Partiprogram Eigersund Arbeiderparti 2019-2023
Våre verdier:
Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv i Eigersund kommune. Dette er Arbeiderpartiets
kjerneverdi. Arbeid gir frihet til å følge egne drømmer, etablere familie og bygge sitt eget liv.
Velferd skaper fellesskap, læring og trygghet. Velferd er også vårt felles sikkerhetsnett om vi
skulle falle utenfor arbeidslivet, trenge helsehjelp eller en varm hånd når livet tar en utfordrende
retning. Sterke fellesskap og små forskjeller gir like muligheter.
Mulighetene er mange, og vi har mye å være stolte av. To driftige bygder og en attraktiv by som
sammen skaper den beste helheten for alle. Kommunen der lag, foreninger og frivillighet binder
lokalsamfunnet sammen. Kommunen med et næringsliv som skaper verdier, arbeid og vekst.
Julebyen, Fyrfestivalen og Ånnfliik er noe av det som definerer hvem vi er. Trehusbyen,
kulturlandskapet, landbruket, fiskeriet, industrien, teknologien, handelen og en lang og stolt
historie har lært oss hva fremtiden må bygges på.
Eigersund Arbeiderparti ønsker å inngå en kontrakt med deg som velger basert på verdiene;
frihet, likhet og fellesskap. Vi får til mer sammen, enn hver for oss. Når alle inkluderes og
forskjellene er små får vi like muligheter. Et trygt og åpent samfunn gir rom for at alle kan være
den beste utgaven av seg selv, og vi kan alle leve gode og frie liv.
Vår avtale med innbyggerne, bedrifter og besøkende:
Våre folkevalgte er inkluderende, rause og folkelige. Vi skal gjennom vårt arbeid være
tilgjengelige, handlekraftige, løsningsorienterte og vennlige. Vi representerer deg og dine, og
ønsker å styre i dialog med alle innbyggerne og lokalt næringsliv.
Kaffedrøsen er vårt varemerke!
Vi vil sammen med dere bygge kommunen ved å bidra til:
●

at drømmer blir virkelighet gjennom arbeid, egen bolig, fellesskap og bedrift

●

at alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn,
kjønn, religion, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning

●

å styrke innbyggerinvolveringen. Vi mener at innbyggerne skal involveres i de ulike
kommunale tjenestene

●

at barn og ungdom kan bygge sine liv gjennom en trygg oppvekst, utdanning, venner,
kulturtilbud og mestring.

●

at fellesskapets midler brukes til velferd til det beste for alle, og at menneskene alltid
settes først.

●

at innbyggere, bedrifter og besøkende opplever nærhet til offentlige tjenester. Vi vil stoppe
sentraliseringen - fordi nærhet gir tillit og vekst.

●

at Egersund skal forsterkes som en attraktiv by og et tyngdepunkt i Sør-Rogaland.

●

å verne om trehusbyen, og fokusere på “livet mellom husene”

●

å øke sysselsettingen gjennom vekst i eksisterende næringer, nyetableringer og ved å
gripe nye muligheter gjennom samarbeid, kompetanse og attraktivitet.

●

at vi ikke gir oss før alle har en hurtig internettforbindelse. Rask kobling til internett bør
være en rettighet på lik linje med strøm, vann og avløp.

Eigersund Arbeiderparti vil sikre befolkningsvekst ved å bidra til økt antall arbeidsplasser og ved
alltid å ha ledige tomter på Helleland, Hellvik, Eigerøy og i Egersund. Vi vil drive sosial
boligbygging, være attraktiv for barnefamilier ved å ha ledig kapasitet i barnehager og skoler, ha
et rikt kulturliv og godt og forutsigbart samarbeid med lag, foreninger og frivillighet.
Vi vil bygge byen tettere slik at den får mer liv. Sentrum bør utvides til Eie. Gang og sykkelsti bør
flyttes ned langs elva. Bro bygges over Eieåne. Og på et senere tidspunkt, vippebro ved Kontrari
for å reduserer avstander og knytte byen sammen. Kravet til parkering og uteareal i
sentrumsområdene bør reduseres for å legge til rette for fortetting.
Eigersund kommune skal være et godt sted å drive næring, tjene penger og skape verdier.
Kommunen skal være en næringsaktiv kommune med tilgjengelige næringsarealer, forutsigbar og
rask kommunal saksbehandling, prioritering av nødvendig infrastruktur, likeverdighet, god dialog
og et felles ønske om å bygge kommunen. Attraktivitet skal stå i fokus, og arbeid til alle er jobb
nummer 1.
Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region påvirkes når
været blir villere, våtere og varmere. Vi må tenke globalt og handle lokalt. En tredjedel av de
nasjonale klimagassutslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler. Både klimaendringene,
forurensing og fysiske inngrep påvirker livsmiljøet og naturmangfoldet. Ifølge WWF har antall dyr i
verden blitt halvert siden 1970-tallet. Den viktigste årsaken til reduksjon i naturmangfoldet er
klimaendringer, arealinngrep og forurensing. Eigersund Arbeiderparti mener at
klimautfordringene, forurensing og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer, og at
dette må vurderes og hensyntas i all arealutnyttelse og tjenesteutførelse i Eigersund kommune.
Eigersund Arbeiderparti skal tenke både korte og lange tanker. Håndtere det som er uforutsett og
samtidig ha en helhetlig og langsiktig tilnærming. Dette er Arbeiderpartiets adelsmerke: Vi tenker
helhet og langsiktighet. Vi er et styringsparti. Vi er ikke et protestparti. Vi ser framover. Alt henger
sammen med alt!

Oppvekst og utdanning
En av våre viktigste oppgaver som kommune er å gi alle barn og unge en trygg og inkluderende
oppvekst. Vår visjon er at ingen barn eller unge skal oppleve å bli krenket eller mobbet. Foresatte
skal være sikre på at deres barn og unge blir sett, hørt og tatt vare på i barnehagen og på skolen,
i tett samarbeid med hjemmet. Barnehagen og skolen skal være praktisk med læring, lek og
sosialt fellesskap. Forebygging og tidlig innsats vil fortsatt være viktige prinsipper for hvordan vi
ønsker å skape fremtidens Eigersund, i tett samarbeid med innbyggere, frivillige lag og
organisasjoner.
ALLE skal gis muligheten å bli den beste utgaven av seg selv.
Vi vil:
●

rehabilitere Husabøskolene og Grøne Bråden skole

●

bygge ny barnehage på Rundevoll og utvide kapasiteten på Hellvik

●

ferdigstille ny Eigerøy skole med flerbrukshall og stor lekeplass

●

at Eigersund kommune skal ha gode og moderne skoler, der barn får utvikle sine evner i
et godt inneklima og inkluderende skolemiljø med dyktige lærere

●

at alle elevene fra 3.-10. klasse skal ha hver sin datamaskin, samt øke de digitale
læremidlene i barnehagene

●

at det skal gjennomføres forsøk med leksefri skole

●

motivere ungdom til å velge yrkesfag, og sammen med lokalt næringsliv garantere alle
læreplass

●

gi ungdom praksis i de kommunale tjenestene gjennom sommerjobber og praksisperioder

●

at faget “Innsats for andre” skal videreutvikles og styrkes, i samarbeid med kommunale
instanser og frivilligheten

●

at det skal kjøpes inn en hjelperobot til hver skole til hjelp ved langtidsfravær

●

at det gjøres forsøk med gratis adgang for alle elever på 4. trinn på familiebading for å
øke svømmekompetansen

●

at elever og foresatte opplever en felles praksis i Eigersundskolene

●

ha tydeligere felles praktisering av gratisprinsippet

●

styrke og utvide miljøterapeutstillinger til fulle stillinger i skolene

●

gjennomføre forsøk med skolemat

●

starte arbeidet med omlegging av skolefritidsordningen til en aktivitetsskole

●

at alle får barnehageplass så nær hjemstedet/arbeidsstedet som mulig

●

opprettholde tilbudet om Åpen barnehage

●

ha barnehager med fokus på lek, mestring og læring

●

øke grunnbemanningen med pedagoger i skoler og barnehager

●

begrense bruk av dispensasjon fra utdanningskravet til barnehagelærere, og bruk av
ufaglærte i skolene

●

innføre behovsprøvd søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og
barnehage

●

at Eigersund kommune tilrettelegger for at ungdommer mellom 15 og 18 år får mulighet til
sommerjobb

●

at det etableres Ungdomsråd i tillegg til Barn og unges kommunestyre

●

at Elevråd i større grad skal benyttes som høringsinstans

●

at Ånnfliik skal fortsette som en aktivitetskalender for og av ungdom

●

oppgradere det tekniske utstyret på kinoen

●

ta initiativ til et styrket samarbeid om turer, utstyr og arrangementer mellom kommunen og
friluftsrådet

●

utarbeide en handlingsplan mot barnefattigdom der grunnlaget for sosialhjelpsstønad
vurderes særskilt

●

ikke øke betaling på SFO og kulturskole utover prisstigning

●

å sikre et rimelig og sammenhengende kollektivtilbud mellom tog og buss slik at ungdom
sikkert kan reise mellom skole, fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, venner og hjem

●

å sikre trygg skolevei for gående og syklende

●

å utrede muligheten for å innføre gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til
elever i videregående skole

●

å øke antallet parkeringsplasser for mopeder i sentrum

●

sikre innbyggere og familier en god og trygg barneverntjeneste som har kompetente
ansatte med nok tid, lar barna uttale seg, utnytter ressurser i nærmiljøet (familie/venner),
ivaretar foreldre og fosterhjem og som alltid strekker seg langt for barna og
ungdommenes beste

●

utarbeide retningslinjer for evt erstatningssaker/ oppreisning til barnevernsbarn

●

at helsestasjonene skal være forebyggende arenaer med god tilgjengelighet, nok ansatte
og med menneskene i sentrum

Helse og livskvalitet
Eigersund Arbeiderparti er opptatt av trygge og gode offentlige omsorgstjenester. Vi skal ha en
tilpasset og verdig eldreomsorg der vi kan bo hjemme lengst mulig, og få heldøgns pleie når vi
trenger det. Vi skal ha kompetente ansatte som yter tjenester til de av oss som i perioder trenger
bistand for å klare hverdagen. Vi skal skape rom for mestring og prioritere forebyggende tiltak
som hverdagsrehabilitering og andre folkehelsetiltak. Eigersund kommunes tjenester skal preges
av fokus på respekt for den enkelte innbygger og de pårørende. Innbyggerne skal involveres i
utformingen av tilpasset helsehjelp. Det er et mål og en visjon at alle som bor i kommunen skal
føle seg inkludert og integrert i samfunnet.
Vi vil:
●

gjennomføre et løft for eldreomsorgen for å møte økte behov i framtida ved å:
○

legge til rette for at eldre kan være aktive og bo hjemme

○

øke antall sykehjemsplasser

○

trygge innbyggere i bruk av velferdsteknologi

○

lage en aktivitets- og kulturplan for eldre

●

bygge nytt Lysgården - aktivitetssenter

●

å legge til rette for at innbyggere i større grad medvirker ved utforming av det personlige
tjenestetilbudet.

●

øke satsingen på folkehelsetiltak

●

øke tilgjengeligheten til friluftsliv for alle

●

etablere et aktivitetstilbud/småjobbsentral for dem som står utenfor arbeidslivet

●

styrke og synliggjøre “Eldreombudet”i kommunen

●

styrke avlastningen for pårørende

●

sikre gode og tilgjengelige tjenester for innbyggere som sliter med rusavhengighet og/eller
sin psykiske helse

●

videreføre og styrke de akutte tjenester på avdelingen 2 Vest

●

evaluere og vurdere videreføring av stillingen pårørendekoordinator

●

øke innsatsen mot vold i nære relasjoner

●

opprettholde og styrke tilbudet på Egersund sykehus

●

etablere et regionalt kompetansesenter for rehabilitering ved Egersund sykehus

●

jobbe for et utvidet tilbud for innbyggere med demenssykdom

●

styrke arbeidet for å få unge uføre ut i jobb

●

legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig/omsorgsbolig

●

stimulere til etablering av borettslag slik at flere kan bytte enebolig med leilighet

●

ha et godt samarbeid med frivillige

●

få på plass belysning langs turstien fra Hellvik til Eie

Næring og arbeid
For å sikre et godt velferdstilbud hvor alle skal med, er det svært viktig at det legges til rette for
nye virksomheter og nye arbeidsplasser i Eigersund kommune.
Eigersund Arbeiderparti er opptatt av at Eigersund skal være en næringsvennlig kommune; arbeid til alle er jobb nummer 1!
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 Næring og Havn KF skal være kommunens spydspiss i arbeidet med næringsutvikling,
i tett samarbeid med eksisterende bedrifter, nyetablerte, Eigersund kommune, Greater Stavanger
og Stavanger Næringsforening.
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 dette knutepunktet.
Eigersund Arbeiderparti vil jobbe aktivt for en best mulig veiforbindelsen mellom E-39 og Eigerøy,
og prioritere tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i Egersund sentrum. FV44 må utbedres
for å gi bedre og tryggere reiser i regionen.
En forutsetning for et sterkt næringsliv er stabil tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Eigersund
Arbeiderparti vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom private utbyggere og kommunen for
å tilby innbyggerne nye boliger tilpasset ulike brukerbehov.
Vi vil:
●

realisere ny Eigerøy bro så raskt som mulig

●

jobbe aktivt for realisering av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund, og tilstrekkelig
parkering på Egersund stasjon

●

være en pådriver for at ny E39 åpner muligheter for verdiskaping og verner mest mulig
matjord.

●

redusere kødannelse i aksen Eigerøy - sentrum - Årstaddalen gjennom å iverksette tiltak
som skal være gode alternativ til biltransport mellom hjem - jobb - hjem.

●

styrke næringsutvikling ved å øke ressursene til Eigersund Næring og Havn.

●

bidra til at nye næringsområder på Eigerøy, Eigestad, Hellvik, Tengs og i sentrum
klargjøres for nyetableringer.

●

ha langåpent på veiledningstorget en gang per uke.

●

at kommunal saksbehandling skal kjennetegnes av tilgjengelighet, forutsigbarhet og
smidig behandling.

●

tilgjengeliggjøre areal for etablering av detaljhandel i sentrumsområder

●

følge opp mulighetsstudiet for sentrum med å renovere Egersund torg og åpne byrom mot
sjøkanten

●

igangsette et sentrums utviklingsprosjekt sammen med næringsaktører som skal realisere
byutvikling

●

legge til rette for et mer attraktivt og levende sentrum hvor folk bor gjennom økt fortetting
av boliger.

●

vurdere parkeringsløsninger som frigjør arealer for byutvikling

●

tilrettelegge for bygging av havnepromenade

●

tilrettelegge for privat-offentlig samarbeid for utvikling av bolig- og næringstomter både
rundt bykjernen og på Helleland og Hellvik.

●

jobbe for å samlokalisere næringsarbeid- og koordinering av opplæring og
kompetanseheving, og skape et arnested hvor gründere og oppstartsbedrifter kan
samhandle, utveksle ideer og erfaringer

●

være en pådriver for å opprettholde eksisterende, og legge til rette for statlige
arbeidsplasser i kommunen, og motvirke sentralisering.

●

ta vare på de nye mulighetene som byr seg innen fornybar energi, og jobbe målrettet for
at Eigersund og Dalane etablerer seg som "vindkrafthovedstad" innen både on- og
offshore vindkraft.

●

prioritere satsing på turisme som vekstdriver for handels- og servicenæringen

●

vedlikeholde, markedsføre og videreutvikle turistattraksjonene i Eigersund kommune

●

utrede mulighetene for å opprette et matjorddeponi

●

etablere ungt entreprenørskap i barne- og ungdomsskolene

●

ta initiativ til, og legge til rette for nettverkssamarbeid og nettverkstreff mellom bedrifter, og
mellom bedrifter og kommunen.

●

legge til rette for økt lokal matproduksjon, og utsalg for lokalmat

●

prioritere tiltak som sikrer rekruttering i landbruket, og som utvikler næringen til
lønnsomme og langsiktige arbeidsplasser for ungdommen

●

gjennom et sterkt jordvern sikre lokal matproduksjon

●

sikre at Egersund havn er en av Norges ledende fiskerihavner og en attraktivt havn for
verdiskaping og transport.

Idrett, frivillighet og kultur
Små og store fellesskap former våre liv. Fellesskap som gjennom lange tradisjoner er skapt av
frivillige, lag og foreninger i Eigersund kommune. Fellesskap som inkluderer, fellesskap som
motiverer, og fellesskap som aktiviserer. Vårt lokalsamfunn er bygget på frivillighet og viljen for å
bidra for et godt fellesskap.
I Eigersund kommune har lag og foreninger gode rammebetingelser, og kommunen har godt
samarbeid for å sikre drift og anlegg. Den prioriteringen ligger fast hos Eigersund Arbeiderparti. Vi
skal være en garantist for frivillige lag og foreningers rammevilkår, og ser positivt på nye tilbud,
klubber, foreninger og lag. Vi strekker oss langt for å bidra til å realisere nye anlegg.
Frivillighet opptrer i organiserte og uorganiserte former. Eigersund Frivilligsentral er vårt viktigste
virkemiddel, og skal drives med forutsigbare rammer og med sentralt plasserte lokaler med god
plass for frivillige aktiviteter. Uorganisert frivillighet vil vi fortsatt støtte gjennom frivilligtilskudd,
gratis lån av kommunale bygg og støtte/veiledning fra kommunen. Frivillige skal fortsatt
fremheves som våre hverdagshelter!
Eigersund kommune skal være et sentrum for kultur og aktiviteter. Stoltheten som er skapt
gjennom festivalene, konsertene, kulturskolen, kulturaktørene og talentene skal bygge byen og
bygdene. Kultur fyller våre liv med opplevelser, og er en viktig byggestein i vårt lokalsamfunn.
Vi vil:
●

bygge og renovere nærmiljøanlegg, ballbinger og lekeplasser

●

planlegge og bygge et livsynsnøytralt sermonirom ved ny gravlund

●

etablere en kontaktperson i kommunen som frivillige lag og foreninger kan henvende seg
til når en ser at innbyggere faller utenfor på grunn av økonomi.

●

sammen med idrettsrådet, lag og foreninger vil vi se på tiltak som kan sikre at deltakelse
på ulike aktiviteter og idretter ikke hindres av økonomi

●

Avsette et lavterskel fond som sikrer at økonomi ikke fører til utenforskap i lag og
foreninger.

●

Støtte opp om og tilrettelegging av friluftsområder som til eksempel støtte til Egersund
Tre- og skogplantingsselskap og Dalane Friluftsråd.

●

Utvide kulturskolen slik at 20 prosent av grunnskoleelevene sikres plass

●

Opprette dansekompani i tilrettelagte lokaler ved Eigersund kulturskole

●

Innføre familiebading på søndager når kapasiteten er tilstrekkelig.

●

Ta vare på viktige kultur- og byhistoriske bygg gjennom daglig bruk, og med stor respekt
for vern og historien.

●

Gjøre forsøk med kulturkort for barn og unge for å øke antallet kulturopplevelser for
aldersgruppen

●

Flytte Egersund bibliotek og etablere en attraktiv møteplass for alle våre innbyggere

●

Utnytte skoler og andre offentlige bygg som er ledig på kveldstid til fordel for lag,
organisasjoner og frivillige aktiviteter

●

Gjøre frivillig arbeid mer kjent og tilgjengelig for unge

●

Løfte eksisterende byrom ved å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon - “noe
å klatre på/i, noe fint å se på (blomster/planter) og noe å sitte på”

●

Gjøre byparkene til nærmiljøanlegg ved å etablere sittegrupper og aktiviteter for barn.

●

Bygge ny svømmehall på Lagård, og renovere svømmehallen på Husabø.

●

Være en garantist for “Sykkelbyen Egersund”

●

fortsatt ha gratis halleie for barn og unge under 18 år

●

Arbeide for å bygge nytt kulturhus. Gjerne sammen med nytt rådhus, og gjerne sammen
med private.

●

Utvide bobilparkeringen i sentrum

●

Bidra til å utvikle koblingen mellom næring, handel og kultur jmf. Julebyen

●

Flytte skatebanen fra Slettebø til sentrum

●

Bygge opp under kulturkvartalet som en bydel for kultur, aktivitet og opplevelser.

●

Støtte Eigersund historielags arbeid med bygdebøker

‘
Kommunen som arbeidsgiver:
Gode tjenester til våre innbyggere og næringsliv er en forutsetning for et godt lokalsamfunn som
bidrar til vekst og mestring. Eigersund kommunes ansatte er vår viktigste ressurs. Vi vil sikre en
arbeidsgiverpolitikk med fokus på rekruttering og videreutvikling av kompetente medarbeidere,
tuftet på medvirkning, tillit og forutsigbarhet. Mestring på jobb gir motiverte medarbeidere, og
kompetente ansatte
Deltidsstillinger er uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I tillegg er deltidsarbeid uheldig for den enkelte
arbeidstaker, både med tanke på muligheter for inntekts – og kompetanseutvikling og fremtidige
pensjonsrettigheter. En heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og samtidig
tiltrekke flere menn til sektoren. Det vil også kunne bidra til å redusere kommunens sykefravær.
Arbeiderpartiet vil at hele, faste stillinger skal være hovedregelen.
Det gir bedre forutsigbarhet både for brukeren og den ansatte. Med heltidsstillinger vil alle ansatte
få samme tilhørighet og ansvar i jobben, det vil gi mindre fravær og vikarer, og dermed positive
gevinster for brukerne.

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 utdanningsinstitusjoner.
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 skikkelige arbeidsbetingelser for
ansatte og ønsker derfor ikke å konkurranseutsette de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På
kjerneområder som helse, skole 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.
Vi vil:
●

At hovedregelen for ansettelse i Eigersund kommune er 100% fast stilling

●

Gjøre forsøk med økt grunnbemanning fremfor bruk av vikarer/ansatte i små stillinger

●

Arbeide målrettet for å realisere et nytt rådhus

●

Gjennomgå og fjerne tidstyver, unødvendig kontroll og rapportering

●

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

●

At kommunen skal ha en åpen 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.

●

Eigersund kommune skal til enhver tid ha minimum 2 lærlinger pr.1000 innbyggere

●

i samarbeid med fagorganisasjonene innføre seniortiltak for at flere kan stå lenger i jobb

●

Gjennomføre en kompetansekartlegging med tilhørende tiltaksplan for å sikre at ansatte
har nødvendig kompetanse.

●

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

●

Prioritere økt startlønn for å øke rekruttering

●

Sikre lik og tett oppfølging av sykefravær (IA bedrift).

Energi, klima og miljø
Eigersund kommune må ta sin del av ansvaret i den globale klima- og miljødugnaden. Eigersund
Arbeiderparti vil at Eigersund kommune - i likhet med en rekke andre norske kommuner, forplikter
seg til at kommunal drift blir klimanøytral. Det krever at klimaperspektivet må innarbeides i all
arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførelse. Kommunale bygg- og
transportløsninger skal være energieffektive og miljøvennlige, og kommunen må legge til rette for
at både offentlig og privat virksomhet velger klima- og miljøvennlige energiløsninger.
Vi vil:
●

at Eigersund kommune forplikter seg til å nå målet om at kommunal drift blir 100%
klimanøytral

●

at Eigersund kommune melder seg inn i “Climate Neutral Now” initiativet, og søker
samarbeid med andre norske kommuner i dette nettverket.

●

at det ansettes en klima- og miljørådgiver i 100% stilling.

●

at kommunen skal ha gjennomgående god kunnskap om energi, klima og miljø.

●

at kommunen aktivt benytter tjenesten Miljøkommune.no som en naturlig del av sin
saksbehandling.

●

at det blir like naturlig å vurdere klima- og miljøkonsekvenser, som økonomiske
konsekvenser i kommunal saksbehandling, og tillegge dette vesentlig vekt der dette er
relevant.

●

at Eigersund kommune er særlig oppmerksomme på viktigheten av å beholde biologisk
mangfold i kommunen

●

at Eigersund kommune vurderer fredningsområde for hummer for å sikre en betydelig
større bestand.

●

at det for fremtiden velges klimanøytrale transportløsninger i den kommunale bil- og
maskinparken der slike løsninger er tilgjengelige.

●

at det tilrettelegges for betydelig økt sykkel og gange gjennom en ytterligere satsing på
Sykkelbyen Egersund.

●

at det etableres en forsøksordning med bussruter som har gunstig pris og høy hyppighet i
tettbygde områder, og bestillingsbuss som ”hent meg” i hele kommunen

●

at det ved fremtidig arealplanlegging legges til rette for fortetting i by og bygd, med minst
mulig behov for bruk av bil.

●

at det etableres en fjellhall for parkering i gangavstand til bykjernen.

●

at parkeringsplasser i sentrum konverteres til trivelige, bilfrie byrom for lek, rekreasjon,
drøs, avslapping og samvær på tvers av generasjoner.

●

at kommunen jobber aktivt for at egen organisasjon og næringsdrivende sertifiseres som
Miljøfyrtårn.

●

at kommunale nybygg bygges som lavenergi, nullutslipp eller plussbygg.

●

at Eigersund kommune er en pådriver, gjennom sitt eierskap i Dalane Energi og Lyse, for
at det legges vekt på innovative energisystemløsninger og lokal fornybarproduksjon som
reduserer behovet for utbygging av nye kraftlinjer.

●

at Eigersund kommune legger forholdene til rette slik at Egersund og Dalane befester sin
posisjon som “vindkrafthovedstad” (arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping).

●

at Eigersund kommune gjennom sitt eierskap er en pådriver i den nasjonale satsingen på
offshore havvind.

●

at Eigersund kommune gjennom sitt eierskap i Eigersund Næring og Havn er en pådriver
for tilrettelegging av klimavennlige energiløsninger knyttet til nye næringsetableringer og til
utbygging av landstrøm.

●

etablere et samarbeid mellom sykkelby, arbeidsgiver og den ansatte med subsidiert pris
på sykkel/elsykkel til jobbformål

●

at alle kommunale avdelinger skal sortere avfall, og plastbruk reduseres

