
 

 

 

 

 

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og 

mestring. Det handler også om sosiale fellesskap, om sunne 

oppvekstsvilkår, inkludering og utfoldelse.  
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Bilde 1: Skadbergssanden, foto: Pete Seglem 

1.0 Innledning 
1.1 Forord 

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en 

viktig plan for Eigersund kommune. Planen angir 

retning og satsinger for alle som jobber med idrett, 

friluftsliv, skolegårder, byplanlegging, grøntarealer, 

møtesteder, fritidstilbud, oppvekstsvilkår, 

nærmiljøanlegg, folkehelse med mer! Å tilrettelegge 

for fysisk utfoldelse bidrar også til positiv 

stedsutvikling og verdiskaping.  

 

I tråd med nasjonale anbefalinger og føringer, 

vektlegger Eigersund kommune sykdomsforebygging og satsing på «friskliv» for at innbyggerne 

skal kunne leve aktive og helsefremmende liv med god livskvalitet. I forbindelse med 

utarbeidelse av Kommuneplanen, ble følgende prinsipp for folkehelsehensyn vektlagt:  

 Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om å tilrettelegge for møteplasser for 

fellesskap, kultur og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.  

 Sikre at det er turstier og friluftsområder i kort avstand fra der folk bor.  

 Hindre omdisponering av viktig grønnstruktur, friluftsområder, friområder og LNF-F 

som er avsatt i reguleringsplan og kommuneplan. 

 Fokus på å fremme befolkningens helse ved å legge til rette for mestring og muligheter 

gjennom hele livet.  

 Tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial inkludering. 

 

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i direkte berøring med alle disse punktene, i tillegg 

til satsningsområder som stedskvalitet og møtesteder, som står svært sentralt i Kommune-

planens samfunnsdel. Denne planen er derfor relevant for flere viktige felt som det jobbes 

målrettet med i Eigersund kommune, og forventes brukt som et aktivt verktøy i dette arbeidet. 

 

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet handler blant annet om velvære, psykisk og fysisk helse, 

sosiale fellesskap, avkobling og rekreasjon, utfoldelse, forebygging, inkludering, opplevelser og 

mestring. Sagt med få ord: Det handler om livskvalitet. 

 

Takk til alle bidragsytere!  

 

1.2 Bakgrunn 

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om utarbeidelse av kommunal plan for idrett og fysisk 

aktivitet, herunder friluftsliv. Handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, 

lokale og regionale kulturbygg inngår som en del av denne planen, og er et vilkår for at anlegg 

skal være berettiget spillemidler. I tillegg skal planen inneholde kommunens målsettinger for 

satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, med påfølgende handlingsdel. 

 

 

1.3 Prosess og medvirkning 

Planen er blitt utarbeidet av en gruppe bestående av følgende representanter: 
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-Dag Kjetil Tonheim, plansjef 

-Daniel Helleren, kulturformidling 

-Kristin Fardal Hovland, kulturformidling 

-Jone Omdal, kommunalsjef teknisk 

-Hans Olav Østebrød, folkehelsekoordinator 

-Ida Mariann Vestbøstad, folkehelsekoordinator 

-Iselin Seglem Levang, barn og unges representant i planarbeid 

-Pete Seglem, Eigersund idrettsråd 

-Per Frode Sandal, Dalane friluftsråd  
-Pål Thjømøe, Magma Geopark 

2.0 Rammer for planarbeidet 
Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er ikke utarbeidet etter Plan og bygningsloven (PBL) sine 
juridiske kriterier, og er derfor ikke juridisk bindende slik som andre kommunedelplaner etter PBL. 
Planen tar for seg lokale innsatsområder og tiltak i tråd med føringer fra alle forvaltningsnivå, 
systematisert i form av «Vi vil» og «Vi skal». 
 
2.1 Statlige føringer 
Utforming av statens politikk på dette området er nedfelt gjennom tre departementer: 

 Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for statlig kultur- og idrettspolitikk 

 Miljøverndepartementet har ansvar for utformingen av statens friluftspolitikk 

 Helse og omsorgsdepartementet har ansvar for politikkutforming av statens 
helsefremmende og forebyggende arbeid 

 
Idrett: St. meld. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» er statens overordnede mål med 
idrettspolitikken: Idrett og fysisk aktivitet for alle. Den viser til en framtidsrettet idrettspolitikk som 
skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.  
 
Våren 2021 skulle regjeringen legge fram ny idrettsmelding, men meldingen er blitt utsatt på 
ubestemt tid grunnet pandemien. pandemien. I stedet ble regjeringens idretsstrategi «Sterkere 
tilbake – En mer inkluderende idrett» vedtatt i august 2021. Denne strategien har en kortere 
tidshorisont enn en idrettsmelding, og har som hovedmål å fremme mangfold og inkludering i 
idrett, og bidra til å styrke idrettsaktiviteten etter pandemien. 
 
Friluftsliv: St.meld.18 (2015-2016) «Friluftsliv-natur som kilde til helse og livskvalitet» viser til at 
regjeringen vil bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til 
bedre helse og høyere livskvalitet. Friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres, slik at alle kan delta. 
 
Fysisk aktivitet: «Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029» viser til mål 
om et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial 
bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Det fokuseres også på at andelen i 
befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet er økt med 10 
prosentpoeng innen 2025, og 15 prosentpoeng innen 2030. Visjonen er «Bevegelse og fysisk 
aktivitet er et naturlig valg for alle gjennom hele livet». 

 
 
 
2.2 Fylkeskommunale føringer 
På fylkeskommunalt nivå er det, i likhet med nasjonalt nivå, utarbeidet en rekke planer og 
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forventninger til kommunal planlegging med bakgrunn i regionale interesser.  
 
Idrett og fysisk aktivitet: «Regional kulturplan for Rogaland» har som mål å legge til rette for at 
befolkningen i Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet, og aktivitet i regi av den 
frivillige, medlemsbaserte idretten. Et variert spekter av anlegg for idrett og friluftsliv med høy 
kvalitet skal tilbys befolkningen i Rogaland. 

 
Friluftsliv: «UTE i Rogaland - Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024», har en 
visjon om et friluftsliv for alle i hele Rogaland, der naturen tas vare på som grunnlag for liv, utvikling 
og opplevelse.  
 
2.3 Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, «Eigersund på vei mot 2030», er det overordnede 
verktøyet for å innfri Eigersund kommune sine mål og strategier, og er derfor i særlig høy grad  
retningsgivende for utarbeidelse av Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

3.0 Utvikling og status i Eigersund Kommune   

3.1 Folkehelse 

Fysisk aktivitet har en avgjørende betydning for folkehelsen, og det er av stor interesse for 

Eigersund kommune å legge til rette for at flest mulig skal kunne tilegne seg aktive vaner fra 

oppveksten og videre i livet. Dette kan foregå gjennom deltagelse i idrettsorganisasjoner, men også 

ved å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv samt uorganisert egenaktivitet.  

Kartlegginger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, fra sesjon, og fra undersøkelsene 

Oppvekstprofil 2020, Folkeshelseundersøkelsen 2020 og Ungdata 2019, avdekker noen utfordringer i 

relasjon med fysisk aktivitet som det bør fokuseres ekstra på: 

 Inaktivitet 

Kan medføre sykdom og plager relatert til overvekt, samt muskel- og skjelettlidelser. Eigersund 

kommune har et høyt antall personer, også i alderen 15 – 24, i kontakt med helsetjenesten 

grunnet sistnevnte lidelser.  

 Ensomhet 

Et godt fritidstilbud kan bidra til å redusere ensomhet blant de unge, og med gode tilbud også 

for voksne kan deltagelsen opprettholdes og skape sosiale møteplasser på tvers av 

aldresgrupper. 

 Barn og unge i lavinntektshusholdninger 

Et mangfold av aktiviteter hjelper lite dersom kontingenter og andre utgifter hindrer barn og 

unge i å delta grunnet den økonomiske situasjonen i hjemmet.  

 

En aktiv befolkning er mer robust mot sykdom og plager, både fysisk og psykisk, og påvirker både 

personlige og samfunnsøkonomiske forhold. Med fokus på folkehelse, bør derfor utfordringer som 

de ovennevnte alltid imøtekommes og motvirkes. 

 
 
 

Årstall 

 

Antall 
medlemmer 

Prosentand. 
av innbyggere 
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Bilde 2: Eiger IL, foto: Pete Seglem 

 

Tabell 1. Antall medlemmer i idrettslag i 
Eigersund kommune. 

Figur 1. Foretrukne turkategorier blant elever i 
Eigersund kommune. 

 

3.2 Organisert idrett 

Eigersund kommune består av et bredt utvalg idretter, 

som bidrar til at svært mange aktiviserer seg og er del av et 

fellesskap. Anleggssituasjonen i Eigersund er forholdsvis 

god, og de fleste idretter har tilgang på gode trenings- og 

konkurranseanlegg. I innspill fra Eigersund idrettsråd 

vedrørende anlegg, ytres et ønske om etablering av 

luftsportanlegg og svømmehall. Ut over det vil idrettsrådet 

fokusere på å fullføre påbegynte planer, samt å 

vedlikeholde, oppgradere og videreutvikle eksisterende 

anlegg, prosesser og samarbeid.   

 
En undersøkelse gjort blant elever på ungdoms- og 

videregående skoler i Eigersund viser at 43 % av barn  

og unge er tilfredse med idrettstilbudet i kommunen. Av 

idretter som barn og unge etterlyser, så er det kunstløp/ishockey (12 %), basketball (9 %), boksing (8 

%), cheerleading (6 %) og ulike former for bilsport (6 %) som nevnes. I undersøkelsen er 54 % av 

respondentene fornøyde med eksisterende idrettsanlegg. Av anlegg som barn og unge savner så er 

det isbane/ishall (15 %), bowling (7 %) og trampolinepark (5 %) som etterlyses.  

 

Deltakelse i den organiserte idretten i Eigersund 

kommune er i snitt de siste 10 årene på 35,6 % av 

Eigersund kommunes befolkning. Det betyr at 

medlemsandelen ligger godt over snittet på fylkesnivå 

(32 %), og omtrent på samme nivå som snittet på 

landsbasis (36 %). I 2020 registreres en mer markant 

nedgang i antall medlemmer, men dette kan 

sannsynligvis tilskrives Koronapandemien og vil 

forhåpentligvis stabilisere seg igjen.  

 

Andelen som deltar i aktivitet i regi av idrettslagene er lavere blant gruppen 13-19 år enn gruppen 6-

12 år. Ser en konkret på tallene fra 2010 til 2020, så mister idrettslagene rundt 30 % av medlemmene 

tilhørende denne aldersgruppa. Dette er en kjent utfordring i den organiserte idretten, også på 

globalt nivå. 

3.3 Friluftsliv 

Eigersund kommune har som mål å stimulere til frilufts-

aktiviteter for alle. Dette innebærer blant annet å legge til 

rette for at flest mulig kan komme seg ut på tur og få oppleve 

naturglede. Eigersund har i flere tiår bevisst satset på tilrette-

legging av friluftsområder. Dette har gjort at kommunen 

består av regionale- og kommunale frilufts-anlegg, og flere 

flotte toppturer som brukes i stor grad. Det har, ifølge Dalane 

Friluftsråd, vært en jevn stigning i antall registrerte turgåere i 

kommunen, og friluftsområdene blir flittig brukt. 

2020 4471 30,24 % 

2019 5027 33,94 % 

2018 5177 34,91 % 

2017 5114 34,33 % 

2016 5388 36,16 % 

2015 5623 37,70 % 

2014 4897 33,06 % 

2013 5932 40,53 % 

2012 5531 38,21 % 

2011 5370 37,43 % 

2010 5086 35,89 % 
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Figur 2. Foretrukne konkrete turområder blant 
elever i Eigersund kommune. 

Bilde 3. Gamle Jærbanen, foto: Pete Seglem 

 

Den varierte naturen i Eigersund gir gode muligheter for aktivitet. Det er rikelig med turløyper 

fordelt rundt i hele kommunen, som brukes av både lokalbefolkningen og av tilreisende. Turstien 

rundt Hestnes ble for noen år siden kåret til beste tursti i Rogaland. Trollpikken er et eksempel på en 

annen kjent friluftsattraksjon som tiltrekker seg flere besøkende. Den tilrettelagte parkeringen ved 

Trollpikken har hatt en økning i antall registreringer på 42 % fra 2019 til 2020.             

 

En undersøkelse gjort blant elever på ungdoms- og 

videregående skoler i Eigersund viser at 52,5 % av 

respondentene går tur hver uke, mens bare 6,8 % 

svarer at de aldri går tur. I undersøkelsen skulle 

elevene beskrive hvor de liker å gå, og her sier 

51,25 % av elevene at de foretrekker toppturer og 

generelt sett turer i skog og mark. 29,17 % oppgir 

at de foretrekker å gå tur i nærmiljøet. Dette 

indikerer at satsing på friluftsliv «rett ut døra» nær 

boligområder også bør ha en sentral posisjon, i 

tillegg til de større og mer spektakulære 

friluftsområdene. Av spesifikke turområder er det 

helt klart Vannbassengene som troner øverst på favorittlista. På spørsmål om hvor fornøyde 

respondentene er med friluftstilbudet i kommunen, havner snittet på 7,9 av 10. Dette viser at barn 

og unge i stor grad er tilfredse med friluftstilbudet i kommunen.  

 

Også voksne eigersundere sier seg godt fornøyde med 

tilgangen på natur- og friluftsområde, i følge 

Folkeshelseundersøkelsen 2020. Registreringer på Gamle 

Jærbanen viser at det i 2020 var 34 002* som enten gikk 

tur eller syklet denne turløypen. På turstien til Eigerøy fyr 

ble det registrert 31 109* turgåere fra mai 2020 til mai 

2021. Fra januar til oktober i 2021 var det 12 768 som 

registrerte sin topptur på Telltur, som Dalane Friluftsråd 

bruker for oversikt over antall registreringer på topp-

turer. Det er antageligvis enda flere som går topptur, 

men som ikke registrerer dette på Telltur. Disse tallene viser at friluftsområdene som Eigersund 

kommune har investert og satset bevisst på, i stor grad blir benyttet.  

 

*Er ikke kontrollert for dobbelttelling (turgåere som passerer to ganger), og eventuelle andre feilkilder. 

 

3.4 Egenorganisert aktivitet 

Egenorganisert aktivitet viser til all aktivitet de involverte selv tar initiativ til, som de gjør på sin egen 

måte, og som de «eier selv». Utøverne velger å selv ta regien på, og dermed kontrollen over sin egen 

aktivitetskontekst. Uttrykket betegner ikke bare en aktivitet, men mennesker eller grupper av 

mennesker som uten hjelp fra en autorisert instruktør, trener eller leder, selv initierer og 

gjennomfører en idrett eller fysisk aktivitet.  
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Bilde 4. Frisbeegolf på Skadberg, 
foto: Pete Seglem 

Bilde 5. Sandvolleyball på Skadberg, 
foto: Pete Seglem 

 

Det foregår en del egenorganisert aktivitet som benytter seg av anleggene i kommunen. Det har 

ikke vært mulig å tallfeste denne aktiviteten, men det anses som svært positivt at folk tar initiativ til 

fysisk aktivitet også utenfor organisert idrett. Nasjonalt driver 74 % av befolkningen over 15 år på 

med en eller annen form for egenorganisert aktivitet. Det er viktig at innbyggerne ikke bare har 

tilrettelagte aktiviteter å velge mellom, men at det også finnes lett tilgjengelige anlegg som kan 

benyttes gratis av alle, hele døgnet.  

 

Eigersund kommune har tilrettelagt for egenorganisert 

aktivitet blant annet gjennom anlegg som skatepark, 

volleyballbaner, ballbinger og klatrepark. Av de tilrettelagte 

egenorganiserte aktivitetene, så har frisbeegolf blitt særdeles 

populært. Denne aktivitetsformen passer for alle og blir i stor 

grad brukt av både store og små.  

 

Undersøkelsen som ble gjort blant elever på ungdoms- og 

videregående skoler i Eigersund viser at 41,6 % ikke er 

medlem i et idrettslag. Ifølge Tverga, som er et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet i Norge, velger ungdom i tenårene i større grad å drive på med egenorganiserte aktiviteter 

fremfor organisert idrett. Når frafallet i den organiserte idretten blant tenåringer er så høyt, er det 

ekstra viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet med innbydende og innovative områder som 

imøtekommer aktivitetstrendene.   

 

Ungdommene i undersøkelsen har flere ønsker for hva kommunen må legge bedre til rette for, og 

noen av disse er flere aktivitetsparker, skøytebane, parkour-områder, pump track til sparkesykler og 

flere skateparker. Dette stemmer godt overens med Ungdomsrådets innspill til temaplanen, som 

også ønsker disse fasilitetene, og at de bør ha en sentral plassering.   

 

Eigersund Ungdomsråd viser også til frafallet i den organiserte 

idretten som skjer i løpet av tenårene, og påpeker at det er 

viktig å opprettholde et godt tilbud til de som trener for å ha 

det gøy og ikke for å bli best. Dette mener de kan gjøres ved å 

gi unge tilgang til åpne haller og anlegg slik at de kan drive 

fysisk aktivitet, i tillegg til å opprette nye arenaer for 

egenorganisert utfoldelse. Eigersund kommune tilbyr per i 

dag fast ukentlig leie av kommunale haller og gymsaler, noe 

som kan benyttes av både vennegrupper, familier, bedrifter 

og lignende. Denne ordningen må gjøres mer kjent blant kommunens ungdommer.  
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4.0 Aktivitetstrender – utfordringer og muligheter 
Trender og utviklingstrekk innen aktivitet og anlegg, både nasjonalt og lokalt, vil danne føringer for 

satsingsområdene i planen. 

4.1 Utfordringer 

 Inaktivitet blant mennesker er en økende utfordring. Til tross for en økende 

aktivitetsutvikling er folk mindre fysisk aktive gjennom daglige gjøremål.  

 I ungdomsalderen synker aktivitetsnivået, og bare halvparten av 15-åringene tilfredsstiller 

nasjonale anbefalinger om minst en time fysisk aktivitet daglig.  

 Gaming er en sentral del av mange barn og ungdommers hverdag. Per i dag finnes ikke et 

felles møtested for gamere, som også er innrettet for fysisk aktivitet.  

 Kun 30 % av voksne mennesker etterlever de nasjonale målene om 30 min moderat aktivitet 

om dagen, og aldersgruppen 30–49 år har lavest aktivitetsnivå. 

 Deltakelse i faste fritidsaktiviteter er lavere for barn og unge fra lav sosialøkonomisk- og 

innvandrerbakgrunn sammenlignet med resten av befolkningen.  

 For barn og unge er den organiserte idretten den største og viktigste fritidsaktiviteten, men 

en ser at ungdom i alderen 15 – 19 år oftere velger andre aktiviteter.  

 Egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv «rett ut døra» må få større plass i 

fremtiden, og vår utfordring blir å tilrettelegge for mangfoldet.  

 Friluftsrådet opplever utfordringer knyttet til for lite parkeringsplasser og økt slitasje på 

turløyper. 

 

4.2 Muligheter 
 Det er en fremvekst av aktiviteter som E-sport, parkour, ulike brettaktiviteter, dans i ulike 

former, frisbeegolf, ulike typer racketsport og flere nye og utradisjonelle aktiviteter. Disse 

aktivitetene kan, ved aktiv imøtekommelse og tilrettelegging, favne og inkludere nye 

brukere. En bevissthet rundt tilrettelegging for aktivitet i plan- og reguleringsarbeid kan gi 

gode gevinster!  

 Ungdomsrådet ser på fremveksten av E-sport som en anledning til å få enda flere inkludert i 

sunne sosiale fellesskap. God fysikk er en forutsetning for å prestere innen E-sport, og en 

fysisk tilrettelegging av egnet lokale kan inkludere elementer som inviterer til bevegelse. 

Tilrettelegging for E-sport kan også fremme god psykisk helse, ved at det sosiale aspektet 

ved aktiviteten øker når en felles arena tilbys. Bibliogames er en organisasjon som jobber for 

å bedre spilltilbudet på offentlige arenaer, og kan bistå kommuner i tilretteleggingsarbeid. 

 Med den gode tilgangen til variert natur i Eigersund, ligger forholdene til rette for flere 

naturgitte aktiviteter som for eksempel kajakkpadling, downhill-sykling, roing, SUP-board, 

rappellering med mer.  Slike aktiviteter er under stadig utvikling, og her kan lokale aktører, 

utvikle seg i takt med nye trender.   

 Fysisk aktivitet i naturen og i nærmiljøet er den formen for aktivitet som flest kan tenke seg 

å gjøre mer av i framtiden. Friluftsrådet ser viktigheten av å tilrettelegge for turløyper i 

nærområdene, og mener det må satses på turer hvor man slipper å sette seg i en bil for å 

komme til. Flere nye bebygde områder ligger tett på natur, der det foreligger muligheter for 

bedre tilrettelegging av turløyper.  
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 Friluftsaktiviteter og egenorganisert utholdenhets- og styrketrening er de mest populære 

aktivitetsformene for voksne og eldre. Treningsapparatene i Vannbassengene (Et såkalt 

“naturfitness- anlegg”) blir hyppig brukt, og tilsvarende anlegg kan med fordel vurderes 

etablert i tilknytning til andre turområder. 

 Eigersund kommune er inne i en periode med høy aktivitet innen nybygg og rehabilitering. I 

henhold til vedtatte mål skal det ved renovering av skoler og barnehager legges vekt på 

attraktive utomhusanlegg og aktivitetsområder, som kan brukes også utenom skoletid. 

Dette fører med seg muligheten for nye attraktive aktivitetsflater flere steder i kommunen. 
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5.0 Satsningsområder 

5.1 Føringer fra kommuneplanen  

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i Kommuneplanens samfunnsdel,  og inneholde oversikt over 
hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå. I temaplanene blir de relevante målene 
definert i innsatsområder og strategier (vi vil og vi skal). Målene i temaplanen skal kun utdype og 
konkretisere kommuneplanens mål og skal således ikke være helt nye mål. 
Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at man 
skal arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 
 
Kommunens visjon, «Sammen for alle», utgjør temaplanens overordnede målbilde, sammen med 
mål og strategier fra Kommuneplanens samfunnsdel som er relevante i denne sammenheng. Disse 
fremgår av tabellen under. 
 

Målbilde Vi vil  Vi skal 

Småby i vekst Bli flere – «20 040 i 2040» Etablere nye fasiliteter for kultur, 
sport og fritid 

Fremme en attraktiv 
tettstedsutvikling på Hellvik og 
Helleland 

Fortette med kvalitet 
 

Utvikle de urbane kvalitetene og 
skape et aktivt sentrum for alle med 
trygge møteplasser og rom for 
opplevelser 

Sammen om det gode liv Skape opplevelser og mestring i 
fellesskapet 

Fremme en kultur for åpenhet, 
inkludering og likeverd 

Bidra til hverdagsmestring for alle 

Legge til rette for kultur, frivillighet, 
lavterskeltilbud og uformell og 
uorganisert aktivitet 

Utvikle nye, attraktive 
møteplasser 

 Ha et mangfold av aktiviteter og 
møteplasser i sentrum, og arbeide 
for en realisering av et innholdsrikt 
og levende kulturhus 

Legge til rette for flerbruk og 
sambruk 

Etablere flere møteplasser på tvers 
av generasjoner 

Ha tilbud til barn og ungdom i 
nærmiljøet, og samle felles tilbud i 
sentrum 

Skape opplevelser for livet Ha gode bomiljøer i hele kommunen 

Opprettholde ren og tilgjengelig 
natur «rett utenfor stuedøra» og 
sikre og tilrettelegge bynær 
grønnstruktur 

Legge til rette for kulturopplevelser 
og livslang læring for alle 
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5.2 Satsningsområder: Vi vil, Vi skal 

 

IDRETT 
Eigersund kommune tilbyr et bredt 

spekter av ulike idretter og har et godt 
samarbeid med de lokale 

idrettslagene.  
Den organiserte idretten er en svært 

betydelig del av samfunnets 
folkehelsearbeid. 

 
 

VI VIL 
Ha et mangfoldig og inkluderende 

idrettstilbud. 
 
 

VI SKAL 
 Opprettholde og videreutvikle 

regionale og lokale 
samarbeidsfora. 

 Være en god 
samarbeidspartner ved 
etablering av anlegg. 

 Ha en tydelig rolle som 
støttespiller og bidragsyter til 
idretten. 

 Fokusere på tiltak som 
utjevner sosial ulikhet og 
utenforskap. 

FRILUFTSLIV 
Eigersund kommune består av 

flere attraktive områder for 
friluftsliv.  

Nærmiljøområdene er viktige 
tilbydere av tilgjengelig friluftsliv 

og adspredelse. 
 
 

 

VI VIL 
Fremme naturglede og  

rekreasjon for alle. 
 

 
VI SKAL 

 Tilby et friluftsliv som 
samlet favner ulike behov 
og funksjonsnivå. 

 Ha en rikholdig variasjon i 
tilbudet, der ulik natur og 
landskap forvaltes og 
brukes bærekraftig. 

 Forenkle og samle 
informasjon som fremmer 
naturopplevelser og 
bevegelse i det fri. 

 

EGENORGANSIERT AKTIVITET 
Eigersund kommune har allsidige 

muligheter for egenorganisert 
aktivitet. 

Tilrettelegging for nye 
aktivitetstrender inviterer flere 
innbyggere til aktive og sosiale 

møter.  
 
 

VI VIL 
Skape rom for utfoldelse,  

mestring og møter.  
 

 
VI SKAL 

 Tilby aktivitetsplasser i 
nærmiljøet og i sentrum. 

 Møte trender og behov som 
stimulerer til egenaktivitet. 

 Tenke bredt og inkluderende 
i alt arbeid som innebærer 
opparbeidelse og/eller 
utbedring av områder for 
egen fri utfoldelse. 
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6.0 Handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 

friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur som det søkes spillemidler på, må være 
innarbeidet i en kommunal plan (her som en handlingsplan) for å være berettiget tilskudd. Dette 
handlingsprogrammet skal årlig rulleres, og gi plass til eventuelle nye utfordringer, behov og planer. 
Det vedtatte handlingsprogrammet oversendes fylkeskommunen, som bruker det som sitt grunnlag 
i administrativt og politisk arbeid med spillemiddelprioriteringer. Fylkestinget foretar det endelige 
vedtaket, der søknadene får sin prioriterte plass i påvente av utbetaling av spillemidler. De siste 
årene har den gjennomsnittlige ventetiden på utbetaling av spillemidler i Rogaland vært på 3,5 år. 
 
Anleggssituasjonen i kommunen vurderes generelt til å være god. Det har vært stor aktivitet med 
flere spennende etableringer av anlegg de siste årene! 
 
6.1 Vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg 
De tradisjonelle idrettene har gode anlegg, som store deler av kommunens innbyggere har tilgang 
til. Det er viktig å ta i betraktning at drift av store anlegg er dyrt, både i form av personell og 
vedlikehold. Eventuelle ønsker og behov krever lange og grundige vurderinger i henhold til kost-
/nytte-prinsippet. Eigersund kommune vil styrke og videreføre det etablerte samarbeidet som 
allerede foreligger mellom Eigersund idrettsråd, og kommunens mange lag og foreninger. De 
eksisterende tilskuddsordningene er godt forankret, og utgjør et betydelig økonomisk bidrag til 
anleggsmangfoldet i kommunen. 
 
De naturgitte forholdene i kommunen vår er i omfang og variasjon slik at `alle`, på ulike måter, kan 
få gode naturopplevelser. For mange er turer i skog, mark og langs veier de viktigste aktivitets-
arenaene. Flere studier har vist at avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har stor betydning 
for aktivitetsnivået. Spesielt for mennesker som enten er lite aktive fra før, barn/ ungdom og for 
voksne og eldre uten kjøretøy, bør et friluftsområde være innenfor en avstand på inntil 1000 meter 
fra hjemmet. 
 
Gode og innovative aktivitetsflater bør alltid vurderes realisert ved reguleringsarbeid og 
opparbeidelse av nye områder, der dette kan være aktuelt. Sentrale aktivitetsflater, som også 
fungerer som inkluderende møteplasser, etterlyses av ungdommen. Mulighetene bør utredes i det 
pågående arbeidet med regulering av sentrumsområder. 
 
E-sport og gaming er en aktivitet som svært mange barn og ungdom driver med. Eigersund 
kommune bør ta en aktiv rolle i å etablere et fysisk møtested for gaming, med mulighet for sunne 
sosiale møter. 
 
Flere flotte anlegg og aktivitetsområder er blitt realisert de siste årene. Blant disse finner vi: 
Aktivitetsflater ved Skadbergsanden, klatretårn i Hestnes og i Årstaddalen, Espelandshallen med 
fotballhall, flerbrukshall og kampsportrom, Norrønhallen, padelbane, flere nye orienteringsløyper, 
dagsturhytte i Marka, treningshall for hunder, seilsportsenter og korthullsbane for å nevne noe! 
 
6.2 Prioritert og uprioritert liste i perioden 2022 - 2032 
Under følger prioriteringene for påfølgende planperiode. Anlegg som står i uprioritert liste i 
planperioden kan tas inn i prioritert liste etter behov ved årlig rullering. Den prioriterte listen viser en 
oversikt over innkomne spillemiddelsøknader 2022, både nye og fornyede.  
 
Ordinære anlegg er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for 
organisert idrettslig aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 
konkurransereglene til de enkelte særforbund. 
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Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, 

men hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for 

egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, og skal ligge i områder 

der folk bor og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg først og fremst mot anlegg for barn og 

ungdom i alderen 6-19 år. 

 

SPILLEMIDDELSØKNADER 2022 – PRIORITERT LISTE 

Ordinære anlegg 

Pr. Hva Anleggssted / 

enhet 

Første 

søknadsår 

Søker Søknadssum Status  Total 

kostnad 

1 Bane og 

bygningsmasse, 

fotballhall 

Espelandshallen 2017 Lagårdhallen AS 2 500 000 

(restbeløp) 

Ferdig 22 270 000 

2 Baneområde og 

bygg, 

racketsport 

Lagård 

idrettsanlegg, B&G 

Racketsportsenter 

2018 Egersund 

racketklubb 

3 000 000 Ferdig 9 056 664 

3 Bane og 

bygningsmasse, 

fotballhall 

Eiger idrettsanlegg, 

Norrøn hallen 

2019 Eiger 

fotballklubb 

5 300 000 Ferdig 30 609 894 

4 Servicebygg Helleland IL, 

klubblokale 

2020 Helleland IL 417 000 Ferdig 1 249 968 

5 Rehabilitering 

baneområde og 

bygningsmasse 

Lagård 

idrettsanlegg, B&G 

Racketsportsenter 

2020 Egersund 

Racketklubb 

300 000 Ferdig 697 661 

6 Orienteringskart Åmdal, Åseknuten 2021 Egersund 

orienteringsklubb 

77 000 Ferdig 235 000 

7 Sanitærbygg Fotland, pistolbane 2021 Egersund 

pistolklubb 

330 000 Påbegynt 992 575 

8 Aktivitetssal Eigerøy skole, 

Flerbrukshall 

2021 Eigersund 

kommune 

4 000 000 Ferdig 28 089 984 

9 Lager, 

golfanlegg 

Maurholen 

golfanlegg 

2022 Egersund 

golfklubb 

366 000 Påbegynt  
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10 Rehabilitering, 

lysanlegg, Bøgh 

Hafsø-banen 

Eiger idrettsanlegg 2022 Eiger 

Fotballklubb 

Ikke klar Planlagt Ikke klar 

11 Rehabilitering 

Dalane energi-

banen 

Eiger idrettsanlegg 2022 Eiger 

fotballklubb 

Ikke klar Planlagt Ikke klar 

 

Nærmiljøanlegg 

 Navn Anleggssted/enh

et 

Førstesøk

nadsår 

Søker Søknadssum Status  Total 

kostnad 

1 Ballbinge Rundevoll skole 2021 Eigersund 

kommune 

300 000 Ferdig 747 206 

2 Ballbinge Hellvik skole 2022 Eigersund 

kommune 

300 000 Ferdig 810 611 

3 Lysanlegg på fler-

aktivitetsområde 

Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

2 100 000 Påbegynt 300 000 

4 Aktivitetsområde Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

619 000 Påbegynt 300 000 

5 Ballbinge Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

300 000 Påbegynt 750 000 

6 Klatreskulptur Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

300 000 Påbegynt 640 000 

7 Aktivitets- og 

trimløype 

Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

225 000 Påbegynt 450 000 

8 Trampoliner og 

taubaner 

Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

150 000 Påbegynt 300 000 

9 Klatrepyramide Eigerøy skole 2020 Eigersund 

kommune 

180 000 Påbegynt 360 000 

10.  Gapahuk Strekning 

Egersund-Hellvik 

2022 Dalane 

Friluftsråd 

Ikke klar Planlagt Ikke klar 
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6.3 Kortsiktige behov for anlegg og tiltak 2022 – 2024, tilfeldig 

rekkefølge               

      

Hva Anleggssted Søker 

Svømmehall Lagård Lagård Svømmehall AS 

Rehabilitering 
svømmehall 

Egersundshallen Eigersund kommune 

Dagsturhytte Rosshagen Eigersund kommune 

Nærmiljøanlegg Kjerjaneset Eigersund kommune 

Oppgradering 
gapahuk 

Refsdalen Eigersund 
kommune/friluftsrådet 

 

6.4 Langsiktig behov for anlegg og tiltak 2024 – 2032, tilfeldig rekkefølge   

          

Hva Anleggssted Søker 

Bibliotek/kulturhus Egersund Eigersund kommune 

Lysløype Helleland Eigersund kommune 

Aktivitetspark Husabø Eigersund kommune 

Flombelysning  
 hovedbanen 

Husabø Eigersund kommune 

Turveg Kiellandskogen Eigersund kommune 

Luftsportsenter Ukjent Ukjent 

Aktivitetspark Hellvik Ukjent 

Opplev Dalane, 
gapahup/lavvo 

Egersund-Ørsdalen Friluftsrådet 

Skatepark Fortrinnsvis 
sentrumsnært 

Eigersund kommune 
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