5 % mot Rogaland 2,5 % (1p8-66år)

- Uføreandelen i Eiigersunnd er 6,9 %

- Klart større andel med bare grunnnskole og vgs nivå enn Rogaland og Norge 7a,9 % 

mot 64,9 % og 64,4 %

- 1p9,a % av sysselsetng i Eiigersunnd jobber innen kategorien helse- og sosialtjenester

- 26 % av eigersunnderne er overvektige mot Rogaland 21p % og Norge22 %
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For å bidra til næringsuntvikling: 

1p. Eiigersunnd som verdiskaper – satsing på havn, indunstri, maritime næringer, havbrunk, grønn 

energi. 

2. Eiigersunnd som opplevelsesdestinasjon – satsing på bærekraftig reiseliv og 

opplevelsesnæringer. 

a. Eiigersunnd som arena for fremtidsretet kompetansearbeidsplasser. 

For å untløse næringsuntvikling – og bidra til samfunnnsuntvikling: 

4. Eiigersunnd som atraktivt bosted for unnge – satsing på untdanning og bostedskvalitet. 

5. Eiigersunnd som et atraktivt etableringssted – satsing på infrastrunktunr og næringsvennlig 

kommunne.

Det er viktig for prosjektet å ha indikatorer for tilstand og endring i tilstand. Eindringer vil vi 

måle i form av følgende instrunment:

- Sysselsetngsuntvikling i form av arbeidsplassvekst

- Nyetableringer – etableringsfrekvens

- Befolkningsvekst, ambisjoner om en vekst tilsvarende gjennomsnitet for Rogaland 

fylke

- Plassering i Nærings NM og kommunne NM

Omstillingsarbeidet er delt inn i rre programområder. Den overordnete målsetngen for alle

prosjektene er å bidra til å skape en varig untviklingskunltunr innenfor alle programområder.

Omstillingsstyret har ansvaret for eoektiv gjennomføring av omstillingsplanen og å untarbeide

et forslag til handlingsplan. 

Prosjektene beskrives på følgende måte når de er unnder arbeid:

- Aktunell prosjektfase med delmål

- Prosjektmål (resunltatmål og eoektmål)

- Hovedaktiviteter med milepæler

- Kostnader og ressunrsbrunk

- Eiierskap og ansvar

Alle prosjektene skal ha en individunell prosjektplan eller mal for PLP-arbeidet. Nye prosjekt 

kan komme til, og skal godkjennes av omstillingsstyret. Prosjektansvarlig kan stoppe 

enkeltprosjekt. Det skal rapporteres til omstillingsstyret eter mal fra PLP i alle prosjekt, og 

sluntrapport skal alltid godkjennes av omstillingsstyret.
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Valg av lnnsatsområder l omstlllngsplanen

Basert på kartlagt informasjon og synspunnkter fra lokalt næringsliv, unngdommer, politikere 

og administrasjon, samt vunrderinger av lokale vekstmunligheter og fortrinn, vil man i 

omstillingsstyret prioritere følgende innsatsområder:

a.1p Samarbeid

a.2 Vekstbedrifter

a.a Atraktive Eiigersunnd

Begrunnnelse for valg av innsatsområder er beskrevet unnder hvert punnkt. Forslag til 

enkeltltak/prosjekt for hvert innsatsområde med delstrategier beskrives i årlige 

handlingsplaner.

3.1 Samarbeld

Målet med omstillingsprogrammet er å øke antall lønnsomme arbeidsplasser og stimunlere 

eksisterende arbeidsplassene. For å oppnå dete resunltatet, er et av omstillingsstyret sine 

fokunsområder økt samarbeid og samhandling. Ved å bidra til stimunlering og untvikling av 

klynger i eksisterende næringer, stimunleres vekstpotensialet.  I dete arbeidet er det viktig å 

ha fokuns på globale trender og internasjonalt markedspotensialet.

Eiigersunnd har gjennom århunndre untviklet sin indunstri og i dag er det etablerte, solide 

untviklingsmiljøer innen maritim, rskefåten, rederitjenester, rskeri og motak, olje og gass, 

slakteri og bearbeiding, entreprenør, bygg og anlegg og reiseliv, handel, hotell og restaunrant.

Det er pekt på untviklingsmunligheter i untviklingsanalysen:

- samarbeid mellom bedrifter for markedsføring regionalt, nasjonalt og internasjonalt

- samarbeid om investering i og brunk av spesielt produnksjonsuntstyr

- samarbeid om rekruntering av kompetansepersonell

- fokuns på å legge til rete for nyansate – huns, fadder, mv

- samarbeid om produnktuntvikling

- untnyte merkevaren «Trollpikken» og untvikle merkevaren Eigersunnd

- lokalt investeringsfond

- samarbeid maritim teknologi, grønn energi, havna

Ut fra disse vunrderingene er følgende tiltak å etablere næringsklynger innen:

- Smart/digital havn

- Indunstri

- Maritime næringer

- Blå sektor

- Grønn sektor
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3.1.1 Strategl: Dlgltal havn

Eigersunnd havn er blant landets viktigste rskerihavner når det gjelder ilandført kvantunm rsk.  

Havnen har en unnik nærhet til rskefelt og kontinentet. Eigersunnd havn kan markedsføre 

ununtnytede areal og gjennom koordinert satsning untvikle en samordnet portal som i sunm gir 

alle typer tjenester til alle typer fartøy. Det ligger et potensiale i samordning og koordinering 

for å sikre kortest munlig liggetid.

Eioektmål:

Forpliktende samarbeid om etablering av et digitalt kvalitetssystem for havna som gir økning

i skipstrarkk og tjenester.

Resunltatmål:

Eigersunnd havn blir den foretrunkne havnen mellom Kristiansand og Stavanger med redunserte 

kostander pr anløp. 4 nye arbeidsplasser frem til 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- kartlegge eksisterende tilbund med behovsanalyse

- dernere interne og eksterne målgrunpper for digital havn

- felles markedsføring og samarbeid /omdømmebygging

201p
8

201p
9

202
0

202
1p

202
2

202
a

Mål antall 
arbeidsplasser

Digital 
havn

- 1p 1p 1p 1p 4

3.1.2 Strategl: Klyngesamarbeld lndustrl

Av Eiigersunnds arbeidsplasser rnnes vel 1p9 % innen indunstri med hovedvekt på 

verkstedindunstri, først og fremst bygging av skip og boreplatormer, 

næringsmiddelindunstrien (særlig rskeforedling), og trelast- og trevareindunstri. Bedriftene er 

sårbare ved store svingninger i markedet og det er et mål at indunstrien rnner . Gjennom 

klyngesamarbeid kan næringene jobbe for å øke konkunrransekraften, eoektivisering, 

leverandørsamarbeid og markedssamarbeid. 

Eioektmål:

Å etablere et robunst netverkssamarbeid som øker konkunrransefortrinnene for 
virksomhetene i klyngen.

Resunltatmål:

Øke sysselsetngen med 20 nye helårs arbeidsplasser innen 202a

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Eitablere  netverkssamarbeid for de største bedriftene i kommunnen
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- Arrangere halv dags seminar for bedriftslederne i netverket

- Kartlegge felles untfordringer og samarbeid for å løse disse

- Kartlegge kompetansenivå og kompetansebehov i bedrifter

- Involvere Næringsforeningen i Stavanger regionen, øke samarbeid og fokunsområder

- Lærings lab for pendlere (de som pendler unt)

- Ressunrspool av arbeidstagere og pool over mentorer

201p
8

201p
9

202
0

202
1p

202
2

202
a

Mål antall 
arbeidsplasser

Klynge 
indunstri

- 2 a 5 5 5 20

3.1.3 Strategl: Klyngesamarbeld marltme nærlnger

Eigersunnd har gjennom Robertson og Simrad untviklet et maritimt teknologimiljø som er i 

verdensklasse. Det arbeidet nærmere 200 personer i dete miljøet. Det er 8 – 1p0 selskaper 

som arbeider med elektronikk og produnksjon av elektroniske verktøy for fartøy. Bedriftene 

ligger langt fremme teknologisk men det kreves innsats for å beholde denne posisjonen. 

Eioektmål:

Å oppretholde og forsterke Eigersunnd sin posisjon som ledende innen maritim næring.

Resunltatmål:

Øke sysselsetngen med 1p5 helårs arbeidsplasser innen 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Eitablere maritimt bedriftsnetverk

- Kartlegge kompetansenivå og kompetansebehov i bedrifter

- Kartlegge munligheter for økonomisk støte

201p
8

201p
9

202
0
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1p
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2
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a

Mål antall 
arbeidsplasser

Klynge maritime 
næringer 

- 2 2 4 4 a 1p5

3.1.4 Strategl: Klyngesamarbeld blå sektor

Innen rskemotak og foredling er det nærmere 4a0 sysselsate fordelt på 7 – 8 selskaper, 

inklundert daterselskaper. Eigersunnd Grounp har over 200 sysselsate og er en stor 
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internasjonal leverandør innen rskeredskap. Ein arbeider aktivt med eoektivisering og 

auntomatisering. Potensiale for å dyrke og hente unt mer mat i havet, er stort. Å samarbeide 

med Flekkeford og Lista-regionen kan være et munlighet for innovasjon og nytenking innen 

havbrunk. Det er et økt fokuns på viktigheten av munligheten for untdannelse lokalt/regionalt 

innen den blå sektoren.
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Eioektmål:

Å forsterke Eiigersunnd sin posisjon som en av de sterkeste rskerikommunnene på Sør-

Vestlandet, med en lønnsom og fremtidsretet primærnæring.

Resunltatmål:

Øke sysselsetngen med 20 helårs arbeidsplasser innen 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Arbeide for å beholde/øke kvoter i kommunnen

- Økt fokuns på kvalitet og bærekraft i råvarebehandlingen for å oppnå økt verdiskapning

- Utvikle foredlingsindunstrien og nisjeprodunkter basert på marine råstoo

- Styrke videregående tilbund og høyere stundier innen maritime næringer

- Stimunlere til klyngesamarbeid og kompetanseoverføring

- Legge til rete for rekruntering av fere unnge til havbrunk samt «framsnakke» næringen

- Være del av en større kystsoneplan hvor det fremgår at det er munligheter for havbrunk

201p
8

201p
9

202
0

202
1p

202
2

202
a

Mål antall 
arbeidsplasser

Klynge blå 
sektor

- - 2 5 5 8 20

3.1.5 Strategl: Klyngesamarbeld grønn sektor

Ein av Norges største vindparker er etablert og det arbeides med å etablere et nasjonalt 
treningssenter for land- og sjøbaserte vindmøller. Senteret vil få beliggenhet på Langholmen 
og det arbeides også for at vindoperatør-untdannelsen vil få deler av untdannelsen sin på det 
planlagte treningsanlegget.

Av sysselsate med arbeidssted i Eiigersunnd, arbeider noe unnder a % i primærnæringene. Til
tross for denne lave andelen, spiller landbrunk og rske en viktig rolle i kommunnens næringsliv.
Runndt 1p2 % av kommunnens areal er dyrket mark og det aller meste av dete er eng og
innmarksbeite. Eiigersunnd er Norges a største saunekommunne og det drives en del med
melkeprodunksjon. 

Eioektmål:
Nasjonalt senter for vindkraft og opplæring inklundert fagskole etableres i Eigersunnd.
Økt lønnsomhet for en fremtidsretet primærnæring og satsing  på lokalmat med felles 
untsalgssted i Eigersunnd sentrunm.

Resunltatmål:
Øke sysselsetng med 1p5 helårsarbeidsplasser innen 202a.
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Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Stimunlere for etablering av senteret for opplæring, drift og vedlikehold av vindkraft

- Nasjonalt senter for vindkraft og opplæring

- Treningsaktivitet for sikkerhet innen bygg, vei og oljenæring

- Legge til rete for rekruntering av fere unnge til primærnæringene same «framsnakke»

- Samarbeid med primærnæring og I-park for etablering av nye næringer innen landbrunk

- Matuntsalg i sentrunm med lokale nisjeprodunkter der rsk og kjøt er hovedsatsingen

201p
8

201p
9

202
0

202
1p

202
2

202
a

Mål antall 
arbeidsplasser

Klynge grønn 
sektor

- - 2 4 4 5 1p5

3.2 Vekstbedrlfer

Utviklingsprogrammet skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet,

bidra til fere arbeidsplasser og økt skateinntekter til kommunnen. Målet med prosjektet er å 

økt konkunrransekraft, innovasjonsevne og lønnsomheter for bedriftene. Eirfaringsmessig er 

dete et meget eoektivt middel for å starte samarbeid, vunrdere videreuntvikling av produnkter 

og tjenester. 

Eioektmål:

Å forsterke Eiigersunnd sin posisjon som en atraktiv næringsplass.

Resunltatmål:

Øke sysselsetngen av antall helårs arbeidsplasser i 1p0 bedrifter i perioden frem til 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Kartlegge hvilke virksomheter i kommunnen som har potensiale for vekst og untvikling 

og vilje til å gjøre det som skal til for økt lønnsomhet

201p
8

201p
9

202
0

202
1p
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2
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a

Mål antall 
arbeidsplasser

Vekstbedrifter 2 a 5 5 5 20

3.2.1 Stategl: Øke kompetanse
Utviklingsanalysen peker på viktigheten med å ha fokuns på untdanning og konsekvensene for 

samfunnnet og næringslivet ved lav untdannings grad. Det er viktig at virksomhetene og 

næringen selv vunrderer hva slags untdanningskompetanse de anser at de trenger i dag, og 
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også forventninger til hva slags untdanningskompetanse det vil være behov for de neste fem 

årene. For å få et godt samspill mellom virksomhetene og untdanningsinstitunsjonene, er det 

nødvendig med analyser og kontinunerlig samarbeid.

I Eiigersunnd er det klart en større andel av befolkningen som bare har grunnnskolenivå 

sammenlignet med Rogaland og Norge for øvrig. Når det gjelder fagskolenivå, så er vi 

omtrent likt stilt men når det gjelder unniversitet og høyskole så ligger vi relativt langt unnder 

(4,4 mot 9,5 %) I Eiigersunnd rnnes det ikke høyere untdanningsinstitunsjoner. I web-

unndersøkelsen kom det frem at untdanningsnivået oppfates som et svakt punnkt. Det er et 

langsiktig, men viktig arbeid å øke kompetansen. Det blir en viktig del av arbeidet å avklare 

kompetansegapet mellom næringene og untdanningsinstitunsjonene.

Eioektmål:

Eitablering av campuns i Eiigersunnd fra aktunelt høyskolemiljø eller unniversitet og å styrke 

videregående fagopplæring.

Resunltatmål:

Vekst i antall læreplasser og praksisplasser med 5 pr år frem til 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Ungt entrepenørskap

- Kartlegge kompetansegap ml næring og untdanningsinstitisjoner

- Avklare behovet for kompetansehevingstiltak i næringslivet 

- Styrke desentralisert untdanning

201p
8

201p
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Mål antall 
arbeidsplasser

Øke 
kompetansenivå
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3.3 Atraktve Elgersund

Eigersunnd er byen som er kjent for sine unnike arrangement og festivaler. Fyr-, Blunes, Vise- og 
oktoberfestival og sist ikke minst Eigersunndsungå, oktobermarken og Junlebyen! I bykjernen 
rnner en unnike buntikker med god fagkunnnskap, omkranset av storslåt, variert natunr og fote
atraksjoner.

Merkevaren Eiigersunnd er likevel ikke særlig kjent. Det er potensiale å jobbe med untvikling av 
Eigersunnd som reiselivsdestinasjon, untvikling av handel og servicenæringen og å øke 
omsetningen i restaunrant og overnatngsnæringene. 

Målet om å være en levende og god by for Eiigersunnds innbyggere henger sammen med 
ønske om å være atraktiv som bostedskommunne for eksisterende innbyggere og tilfytere. I
den forbindelse må en også ha fokuns på et levende sentrunm, gode aktiviteter, et bra ooentlig
tilbund, bedre kollektivtilbund og en bedre infrastrunktunr. 

Eiigersunnd kommunnes folketall har vist en kontinunerlig vekst siden siste krig. I perioden 2007
- 201p7 økte det med gjennomsnitlig 0,9 % årlig mot 1p,6 % vekst i Rogaland. Det har vært en
redunksjon i antall sysselsate med bosted Eiigersunnd, men mer en redunksjon i antall
arbeidsplasser. Eiigersunnd har ikke hat den veksten i antall tunrister som nord Jæren har hat 
og merkevaren Eigersunnd er ikke særlig kjent.

3.3.1 Atraktve Elgersund: Sentrumsutvlkllng
Eioektmål:

Å styrke lønnsomheten og konkunrransekraften til handels- og servicenæringen samt å untvikle

et fremtidsretet og atraktivt sentrunm.

Resunltatmål: 

Øke sysselsetng med 1p0 helårsarbeidsplasser innen 202a.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Munlighetsstundiet av sentrunm med innovative forslag forankret i befolkningen

- Kompetanseuntvikling i handel og service næringen

- Lokalt matuntsalg, rsk og kjøt fra en bærekraftig næring

- 24 timers opplevelsesøkonomi

- Styrke omdømme som bokommunne, spisset mot unnge og småbarnsfamilier

- Arbeide for gode og atraktive botilbund, både på leie- og eie markedet
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3.3.2 Atraktve Elgersund: Relsellv
Eioektmål: 

Å untvikle Eiigersunnd til en atraktiv helårs reiselivsdestinasjon.

Resunltatmål: 

Styrket konkunrranseevne og vekst i alle næringer relatert til et bærekraftig reiseliv.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Utvikle en reiselivsstrategi for Eiigersunnd som opplevelsesdestinasjon

- Felles fargekart og felles forståelse for prosjektet fargebyen Eigersunnd

- Omdømmebygging/strategisk markedsføring av Eigersunnd

- Stimunlere til nyetableringer med tilvekst av komplementære tilbund som markedet 

eterspør

3.3.3 Atraktve Elgersund: Barn og unge
Eioektmål: 

Å untvikle og forsterke Eigersunnd til en atraktiv by for barn og unnge.

Resunltatmål: 

Eigersunnd har et godt omdømme hvor unngdommen har tilhørighet. Eigersunnd er en atraktiv 

by å bo og fyte tilbake til.

Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Opplevelsessenter

- Øke tilreteleggingen for et bredt og åpent kunltunrtilbund for unnge

- Satsing på gode untviklingsmunligheter lokalt for de unnge

- Kontinunerlig dialog med barn og unnge. Trivselsunndersøkelser.
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3.3.4 Atraktve Elgersund: Nærlngsvennllg kommune
Næringslivet i regionen trenger ooentlige tjenester av høy kvalitet. Ein eoektiv og kompetent 
ooentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet, er en foruntsetning for å gjøre regionen atraktiv 
både for næringsliv og innbyggere.  Dete dreier seg blant annet om saksbehandlingstid på 
plan- og byggesaker, tids- og kostnadseoektive planprosesser, samt samordne normer og 
dokunmentasjonskrav på tvers av regionens kommunner. 

Det er også en ooentlig oppgave å bidra til å sikre at regionen samlet set har et atraktivt og 
variert tilbund av næringsareal. Dete er viktig for at regionen skal være et foretrunkkent 
lokaliseringssted både for eksisterende næringsliv og bedrifter som vunrderer å fyte til 
regionen.  Ein må ha tilstrekkelig adgang på areal for kontorbasert virksomhet samt allsidig 
og arealkrevende virksomhet (kategori 2 og a).

Det er viktig å untvikle næringsareal som fremmer bærekraftig regionuntvikling og redunserer 
transportbehovet gjennom ret lokalisering og høy miljøstandard. 

Eioektmål:

Eiigersunnd kommunne fremstår som et atraktivt sted for etablering av arbeidsplasser og det 
er tilretelagte tilstrekkelig med areal for næringsformål.

Resunltatmål:

Eiigersunnd kommunne oppfates som en god samarbeidspartner og næringsvennlig kommunne 
innen 202a.
 
Delstrategi for å oppnå målsetngen:

- Iverksete vedtat analysearbeid

- Eitablere faste møteplasser mellom kommunne og næringsliv

- Implementere og brunke Arealguniden Greater Stavanger

- Markedsføre Eiigersunnd som etableringssted for privat og ooentlig virksomhet untenfra

- Videreuntvikler Eiigersunnd kommunne som en kompetent og profesjonell 

untviklingspartner for næringslivet
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4. Organlserlng av omstlllngsarbeldet
Omstillingsarbeidet organiseres som et programarbeid i kommunnen, med egen 
programleder ansat i rådmannens stab og med et omstillingsstyre. Omstillingsstyret er 
organisert som en styringsgrunppe med ordfører som leder. 

Eit untvalg fra kommunnestyre har sat sammen et kompetent omstillingsstyre bestående av 
ordfører, vara ordfører, 2 representanter fra kommunnestyre, 1p unngdomsrepresentant og 4 
representanter fra næringslivet. Innovasjon Norges og fylkeskommunnens deltakelse kommer
i tillegg. Rådmannen deltar også på møtene i omstillingsstyret. Det blir lagt opp til en åpen 
prosess med bred involvering fra alle parter.

Kommunneplanuntvalget er referanse grunppe for omstillingskommunneprosjektet.

Eiigersunnd kommunne ved kommunnestyret, eier omstillingsprogrammet. Kommunnestyret 
vedtar omstillingsplanen og de årlige handlingsplanene og de forvalter også 
omstillingsmidlene. Kommunnen har oppnevnt et omstillingsstyre med ansvar for 
gjennomføring av omstillingsprogrammet. 

Omstillingsstyret består av følgende personer:
Odd Stangeland Ordfører (leder)
Leif Eirik Eigaas Vara Ordfører
Bente S Gunnvaldsen Politiker
Cecilie Brunvik Kristensen Politiker
Helle Seim Ungdomsrepresentant
Torbjørn Valdemarsen Næringslivsrepresentant
Gro Skjeldbred Næringslivsrepresentant
Vidar Fredriksen Næringslivsrepresentant
Irene Grastveit Næringslivsrepresentant

Iver Jan Leren Rogaland Fylkeskommunne
Runne Fromreide Innovasjon Norge
Gro Anita Trøan Rådmann Eiigersunnd kommunne

Ein foruntsetning for et vellykket omstillingsprogram er at omstillingsstyret forankrer arbeidet 
og untfører et proaktivt arbeid sammen med programleder.

For å få et helhetlig og bredt untviklingsmiljø skal programleder ha et bredt og godt 
samarbeid sammen med øvrige untviklingsaktører som sentrunmsforeningen, 
næringsforeningene, Greater Stavanger, Region Stavanger, de frivillige organisasjonene og 
andre viktige aktører.
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4.1 Valg av organlsasjonsform
Det ble besluntet å sete ned et mangfoldig omstillingsstyre for å få en mest munlig bred 
forankring. Det skal untarbeides årlige handlingsplaner med evalunering pr år.

Handlingsplanen gir en detaljert beskrivelse for de enkelte prosjektene. Dete er 
untgangspunnktet for prosjektene men prosjektansvarlig og prosjektleder i det enkelte prosjekt
kan endre innholdet unnderveis dersom det er nødvendig.

Omstillingsstyret er prosessuntvikler i lag med leder for omstillingsarbeidet.

Alle prosjekt skal ha en individunell prosjektplan eter PLP-metoden. Nye prosjekt kan komme 
til, men skal godkjennes av omstillingsstyret. Prosjektansvarlig kan stoppe enkeltprosjekt. 
Det skal rapporteres til omstillingsstyret eter mal fra PLP i alle prosjekt og sluntrapport skal 
alltid godkjennes av omstillingsstyret.

Handlingsplanen er et verktøy for omstillingsorganisasjonen og styret for å kommunnisere, 
informere og holde alle interesserte oppdaterte om målsetngene i de enkelte prosjektene. 

Følgende er en oversikt over funnksjon og ansvarsområde eter PLP metoden:
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Funnksjon Ansvarsområde

Kommunnestyret Oppdragsglver og prosjekteler 

 Motaker og forvalter av midler til omstilling
 Vedtar omstillingsplanen 
 Rapporterer til fylkeskommunnen 
 Gir mandat til omstillingsstyret

Leder av omstillingsstyret

(ordfører)

Prosjektansvarllg - PA 

 Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre
retning og/eller stoppe prosjekt der målene ikke nås, 
eller der foruntsetningene endrer seg. 

 PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at 
avkjørsler blir tat. 

 PA har det overordna ansvar for framdrift og resunltat 
 PA er hovedprosjektleder (HPL) sin overordna

Omstillingsstyret Mandat 

 Ansvar for eoektiv gjennomføring av 
omstillingsplanen

 Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og
for å sikre gode medvirkningsprosesser. 

 Utarbeider forslag til handlingsprogram, herunnder 
vunrdering av sammensetng og mandat til 
omstillingsstyret.

Hovedprosjektleder

HPL

Mandat 

 Rapporterer til PA, og opptrer med PA sin delegerte 
auntoritet 

 Har det operative ansvaret for gjennomføring av 
omstillingsprogrammet. 

 Økonomisk oppfølging 
 Sekretær for omstillingsstyret 
 Praktisk untvikling av forslag til kommende års 

handlingsplan 
 Utvikling av rapporter i tråd med PA`s forventninger
 Eir prosjektansvarlig ovenfor delprosjektledere

Delprosjektleder Mandat 

 Rapporterer til HPL 
 Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktiviteter, og 

skal på samme måte som for HPL sit operative ansvar for 
hele omstillingsprogrammet, sørge for eoektiv 
gjennomføring av enkeltprosjektene i tråd med de 
respektive prosjektplanene. 

 Utarbeider rapporter på prosjektnivå i tråd med HPL sine 
forventninger.
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5. Ressurslnnsats og fnanslerlng
Finansieringsplanen bygger på vedtak i Rogaland fylkeskommunne i sak 78051p/1p7 funlgt opp av

sak med midler for 201p8 og 201p9, fylkeskommunnen datert 28.1p1p.201p7.

5.1 Overordna budsjet pr år 

Finansiering Andel 201p7 201p8 201p9 2020-

202a

Sunm

Rogaland 

Fylkeskommunn

e

a 000 000 2 500 000 2 500 000 8 000 000

Innovasjon 

Norge/andre

1p25 000 475 000 500 000 1p 1p00 000

SUM a 1p25 000 2 975 000 a 000 000 9 1p00 000

Ressunrser fordelt på innsatsområder vil bli fremstilt i handlingsplan for 201p8

5.2 Overordnet fnanslerlng

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til untvikling av nye prosjekter. 

Midlene skal derfor primært brunkes til prosjekter i tidlig fase, forstundie og forprosjekt, og er 

et sunpplement til de ordinære virkemidlene. Brunken av omstillingsmidlene skal være med å 

klargjøre og untrede prosjektene som et grunnnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt.

Omstillingsmidlene kan konkret brunkes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, 

tilreteleggende prosjekter og bedriftsretede prosjekter.

Tilreteleggende prosjekter Samfunnns- og infrastrunktunrtiltak kan også rnansieres dersom 

disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

Forvalting av omstillingsmidlene: Midlene skal brunkes i tråd med omstillingsplan og 

handlingsplan. PLP-metodikken bør benytes i alle prosjektene der det er munlig.

- Lokal mobilisering

- Bygdeuntvikling

- Kompetanseuntvikling

- Utvikling av netverk mellom bedrifter

De lokale omstillingsmidlene kan også brunkes i kombinasjon med sentrale omstillingsmidler 

til samrnansiering av prosjekter som tar i brunk verktøyene for omstillingsområdene som 

Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-untvikling, næringsvennlig 

kommunne, styreseminar e.a.

27



Omstillingsplan for Eiigersunnd kommunne

I bedriftsretede prosjekter skal omstillingsmidler i størst munlig grad brunkes på forstundier og 

forprosjekt for å avklare om idéen er bærekraftig og lar seg gjennomføre. Midlene kan også 

gis til nyetableringer og i eksisterende bedrifter til:

- Fysiske investeringer

- Dekke ekstraordinære etableringskostnader

- Markedsunndersøkelser

- Prosess- og produnktuntvikling

- Kompetanseheving

- Konsunlenthjelp

Næringsfondet brunkes ved unlike formål som ikke kvalirserer for brunk av omstillingsmidlene 

men som forsterker eoekten av tiltak som gjøres for å bidra til fere lønnsomme 

arbeidsplasser. 

5.3 Ressurser fordelt på områder og tltak

Innsatsområder 201p7 201p8 201p9 202

0

202

1p

202

2

202

a

Total 

ramme
Samarbeid havn -

Samarbeid indunstri 200000

Samarbeid maritim 1p50000

Samarbeid blå sektor

Samarbeid grønn sektor

Vekstbedrifter 600000

Kompetanse 200000

Atraktive Eiigersunndsentrunm 400000

Atraktive Eiigersunnd reiseliv 400000

Atraktive Eiigersunnd unnge 400000

Næringsvennlig kommunne 400000

Midler eksterne aktører 500000

Kommunnikasjonsplan 1p00000

Drift omstillingsprosjekt 1p250000

Sunm midler brunkt 681p 000 4 80000

0

VEiDLEiGG: 

Kommunnikasjonsstrategi
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