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INKLUDERENDE – SKAPENDE – MED GRØNN PROFIL! 
 
Eigersund kommune formes gjennom et godt folkestyre og levende lokaldemokrati. 
Innbyggerne skal oppleve Eigersund Arbeiderpartis representanter som åpne, 
tilgjengelige og ærlige. Vi skal se fremover, slik at vi i dag kan skape politikk som svarer 
på morgendagens utfordringer. Eigersund Arbeiderparti vil løse de viktigste 
velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid  mellom 
innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt 
næringsliv.  
 
Arbeiderpartiet vil fornye, forbedre og forsterke velferdstilbudet i kommunen. Vår 
målestokk er den enkelte innbyggers følte livskvalitet. Vi vil alltid prioritere å løfte de 
innbyggerne som trenger det mest. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for økt 
verdiskaping. Vekstpolitikken skal være proaktiv, åpen og med tydelige prioriteringer. 
 
Eigersund Arbeiderparti skal være garantisten for at hver skattekrone du bidrar med blir 
optimalt utnyttet. Det betyr at vi skal organisere arbeidet smartest mulig, og vi er åpne for 
forandring. Utviklingen av selvbetjente løsninger og brukervennlige åpningstider skal 
forenkle innbyggernes kontakt med Eigersund kommune. Vi vil drive en aktiv utvikling av 
de ansattes kompetanse, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø i utviklingsarbeidet.  
 
En robust kommuneøkonomi er avgjørende for å gi et godt og forutsigbart velferdstilbud. 
Vi vil prioritere aktivitet som kan gi kommunen økte inntekter, eller en mer optimal 
utnytting av ressursene. Eigersund Arbeiderparti ønsker å organisere tjenester etter 
innbyggernes behov, og i respekt for og tillit til den ansattes kompetanse. 
Trepartssamarbeidet mellom ansatt, fagorganisasjon og arbeidsgiver er grunnleggende 
for å finne de beste løsningene for utvikling.  
 
Eigersund Arbeiderparti skal være beslutningsdyktig og ha stor handlekraft. For oss er 
tilliten mellom innbyggere, administrasjon og politikere en forutsetning for å videreutvikle 
Eigersund kommune. Vi vil sikre gode vedtak gjennom å lytte til innbyggerne, være åpne 
for andres synspunkter og sikre en bred offentlig debatt før vedtak gjøres.  
 

- BARN OG UNGE   
Alle barn skal ha rett til en god oppvekst og utdanning av høy kvalitet, uansett sosial 
bakgrunn. Barnehage og skole skal ruste elevene til å få et godt liv, hver ut fra sine 
forutsetninger. Opplæringen  skal ivareta både elevenes læring og danning. Den skal gi 
trygghet og trivsel, kunnskaper og ferdigheter, og den skal utvide barn og unges evner til 
erkjennelse, opplevelse og deltakelse i  samfunnet. Eigersund Arbeiderparti vil derfor 
legge til rette for faglig påfyll og kompetanseheving gjennom etter-  og videreutdanning 
for ansatte i skole, barnehage og SFO. 
 
I barnehagen legges mye av grunnlaget for senere skolegang og utdanning og dermed 
også for å  utjevne sosiale forskjeller. Et trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud betyr at 
barn kan oppleve læring, lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som 
foreldrene har mulighet for å kombinere  arbeid og familie. Arbeiderpartiet vil styrke 
bemanningen og øke kompetansen i barnehagen.  
 
Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle elever. Skolen skal møte elevens behov, enten 
eleven  trenger ekstra utfordringer eller ekstra oppfølging. Eigersund Arbeiderparti vil at 
Eigersund kommune skal være en aktiv tilrettelegger for bruk av ny teknologi, gode 
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undervisningsformer og nye måter å organisere skolehverdagen på. Slik vil lærerne 
få  mer tid til undervisning og elevene vil lære mer.  
 
Barn og unge skal oppleve gleden og betydningen av daglig fysisk aktivitet. 
Skolebyggene skal være sunne og ha inkluderende læringsmiljø med relevant og 
oppdatert undervisningsmateriell. 
Foreldre og foresatte har hovedrollen i barnas liv. Grunnlaget for barnas trivsel, utvikling 
og læring  legges gjennom tett dialog mellom barnehage, skole og foresatte. Tidlig 
innsats er viktig for at alle barn skal oppleve mestring og lærelyst, både i barnehage og 
skole. Kontakten mellom hjem og skole må videreutvikles og styrkes til det beste for 
barn, foreldre og kommune. Foreldrene skal være trygge på at barna blir tatt godt vare 
på i skolen. Eigersundsskolen skal følge  opp målet om nulltoleranse mot mobbing, og 
bygge på det pågående arbeidet mot mobbing. I alle mobbesaker skal også hjemmet 
involveres for å bidra til å løse situasjonen.  
 
Barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep, eller har atferdsproblemer, skal få 
riktig hjelp til rett tid. Eigersund Arbeiderparti vil videreføre satsingen på tidlig innsats 
gjennom økt tverretatlig samarbeid, forebyggende arbeid og kompetanseheving i 
barneverntjeneste og PPT.  
 
Eigersund Arbeiderparti vil: 

• bygge ny ungdomsskole for å løse plassproblemene på Husabø 
• bygge ny skole på Eigerøy 
• sikre forutsigbare og gode rammevilkår for kommunale og private barnehager 
• øke antall barnehageplasser ved å utvide kommunale barnehager for å sikre ledig 

kapasitet til enhver tid 
• øke antall pedagoger i barnehagene og i 1.-4. klasse 
• sikre at elevene på Grøne Bråden skole får skoleskyss helt frem til skolen 
• styrke lokalmiljøene på Hellvik og Helleland ved å satse på god barnehage, skole 

og nærmiljøanlegg 
• styrke vaktmestertjenesten ved alle skoler 
• øke investeringene til moderne læremidler og teknologi i barnehager og skoler 
• sikre arbeidet med god psykisk helse i skolen gjennom ansettelse  av flere 

yrkesgrupper og en styrket skolehelsetjeneste 
• etablere et permanent tiltaksteam og årlig evaluering av tiltaksplan mot krenkelser 

og mobbing 
• innføre et “lese - skrive - regne -løfte” i 1.-4.klasse med jevn kartlegging, og 

umiddelbar tilrettelegging for de som har behov 
• åpne for å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra KS til staten  
• respektere lærernes kompetanse og gi tillit ved å kutte unødvendig rapportering 

og tidsstyring 
• arbeide målrettet og systematisk med forebyggende arbeid blant barn og ungdom 

gjennom SLT og Uteteam  
• vurdere å gjeninnføre stilling som oppvekstkoordinator 
• styrke og videreutvikle tverretatlig samarbeid gjennom URT i barnehager og 

skoler 
• prioritere tiltak- og veiledningsarbeid i barneverntjenesten og PPT 
• styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen for å gi elevene bedre forutsetninger 

for videre utdanning 
• styrke hjem- skole samarbeid gjennom årlig kursing av foreldrekontakter og tett 

samarbeid med FAU og KFU 
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• innføre trekantsamtale mellom barnehage / skole, elev og foreldre i overgangen 
barnehage- barneskole , barneskole- ungdomsskole og ungdomsskole- 
videregående skole 

• styrke den faglige kompetansen i barnehage, SFO og skole gjennom kurs og 
videreutdanning 

• samlokalisere kommunale tjenester i et familiesenter 
  

 
HELSE, OMSORG OG VELFERD  
 
Nøkkelen til en god helse er forebygging og tidlig innsats. Vi ønsker en kommune der det 
er bedre balanse mellom forebygging og behandling. Pasientenes behov må i større 
grad stå i sentrum for planlegging, oppbygging og organisering av helse- og 
omsorgstjenestene. Gjennom samhandlingsreformen har Eigersund kommune et stort 
ansvar for å tilrettelegge for helhetlig oppfølging. Vi vil derfor styrke den helsefaglige 
kompetansen i kommunen. Vi må kartlegge hvilke behov kommunen har de neste årene, 
og jobbe aktivt og kreativt med å rekruttere den kompetansen vi trenger.  
 
For å være en attraktiv arbeidsgiver må vi fortsette arbeidet med å innføre en 
heltidskultur. Alle skal kunne ha en stillingsstørrelse å leve av, og på den måten ha en 
forutsigbar arbeidshverdag. Flere, hele stillinger gir brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene større trygghet, kvaliteten på tjenestene blir bedre, og det gjør at vi 
på en enda bedre måte kan utnytte den kompetansen vi allerede har blant våre dyktige 
ansatte.  
 
Det blir stadig flere eldre mennesker i Eigersund. Gruppen av eldre er sammensatt, og 
de har ulike behov. Vi ønsker at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, fordi vi 
vet at det skaper økt livskvalitet. Ved å styrke rehabiliteringstjenesten i kommunen vil 
flere eldre få mulighet til å bo hjemme. Samtidig skal alle få heldøgns omsorgsplass eller 
sykehjemsplass når de trenger det.  
 
Eigersund Arbeiderparti ønsker å styrke folkehelsearbeidet, blant annet gjennom å legge 
til rette for at alle skal kunne delta i friluftsliv og fysisk aktivitet. Frisklivssentralen spiller 
en viktig rolle for å gi den enkelte innbygger kunnskap og støtte til å kunne forebygge 
livsstilsrelaterte sykdommer. Vi ønsker også å styrke arbeidet med psykisk helse, særlig 
rettet mot barn og unge. Det er viktig at tilbudene til barn og unge er godt koordinerte, 
slik at alle får et godt og helhetlig tilbud når de trenger det.  
 

Eigersund Arbeiderparti vil:  
• etablere nytt dagsenter og styrke dagtilbudet for unge og voksne med spesielle 

behov 
• sikre et godt tilbud om avlastning i helger og ferier for familier med barn med 

spesielle behov 
• styrke dagtilbudet for avlastning for eldre 
• drive et aktivt folkehelsearbeid for å forebygge sosiale helseforskjeller 
• sikre at tidlig innsats og forebygging er grunnleggende i alle helsetjenester 
• øke kommuneoverlegestillingen til 100 %  
• fortsette satsingen på hverdagsrehabilitering ved å styrke fysio- og 

ergoterapitjenesten 
• styrke den helsefaglige kompetansen i kommunen ved aktiv rekruttering 
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• tilrettelegge for påfyll av nødvendig kompetanse og videreutdanning 
• innføre en heltidskultur med flere, hele stillinger 
• tilrettelegge for en møteplass for eldre 
• at alle som har behov, skal få tilbud om heldøgns omsorgsplass eller 

sykehjemsplass i enerom 
• bygge nytt sykehjem på Lagård 
• oppgradere og effektivisere IKT - systemet innen helse- og omsorg 
• satse mer på bruk av velferdsteknologi 
• jobbe for å samlokalisere sykehus, sykehjem, helsestasjon og andre relevante 

helsetjenester i et nytt helsesenter på Lagård 
• styrke det tverretatlige samarbeidet for tidlig å kunne tilby hjelp til ungdom som 

står i fare for å etablere et alvorlig rusproblem 
• styrke det psykiske helsetilbudet med særlig vekt på ungdom og god psykisk 

helse, blant annet med flere psykologer i kommunen. 
• at alle rusmisbrukere får tilbud om en individuelt tilpasset behandling så snart de 

er motiverte. Kommunen skal ved å tilby bolig, arbeid og en meningsfull hverdag 
bidra til en vellykket rehabilitering. 

• etablere et heldøgnstilbud for rusmisbrukere 
• styrke frisklivssentralen 
• tilby et helhetlig integreringsprogram til flyktninger i samarbeid med frivillige lag og 

organisasjoner 
• vurdere å etablere et lærings- og mottakssenter som inkluderer 

voksenopplæringssenteret 
• sikre at traumatiserte flyktninger får tilbud om omsorg og hjelp til å etablere et 

nettverk i nærområdet 
• styrke norsk- og systemopplæring for flyktninger i kommunen 
• gjeninnføre flyktningguide i kommunen 

 

NÆRING OG UTVIKLING      
Eigersund Arbeiderparti vil gjennom en aktiv og utadvendt næringslivspolitikk sikre økt 
sysselsetting gjennom vekst og utvikling i næringslivet. Eigersund kommune skal være 
en attraktiv kommune for etablering av næringsvirksomhet. For å tiltrekke oss nye og 
styrke de etablerte bedriftene anser Arbeiderpartiet det som vesentlig at kommunen tilbyr 
rask og imøtekommende service til bedrifter og næringsaktører. En faglig kompetent 
administrasjon skal gi god veiledning og effektiv saksbehandling, og skal være en trygg 
og forutsigbar samarbeidspartner. Alle kommunale avdelinger skal kjennetegnes av å 
være drivere for å fremme næringsvekst. 
 
Eigersund Arbeiderparti vil arbeide for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og 
næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur. Dobbeltspor fra Egersund til Stavanger 
er viktig for videre utvikling av et felles arbeids- og boligmarked med nord-Jæren. 
Fremtidig vekst i næringsbygg og boliger vil etablere Eie som en ny bydel, og 
planlegging av morgendagens løsninger må derfor starte ut fra knutepunktet på Eie. 
Eigersund Arbeiderparti vil prioritere veiforbindelsen mellom E-39 og Eigerøy, samt tiltak 
for å redusere gjennomgangstrafikken i Egersund sentrum.  
 
En forutsetning for et sterkt næringsliv er stabil tilgang på kompetanse og arbeidskraft. 
Det innebærer et godt utdanningstilbud for byens innbyggere. Kommunen skal 
tilrettelegge for utbygging av både kommunal og privat boligbygging, gode skoler og til 
enhver tid ha ledige barnehageplasser.  
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Eigersund Arbeiderparti vil bidra til videre vekst for industriarbeidsplassene i kommunen. 
Den maritime klyngen vil fortsatt være prioritert, og fiskeri skal være en viktig bærebjelke 
i næringsvirksomheten i Egersund havn. Jordbruk og næringsmiddelindustrien er viktige 
for den totale verdiskapningen, og Arbeiderpartiet vil sikre gode vekstvilkår samtidig som 
byen og kommunen utvikles. Eigersund næring og havn KF skal være kommunens 
spydspiss for å sikre næringsutvikling og inntekter fra kommunale eiendommer, og bidra 
til felles markedsføring av distriktet. 
 

Eigersund Arbeiderparti vil: 
• sørge for at det til enhver tid finnes ledige opparbeidede næringsarealer på 

minimum 50da totalt i kommunen 
• arbeide for realisering av næringsområder på Hellvik og Helleland 
• i nært samspill med næringsaktører og private grunneiere øke boligbygging og 

næringsetablering 
• styrke etablererveiledningen til nye bedrifter og gründere 
• øke antall arbeidsplasser i Egersund havn 
• prioritere satsing på turisme som vekstdriver for handels- og servicenæringen 
• arbeide for å utarbeide mindre detaljerte reguleringsplaner 
• bidra til at Eigersund kommune blir en aktiv eier i kommunale og interkommunale 

foretak 
• at DIM og Dalane Energi skal være drivere for innovasjon og nyskaping av 

arbeidsplasser 
• at kommunal saksbehandling skal kjennetegnes av tilgjengelighet, forutsigbarhet 

og smidig behandling 
• innføre makstid for saksbehandling i Eigersund kommune 
• sørge for at Eigersund kommune budsjetterer med økte inntekter fra 

nyetableringer på kommunens næringsarealer 
• tilrettelegge for næringsutvikling og fortetting i sentrum ved å realisere nye 

parkeringsplasser 
• utrede mulighetene for å opprette et matjorddeponi 
• samlokalisere kommunale organer og tjenester 
• vedlikeholde, markedsføre og videreutvikle turistattraksjonene i Eigersund 

kommune 
• bevilge midler til prosjekter i barne- og ungdomsskolen som fremmer samarbeid 

med næringsliv og deltakelse i internasjonale prosjekter. 
 

IDRETT, FRIVILLIGHET OG KULTUR 
 
Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi utvikler 
fellesskap og lærer av hverandre. Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner 
bidrar til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. 
 
Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil ta 
initiativ til lokale kulturløft i Eigersund. Folkebiblioteket er en viktige kulturinstitusjon og 
møteplass der variert litteratur er tilgjengelig for alle, og der både barn og eldre kan få 
vekket leselysten. For Eigersund arbeiderparti er det viktig å ha et tilgjengelig 
folkebibliotek med kompetent personale som kan yte gode bibliotektjenester i aktivt 
samarbeid med andre institusjoner og virksomheter.  
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Idrett og fysisk aktivitet gir sunne barn og voksne, og god folkehelse. Vi vil fortsette 
satsingen på breddeidretten og sørge for gode rammebetingelser for de lokale 
idrettslagene. 
 
I Eigersund har vi mange festivaler for barn, unge og voksne.  Festivalene skaper et godt 
omdømme for byen vår. Det er vi stolte av. Julebyen, musikkfestivaler og Fyrfestivalen 
er  glimrende eksempler på dugnadsånd som er med på å gi byen identitet. 
 
Kulturskolen er et viktig tilbud for at barn- og unge kan få utforsket og utviklet sine evner 
innen musikk, kunst og kultur. Vi vil at alle barn i Eigersund skal få mulighet til å delta på 
Kulturskolen. 
 
Eigersund Arbeiderparti vil:  
 

• styrke kulturavdelingen i kommunen ved å tilsette kultursjef, og innlemme 
byutvikling som en del av kulturavdelingen 

• bygge merkevaren Egersund sentrum ved å stimulere til byfornyelse og bevaring 
av trehusbebyggelsen   

• legge til rette for bruk av kommunale bygg etter ordinær arbeidstid 
• videreføre “Den kulturelle spaserstokken” 
• opprette et kulturråd  
• styrke tilbudet i Kulturskolen 
• innføre søskenmoderasjon i betalingssatsene på Kulturskolen 
• vurdere å etablere et “Ungdommens kulturhus” 
• videreføre et lavterskeltilbud for ungdom i kommunal regi 
• etablere et livssynsnøytralt seremonirom 
• etablere et kultur/servicetorg og møteplass samlokalisert med biblioteket 
• videreføre støtteordninger til idrett, festivaler og større kulturarrangement 
• øke investeringene til lekeplasser og nærmiljøanlegg 
• bygge lekepark i Egersund sentrum 
• videreføre ordningen med Opplevelseskortet 
• innføre kulturkort for ungdom 
• innføre familierabatt på kinobilletter og kulturarrangementer 
• vurdere å etablere en rulleskiløype på Helleland 
• vurdere i samarbeid med lokale idrettslag å opprette en idrettskoordinator 
• i nært samarbeid med den enkelte grunneier legge til rette for at utmark og 

beiteareal i større grad kan benyttes som turområder 
 

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 
 
De ansatte er den viktigste ressursen i Eigersund kommune. 
 
Eigersund kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Åpenhet og tillit er verdier som 
skal prege kommunen som arbeidsgiver. Brukers behov, respekt for den ansattes 
kompetanse og en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser skal styre måten tjenester 
organiseres. Vi vil ha en tillitsbasert ledelse av kommunens oppgaver der administrasjon 
og byråkrati utgjør et minimum. Arbeiderpartiet vil at byens folkevalgte skal ha et bevisst 
forhold til arbeidsgiverrollen og betydningen av et godt partssamarbeid. 
 
I årene som kommer vil kunnskap og kompetanse hos arbeidstakerne bli enda mer 
ettertraktet. Flere vil stå lengre i arbeid og det må forventes omstillinger. Arbeiderpartiet 
vil at kommunen skal tilby lærlingeplasser, bruke ny teknologi, gi flere ansatte mulighet 
for etter- og videreutdanning og søke et godt samarbeid med forsknings- og 
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utdanningsinstitusjoner. Flere heltidsstillinger sikrer god kompetanse til viktige tjenester 
samtidig som kommunen har et ansvar for å forhindre ufrivillig deltid. 
 
Vårt mål er best mulig tjenester til alle innbyggere uavhengig av hvem du er og 
størrelsen på lommeboken. En sterk og framtidsrettet kommune som tilbyr gode, 
effektive tjenester er det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet. Kvaliteten på 
innbyggernes hverdag påvirkes av arbeidsforholdene til alle som jobber for kommunen. 
Vi vil ha gode arbeidsbetingelser for ansatte og ønsker derfor ikke å konkurranseutsette 
de kommunale tjenestene. På kjerneområder som skole, helse og eldreomsorg skal det 
være gode offentlige tilbud som omfatter og inkluderer alle. Hvordan vi organiserer 
tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne, men grunnleggende 
velferdstjenester skal ikke privatiseres og kommersialiseres. 
 
Eigersund Arbeiderparti vil:  
 

• styrke ledelse, og ha effektive administrative rutiner 
• organisere tjenester etter brukers behov og i respekt for og tillit til den ansattes 

kompetanse 
• motivere kommunens ansatte til å bidra til utvikling og nyskapning på 

arbeidsplassen 
• prøve ut tillitsbasert styring som alternativ til dagens målstyring eksempelvis i 

hjemmetjenesten 
• at kommunen skal ha en åpen og god kultur med praktiske systemer for å varsle 

mangler eller feil 
• at arbeidsspråket i kommunen skal være norsk. Kommunen skal tilby 

norskopplæring og praksisplasser rettet mot innvandrere som trenger 
språktrening til norsktester 

• at Eigersund skal være en god lærlingekommune og tilby praksisplasser 
• at Eigersund kommune skal være en velfungerende IA-bedrift og jobbe 

systematisk for å redusere sykefraværet 
• i samarbeid med fagorganisasjonene innføre seniortiltak som gjør at flere står 

lenger i jobb 
• at ansatte i kommunen skal gis bedre muligheter til relevant etter- og 

videreutdanning, med vikarordning 
• bruke kommunens etiske retningslinjer aktivt i arbeidet for ansatte og folkevalgte 
• at kommunen direkte, og indirekte gjennom eierskap i attføringsbedrifter og 

bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, skal etablere arbeidsplasser for dem som 
trenger midlertidig eller varig tilrettelagt arbeid 

• samarbeide tett med forsknings- og utdanningsinstitusjoner for å kunne levere et 
stadig bedre tilbud til innbyggerne 

• vil at Eigersund kommune skal gjennom sine innkjøp ha fokus på rettferdig handel 
 

ENERGI, KLIMA OG MILJØ 
 
Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region vil 
påvirkes når været bli villere, våtere og varmere. Vi må tenke globalt og handle lokalt. En 
tredjedel av de nasjonale utslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler.  Eigersund 
kommune må ta sin del av ansvaret i klimadugnaden. Eigersund Arbeiderparti vil jobbe 
for at kommunal drift blir klimanøytral. Det krever at klimaperspektivet må innarbeides i 
all arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførsel. Ansatte i kommunen må ha 
gjennomgående god kunnskap om energi, klima og miljø. Det skal tilstrebes at 
kommunale bygg- og transportløsninger skal være energieffektive og miljøvennlige.   
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Eigersund Arbeiderparti vil:  
 

• jobbe målrettet for at Eigersund skal bli en klimanøytral kommune  
• bruke klimaplanen aktivt og rullere den minst hvert fjerde år, og sikre at arbeidet 

med rullering og oppfølging av planen skjer i tråd med lokale, regionale og 
nasjonale målsettinger 

• utforme og rutinemessig oppdatere et kommunalt klimaregnskap 
• legge vekt på klima- og miljøkompetanse / erfaring ved ansettelser i sentrale 

stillinger i tjenesteforvaltningen 
• vektlegge klima- og miljøhensyn ved alle kommunale innkjøp 
• utforme areal- og transportplaner som legger vekt på reduserte klimautslipp 

gjennom fortetting og utbygging rundt trafikknutepunkt 
• tilrettelegge for betydelig økt bruk av sykkel og gange, og prioritere sykkelsti på 

nordre Eigerøy 
• etablere en utlånsordning med (el-)sykler ved Egersund jernbanestasjon 
• så raskt som mulig besørge overgang til kommunale null- / lavutslipp kjøretøy 
• vurdere å innføre gratis bybuss 
• opprette mange flere ladestasjoner for elbiler og ladbare hybridbiler 
• innføre kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte i tjeneste 
• stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig legge til rette for at flere 

gjennomfører klimatiltak på eksisterende bygg 
• bygge kommunale lavenergi- og plusshus, og ta i bruk solenergi og andre 

fornybare punktenergikilder, og ta initiativ til et samarbeid med Dalane 
videregående skole og andre regionale kompetansemiljø om bygging av disse 

• legge til rette for produksjon av mer ny fornybar energi og være pådriver og 
støttespiller for utvikling av et nasjonalt kompetansemiljø innen drift- og 
vedlikehold av ny fornybar energi og energieffektivisering 

• tilrettelegge for at mer gods skal over fra vei til sjø 
• verne om spesielt sårbare biotoper 

	  


