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003/20 Kommuneplanutvalg 16.06.2020 
 
 

Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret skal vedta «kommunal planstrategi» i begynnelsen av hver kommunestyreperiode. I 
dette dokumentet sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil 
legge særlig vekt på i kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig 
vedtatt kommuneplan. Framstillingen er gjort kortfattet – for slik gi en enkelt og rask oversikt over 
vurderinger og planer. Som grunnlag for vurderingene og prioriteringene i forslag til planstrategi har 
en lagt til grunn mål og strategier i nylig vedtatt kommuneplan som baserer seg på en omfattende 
dokumentasjon på hvilke utfordringer kommunen står ovenfor i årene som kommer.  

Det må påpekes at Eigersund kommune sammen med resten av verden er inne i en svært krevende 
og uoversiktilig situasjon med pandemi og store konjukturendringer som det per nå er umulig å vite 
hvor lenge dette vil vare og hvilke konsekvenser det samlet vil ha. Planstrategien skal bidra til at vi 
gjennom kommunens planlegging når målene i kommuneplanen, og det er viktig å huske på at disse  
målene er overordnede og langsiktige. De kan gi verdifull veiledning og retning, både under og etter 
krisen. Rådmannen anbefaler at planstrategien legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 blir lagt ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 

Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1. 

 
Møtebehandling fra Kommuneplanutvalg 16.06.2020 
 
KPU - behandling: 
Følgende forslag ble foreslått av Halvor Østerman Thengs (Sosialistisk Venstreparti) 

1. "Temaet “seksuell trakassering i skolene” innarbeides i eksisterende plan mot krenkende 
atferd og mobbing i skolen 

2. Under Plan for klimatilpassing inngår følgende momenter: 
· Det etableres en strategi for å fjerne svartelistede arter i kommunen. 
· Eigersund kommune går i dialog med Rogaland fylkeskommune for å lage en helhetlig plan 



for kantslått på kommunale og fylkeskommunale veier. 
· Eigersund kommune skal få på plass kildesortering i kommunale bygg.  
· Gjennom eierskapet i DIM skal Eigersund kommune jobbe for å etablere en gjenbruksstasjon 

på Tengsareid." 

 
Følgende forslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet) 
"Kommunedelplan for fritidsbebyggelse har som ambisjon å sluttføres i 2021.  
Kommuneplanutvalget involveres i planlegging av prosess. 
Kulturbygg vurderes som en del av planen «Anleggsplan for idrett…"" 

 
Votering: 
Ordførens forslag enstemmig vedtatt. 
Thengs forslag enstemmig vedtatt. 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KPU-003/20 vedtak: 
 
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 blir lagt ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt med følgende endringer: 
 

1. Kommunedelplan for fritidsbebyggelse har som ambisjon å sluttføres i 2021.   
Kommuneplanutvalget involveres i planlegging av prosess.  

2. Kulturbygg vurderes som en del av planen «Anleggsplan for idrett…"  
3. Temaet “seksuell trakassering i skolene” innarbeides i eksisterende plan mot krenkende atferd 

og mobbing i skolen. 
4. Under Plan for klimatilpassing inngår følgende momenter: 
· Det etableres en strategi for å fjerne svartelistede arter i kommunen. 
· Eigersund kommune går i dialog med Rogaland fylkeskommune for å lage en helhetlig plan 

for kantslått på kommunale og fylkeskommunale veier. 
· Eigersund kommune skal få på plass kildesortering i kommunale bygg. 
· Gjennom eierskapet i DIM skal Eigersund kommune jobbe for å etablere en gjenbruksstasjon 

på Tengsareid. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
KPU legger forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 ut til offentlig ettersyn. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 

 
 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
 

Høringsutkast - forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2020 – 2023 
 
Plikt til å utarbeide planstrategi 
Kommunen har etter PBL § 10-1 fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver 
Valgperiode og må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det 
gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige 
å arbeide med i kommunestyreperioden.  Saken fremmes for Kommunestyret i september etter at 
forslag til planstrategi har vært til offentlig ettersyn. 
 
Hva bør en planstrategi inneholde? 
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 
fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg 
knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. 
Strategien bør inneholde en kortfattet: 

· beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 
· retningslinjer for langsiktig arealbruk 
· vurdering av sektorenes planbehov 
· vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 
· samfunnsdel og arealdel 

 
Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer må tilpasses lokale forhold, og kan f.eks. bygge  
på data som rapporteres gjennom KOSTRA. Det understrekes at planstrategien ikke skal være mer 
omfattende enn nødvendig for å ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres, f.eks. om 
gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller 
delvis. 
 
Krav til medvirkning og høring 
I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer m.m.. En har bl.a. benyttet kommunens hjemmeside, annonsering m.m. for å gjøre kjent at 
en kan komme med innspill til planstrategien. Kommunale enheter ved kommunalsjefene har fått 
mulighet til å komme med innspill om hvilke planer og utfordringer de vurderer tjenesteområdet har. 
I dette ligger også å si noe om hvilke planer de vurderer bør revideres/utarbeides samt hva de mener 
er strategiske valg videre for sin sektor m.m. En har også sendt varsel til berørte statlige og regionale 
myndigheter samt andre som en mener vil kunne komme med innspill. Loven setter krav om at 
forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling og dette vil skje 
etter at Kommuneplanutvalget har behandlet saken i juni. Hensikten er å sikre en mulighet for alle 
interesserte å fremme synspunkter før sluttbehandlingen. 
 
Rettslig status 
Planstrategien er ikke formelt bindende. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en  
større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien 
der de ordinære prosessregler følges. Avklaring av planbehovet utover det som ligger i planstrategien 
vil skje gjennom den ordinære budsjettprosessen. 
 
Sentrale utviklingstrekk og utfordringer 
Nylig vedtatt kommuneplan for Eigersund kommune er basert på en rekke omfattende utredninger 
for å kartlegge hvilke utfordringer kommunen stod ovenfor og som dannet grunnlag for valg av 



målbilder for hvordan en ønsker at lokalsamfunnet skal se ut i 2030, og tydelige veivalg og strategier 
for å komme seg dit.  Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 følger opp dette ved 
å prioriterer hvilke planer som skal utarbeides eller revideres de neste 4 årene for å sette 
organisasjonen best i stand til å nå målene og strategiene som er fastsatt i kommuneplanen. Dette 
baserer seg på innspill som en har fått fra de ulike tjenesteområdene, føringer i regionale plan- og 
strategidokument, innspill fra statlige og regionale mfl. 
 
Prioritering av planoppgaver 2020 – 2023, Eigersund kommune 
En organisasjon som er så stor og kompleks som Eigersund kommune, vil til enhver tid ha 
mange planer. Dette er planer som spenner fra tunge overordnede til enklere fagplaner for 
en definert sektor og lignende. Fag- og temaplanene er styrende for prioriteringene i den sektoren 
den gjelder for og fungerer som et styringsdokument for denne. De er ikke juridisk bindende, men en 
synliggjøring av behovet i sektoren og de prioriteringene de skal styre etter for å nå målene i 
kommuneplanen. 
 
Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2019-2030 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i kommunestyret i sist september 2020 og 
rådmannen vurderer det derfor ikke som nødvendig å revidere planen på nytt. En må nå benytte 
tiden til å arbeide for at målene i kommuneplanen blir fulgt opp i de andre delene av 
kommunensplanmlegging. 
 
Kommunedelplaner 
Når det gjelder tematiske kommunedelplaner er det anbefalt at vi skal utarbeide følgende 
kommunedelplaner i perioden: 

· Kommunedelplan for fritidsbebyggelse 
· Kommunedelplan for mineralressurser (anbefaling fra Dirmin)  

 
Tema- og fagplaner 
Det er en rekke fag- og temaplaner som må revideres i løpet av perioden. Omfanget av dette  
arbeidet vil variere, fra en lett revisjon av handlingsprogram til tunge revisjoner. Mange av  
disse planenen er sentrale i forhold til viktige strategiske valg kommunen skal gjøre i forhold 
til bl.a. fremtidens helse- og omsorgstjenester, skole m.m. Dette er planer som omfatter store  
og tunge sektorer. En vil spesielt nevne Trafikksikkerhetsplanen og Anleggsplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, som er en omfattende og ressurskrevende plan å utarbeide, men som utløses 
mye midler.  
 
Områdereguleringer og detaljreguleringsplaner i regi av Eigersund kommune  
Det er lagt inn følgende ferdigstillelse av planer i perioden og en viser til at dette er svæ rt 
ressurskrevende planer: 

· Mulighetsstudie og områderegulering  Eieområdet og stasjonen med KU 
· Detaljregulering for deler av Egersund sentrum 
· Detaljregulering for havnepromenade fra Kirka-Lindøygapet 

 
I tillegg vil arbeidet med å sanere eldre reguleringsplaner fortsette. Det vil vurderes om disse kan 
delegeres vedtaksmyndighet til rådmannen jfr. at det kun er opptegning av dagens situasjon samt 
oppdatere bestemmelser i tråd med dagens lovgivning. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i planene. Felles brukerutvalg vil få varsel om oppstart samt få alle planer til høring. 



 
Økonomiske konsekvenser: 
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, kommunedelplan, områderegulering, 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/behandling av 
budsjett og økonomiplan. Der det er mulig vil en søke å slå planer sammen for å forenkle  
plansystemet og å se planer i sammenheng med hverandre. 
 
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  

 
 
 

Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 

 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 

757651 Forslag til kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 
755877 Uttalelse til planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 

757156 Folkehelseprofil 2020 
757178 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020 - 2024 

757179 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020-2024 

 
 
 


