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Saksilste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av utvalget:

033/1 i Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte
30.8.201 i

034/1 1 Skjenkekontroller - Pibbaren& Nelliken

035/1 i Interkommunalt bofellesskap i Dalane - IBO - samarbeid

036/11 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 4.10.2011.

037/1 1 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 40.10.2011



Administrative meldinger — lnnkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tif. 51 46 80 25 I 489 98 717, Målfrid Espeland eller til
kommunens sentralbord 51 46 80 00.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

Tommy Bjellås (FRP) for Kjell H. Fredriksen (FRP)
John Harry øglend (H) for Bjørn Carisen (H)

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge.
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www pinri md knmmune. no/politisk. Kopi av saksdokumentene
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.
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Saksnummer Utvalglkomite Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 04.10.2011

Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets
møte 30.8.2011

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 28.O92O11:

Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 30.8.2011 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
193470 Protokollen - HO 30.8.2011 .doc





EIGERSUND KOMMUNE
Helse- og omsorgsutvalget

Utvalg: Helse- qgpmsorgsutvalget —

Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00
Sak—fra Itil: 026/11 -032/11

Følgende medlemmer møtte:
Kjell Fredriksen - FRP Arne Geir Ege — KRF Anne Margrethe Herigstad - V
Erik Ludvigsen - AP Arija Tingbø Omdal - KRF Esther ørsland — SP
Odd Stangeland - AP 01aug Nordeide — H Svein Erik Madland - FRP

Følgende medlemmer hadde forfall:

[ Ruth Kan Ludvigsen Fiske — AP Bjorn Carlsen — H

Følgende varamedlemmer møtte:

[ Lilly Remme Brunel - H Svenn Manum - H

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen!andre møtte:

Merknader til møtet:
. Fra 17:30 — 18:00 var Hanna Pedersen, May Rita Sleveland og Per Bjarne Audenby

og orienterte om et nytt prosjekt som de skal starte med i Egersund Arena —

“Livsglede for eldre”.

Esp
Utvlgsleder Målfrid Espeland

Utvalgssekretær



Utvalgets faste medlemmer!varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Ruth Karl Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen.
Vara i rekkefølge: Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo,

Kjell Svanes

Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Svein Erik Madland
Vara i rekkefølge: Tommy Bjellås, Gunn EHn Hestetun, Hans Petter Helland, Bjørn Arild

Amundsen

Høyre (2): Bjørn Carisen, 01aug Nordeide.
Vara i rekkefølge: Line Stenberg Mikalsen, John Harry øglend, Lilly Remme Brunel,

Runar Blakstad.

Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, ÀnjaTingbø Omdal. -

Vara i rekkefølge: Edmund Iversen, Janne Jørgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een
Lauvås.

Senterparti (2): Ester ørsland.
Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege.

Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad.
Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmus Gundersen.

Saksl iste:

Sak nr. Sakstittel L

026/1 i Skjenkebevilling - Hauen AS, Storgaten 20

027/1 i
Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte
24.5.2011

028/1 1 Rapport fra skjenkekontrollen - Bar Bar

029/1 1 Skjenkekontroller - Corner Pub & Diskotek

030/11 lnnovasjon i omsorg - høring

031/1 i Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8.201 i

032/1 i Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8. 201 i
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026111: SkjenkebeviUing - Hauen AS, Storgaten 20

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2011:

Helse- og omsorgsutvalget in nstiller til kommunestyret:

Søknaden fra Hauen A’S for skjenking av alle typer alkohol innvilges innenfor retningslinjene
av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Som skjenkestyrer godkjennes Vigdis Mæhle og som stedfortreder Helene Mæhle.

Bevillingen gjelder også innenfor et nærmere avgrenset uteområde.

Innehaveren anmodes om å legge forholdene best mulig til rette for bevegelseshemmede
brukere.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

M øtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

HO-026!1 I Vedtak:

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret:

Søknaden fra Hauen A/S for skjenking av alle typer alkohol inn vilges innenfor
retningslinjene av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Som skjenkestyrer godkjennes Vigdis Mæhle og som stedfortreder Helene Mæhle.

Bevillingen gjelder også innenfor et nærmere avgrenset uteområde.

lnnehaveren anmodes om å legge forholdene best mulig til rette for
bevegelseshemmede brukere.

Vedtaket er enstemmig.

027111: Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets
møte 24.5.2011

Forslag til vedtak 19.08.2011:

Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 24.5.2011 godkjennes.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget



Møtebehandling:
Anja Tingbø Omdal påpekte at voteringen i sak 17/11 ikke var korrekt. Det rette skal være:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer. (KRF+V)
Schneidereits forslag til nytt pkt. 4. enstemmig vedtatt.

Votering:
Protokollen for øvrig enstemmig vedtatt.

HO-027111 Vedtak:

Protokollen med overnevnte merknader, fra helse- og omsorgsutvalgets møte den
24.5.2011 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

028111: Rapport fra skjenkekontrollen - Bar Bar

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011:

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer gis det en skriftlig advarsel for at
åpenbart berusede personer har adgang eller oppholder seg i lokalet.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

HO-02811 I Vedtak:

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer gis det en skriftlig advarsel for at
åpenbart berusede personer har adgang eller oppholder seg i lokalet.

Vedtaket er enstemmig.

029111: Skjenkekontroller - Corner Pub & Diskotek

Rådmannens forslag til vedtak 16.08.2011:

Med bakgrunn i foreliggende rapport gis Corner en skriftlig advarsel.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

Møtebehand li ng:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.



HO-02911 I Vedtak:

Med bakgrunn i foreliggende rapport gis Corner en skriftlig advarsel.

Vedtaket er enstemmig.

030111: Innovasjon i omsorg - høring

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2011:

Eigersund kommune slutter seg til hovedlinjene i den foreliggende melding “Innovasjon i
omsorg”, og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

Møtebehandi i ng:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

HO-030!11 Vedtak:

Eigersund kommune slutter seg til hovedlinjene i den foreliggende melding “Innovasjon i
omsorg”, og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt.

Vedtaket er enstemmig.

031111: Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8.2011

Referatsaker som legges frem for utvalget 19.08.2011:

Sakene lees frem uten innstiflin/merknad fra administrasionen.

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Det fremkom ikke forslag til vedtak.

Nr Dok.lD Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel

Informasjonsmateriell fra
1 1 1/19875 I 07.07.201 i Helsedirektoratet Helsedirektoratet til alle

— salgs- og skjenkesteder
Søknad om økonomiskCosta Blanca Nord2 11/21361 I 01 .08.2011 støtte til Costa Blanca NordFrivilligsentral
Frivilligsentral

Brannvesenet Sør- Skjenkekontroll 22.07.1 i -3 11/21836 I 29.07.2011
Rogaland IKS Kystens landsstevne 2011
Brannvesenet Sør- Salgskontroll øl - 23.07.11 -4 11/21834 I 29.07.2011

— Rogaland IKS ca Nær



HO-031l11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

032111: Sporsmållorienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte
30.8. 2011

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget

Motebehandling:

KÅRE INGVAR HELLAND
• Refererte om endringer i forbindelse med samhandlingsreformen.

• Refererte til rapporten om rusmiddelpolitisk handlingspian.

KJELL FREDRIKSEN ga en orientering i lukket møte jf. kl. §31, nr 3.

• Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokolivedlegg.
(j.nr:1 1/23543)

----0----

Votering:

HO-032I11 Vedtak:

Vedtaket finnes i protokoltvedlegget.



Eigersund kommune —

Dato: 27.09.2011 Avdeling:
Arkiv: :FA-U63, T-&18, Enhet:
T1414 Saksbehandler:
Arkivsaksnr.: Stilling:
11/1607 Telefon:
Journalpostløpenr.: E-post:
11/24 163

Saksframlegg politisk sak
Levekårsavdelingen
Levekàrsstaben
Kåre lngvar Helland
Kommunalsjef levekår
51 4680 14
kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no

SCL» Lt

Saksnummer Utvalglkomite Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 04.10.2011

Skjenkekontroller - Pibbaren & Nelliken

Sammendrag:
Det foretas sporadiske skjenkekontroller ved byens skjenkesteder for å påse at
bestemmelsene i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer overholdes. I dette tilfelle dreier
det seg om det faktum at en åpenbart beruset person oppholdt seg i restauranten.

Saksgang:
Endelig vedtak i HOU.

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2011:
På bakgrunn av vedlagte rapport foretas det ingen forføyninger mot “Pibbaren og Nelliken”

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger I fakta i saken:
Det rapporteres om observasjon av en synlig beruset kvinnelig gjest i 40 årene som var
preget av ustø gange og sløvt blikk. Det angis at gjesten hadde fått beskjed om å gå ut
tidligere uten å ha etterkommet anmodningen. De alkoholpolitiske retningslinjer angir at
åpenbart berusede personer ikke skal gis adgang eller oppholde seg i lokaler hvor det
serveres alkohol.

Saksbehandlers vurderinger:
Saken er av en slik art at det ikke er naturlig å gi noen skriftlig reaksjon. Rapporten er i seg
selv en påminning om nødvendigheten av et årvåkent vakthold.

Innehaverne har blitt tilskrevet for å gi sin uttalelse, og vedkommende har vært i telefonisk
kontakt med kommunen for å gi sin kommentar der en tar rapporten til etterretning, men
samtidig påpeker at det er vanskelig å unngå slike episoder.

Det faktum at den berusede personen tidligere har blitt anmodet om å gå ut, kan ikke
tillegges avgjørende vekt siden kontrollørene ikke har vært vitne til dette. Det ble tatt affære
når vakten så personen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.



økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Gi en skriftlig advarsel.

Dokumenter - vedlagt saken:
Rapport fra skjenkekontrollen

Journalposter i arkivsaken — ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel

i I 29.07.2011 Brannvesenet i Sør
Skjenkekontroll 23.07.11 - Pibbaren & NellikenRogaland IKS

2 U 11.08.2011 Pibbaren og Nelliken Rapport etter skjenkekontroll

Parter i saken:
Politiet, skjenkekontrollen, “Pibbaren og Nelliken”

2
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SCJQ 33Eigersund kommune — Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.09.2011 Avdeling: Levekårsavdelingen
Arkiv: :FA-H20, FE-026, Enhet: Levekårsstaben
Tl-&10 Saksbehandler: Kåre Irigvar Helland
Arkivsaksnr.: Stilling: Kommunalsjef levekår
10/2539 Telefon: 51 46 80 14
Journalpostløpenr.: E-post: kaare.ingvar.hellandeigersurid.kommune.no
11/241 62

aksnummer Utvalglkomite Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 04.10.2011

Interkommunalt bofellesskap i Dalane - IBO - samarbeid

Sammendrag:
Den reviderte samarbeidsavtalen mellom Dalanekommunene om IBO legges med dette fram
til politisk godkjenning. Denne regulerer driften av denne enheten som skal ivareta psykiske
pasienter med omfattende hjelpebehov. Det er mindre justeringer av innholdet som er
foretatt sammenlignet med den forrige.

Saksgang:
Endelig vedtak i Helse- og omsorgsutvalget.

Rådmannens forslag til vedtak 27.09.2011:
Helse og omsorgsutvalget godkjenner den foreliggende samarbeidsavtale mellom
kommunene i Dalane.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger I fakta i saken:

Avtalen presiserer hva som er formålet med bofellesskapet. Det er Eigersund som er
vertskommune, og som disponerer tre av de seks leilighetene. Det er et betydelig antall
årsverk som er knyttet til dette etablissementet, og den tyngste beboeren har størstedelen av
døgnet en tre til en bemanning.

Det er også bestemmelser som regulerer forhold som kan oppstå i forbindelse med ledighet.
Dessuten er det en viktig oppgave å ha et økonomisk opplegg som alle kommuner opplever
som rettferdig og forutsigbar.

For øvrige detaljer henvises det til den vedlagte avtalen.

Saksbehandlers vurderinger:
I de årene Ibo har bestått har det vært betydelige utfordringer med krevende brukere. En har
imidlertid lykkes med å ansette et relativt stabilt personale med god kompetanse.
Samarbeidet ivaretas ved regelmessige møter som består av de faglig ansvarlige for de
aktuelle beboere, samt daglig leder som sekretær Rådmennene innkalles ved behov.



IBO er det desidert mest omfattende samarbeidstiltak innen helsesektoren i Dalane. En av
de største utfordringer i den perioden IBO har vært i drift, er den manglende adgang til å
bruke tvang i dette tiltaket, I disse situasjoner, som det har vært noen av i driftsperioden, er
en avhengig av støtte og bistand fra andrelinjetjenesten.

Universell utforming:
Leilighetene er universelt utformet.

økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Endre på avtalen.

Dokumenter - vedlagt saken:
Forslag til samarbeidsavtale.

Journalposter i arkivsaken — ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel
AIf Tore Sæstad;

Referat fra møte i rådmannsgruppen - IBOi U 03.01.2011
Kåre lngvar Helland
Bjerkreim kommune v.
Alf Kjølberg;
Sokndal kommune v. Innkalling til samarbeidsmøte for interkommunalt2 U 17.01.2011
Øystein Løwø; bofellesskap 24.01.11
Lund kommune v. Trond
Skjævela nd
Kåre Ingvar Helland;
Bjerkreim kommune v.
Alf Kjølberg;

Referat fra samarbeidsmøte 24.1 2011 om3 U 25.01.2011 Sokndal kommune v. Interkommunalt bofellesskap i Dalane.Øystein Løwø;
Lund kommune v. Trond
Skjæveland
Kåre lngvar Helland;
Bjerkreim kommune v.
Alf Kjølberg;

Innkalling til Samarbeidsmøte på IBO 9.5 kl. 10-4 U 02.05.2011 Sokndal kommune v.
11.30Øystein Løwø;

Lund kommune v. Trond
Skjæveland
Kåre lngvar Helland;
Bjerkreim kommune; Referat fra samarbeidsmøte mandag 09.05.115 U 10.05.2011 Sokndal kommune; om Interkommunalt bofellesskap i Dalane
Lund kommune

6 U 25.08.2011 Kåre lngvar Helland; Innkalling til Samarbeidsmøte på IBO

2
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Trond Skjæveland; 5.september 2011
Øystein Løwø;
Alf Kjølberg

Forslag til samarbeidsavtale mellom Eigersund
8 N 06.09.2011 Kåre lngvar Helland som vertskommune og kommunene Bjerkreim,

Lund og Sokndal
Kåre lngvar Helland;

7 U 06.09.2011 Trond
Skjæveland; Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 5.9.2011Øystein Løvø;

Alf Kjølberg

Parter i saken:
IBO, de andre Dalanekommunene.

3



Forslag til endring mai 2011 (Endringer skrevet ‘ned kursiv.)

Samarbeicisavtale mellom Eigersund som vertskommune og
kommunene Bjerkreim, Lund og Sokndal om:

Drift av Interkommunalt bofellesskap i Dalane (IBO).

i. Bofellesskapets målsetting.
Bofellesskapet skal gi tilbud til brukere med psykiske lidelser som trenger heldogns
bemanning fra Eigersund kommune, Bjerkreim kommune, Lund kommune og Sokndal
kommune.
Målsettingen er à gi beboerne nødvendig omsorg, veiledning og hjelp til å få et verdig og
best mulig liv.
Bofellesskapet har 6 leiligheter og Eigersund disponerer 3. Bjerkreim en, Lund en og Sokndal
en.

2. Forvaltning og drift.
Eigersund er vertskommune og driver bofellesskapet på vegne av samarbeidskommunene.
Eigersund kommune har ansvar for bygninger, administrasjon og tjenester i holigene.

3. Administrativt opplegg.
I driftsansvaret inngår:

• Styring etter vedtatte budsjett og retningslinjer.
• Personalansvar.
• Fagansvar for omsorgsti ihudet.
• Fagkoordinering.
• Turnuspianer og innleie av vikarer.

4. Hjemstedskommune.
Beboerne må være registrert iJblkeregiszeret i Eigersund kommune. Hjemstedskommunen
skal imidlertid håndtere/søke/saksbehandle spørsmål om:

• Bostøtte.
• Statlig støtte til ressurskrevende brukere.
• Tilleggsqenester som støttekon takt, eksterni dagtilbud og eventuelle

sosial/ijeipsordninger sa/csbehand/es i Egersund, og som så sender refusjonskrav
til hjemkommunen.

5. Ansvar for brukerne.
Eigersund kommune har ansvar for det døgnkontinuerlige omsorgstilbudet for leietakere i
bofellesskapet i samråd med hjemkommunene.

6. Ansvar for bruk av leilighetene.
Oppsigelsestid for leilighet/plass er 6 måneder når

• Kommunen som eier plassen ikke lenger har behov for den.
• Kommunen som leier leiligheten/plassen ikke lenger har behov for den.
• Kommunen som leier ut leiligheten/plassen vil ha den tilbake.

18



Dette vil si at den kommunen som bruker plassen, og sier opp denne, står ansvarlig for alle
personal- og variable drifiskostnader for leiligheten i maks 6 måneder etter oppsigelsen. (Se
også punkt 8.)

Kommunen som eier leiligheten kan leie denne ut til kommuner utenfor samarbeidet dersom
samarbeidskommunene ikke har behov for den på aktuelt tidspunkt.

7. Bemanning.
Grunnturnus..

• Minimum grunnturnus skal bygge på at det skal være tilstrekkelig ansatte på vakt både
dag/kveld og natt til at både ansatte og heboere kan være trygge og bli godt ivaretatt.

• Grunnturnus inkluderer nødvendig administrasjon av bofellesskapet.
• Grunnlaget for grunntumus vurderes underveis i forhold til omsorgsnivået hos

beboerne.
Bemanning ut over grunnturnus.

• Eigersund kommune har ansvar for å skaffe og ansette bemanning også ut over
grunnturnus.

• Hjemkommunen bærer kostnadene for ekstrabemanning ut over grunnturnus når
ekstrabemanning gjelder egen bruker.

• Brukerkommunene kan ved behov dele kostnadene for ekstrabemanning når behovet
tilsier det.

8. Risiko.
Kommunene har en solidarisk risiko for eventuelle ekstrautgifter i driften av bygningsmassen.
Andre kommuner skal imidlertid ikke dekke omkostninger pga at én kommune har ledig plass.
Dersom en kommune sier opp en plass pga at en selv og andre kommuner ikke har nye
kandidater til plassen, skal turnusen endre&/reduseres etter gjeldende lover og regler og
aktuelt personale permitteres/sies opp.
Dersom turnusen og andre dri/tskostnader ikke kan reduseres tilsvarende kostnaden på den
ledige plassen, må kommunen som eier eller leier plassen, dekke kostnaden.

9. Fakturering.
Eigersund kommune beregner antatt årskostnad og sender regning for aktuell bruker/é 4
ganger i året til hjemkommunen. Endelig avregnet faktura for årskostnaden sendes
etterskuddsvis for hvert år i januar.

10. Sainarbeidsutvalg.
Det skal være et samarbeidsutvalg som har regelmessige møter bestående av jàglig ansvarlige
for aktuell heboere i kommunene.
Samarbeidsutvalget er rådgivende for vertskommunens drift av Ibo. Leder av bofellesskapet
er sekretær for utvalget.
Kommunenes rådmenn innkalles spesielt ved behandling av budsjett/regnskap og
samarbeidsavtale, og de/år kopi av re/èrat/ka møtene.

Den løpende brukerkontakt sikres ved at lAG’s ledelse og den fåglig
ansvarlige/saksbehandler i den enkelte kommune møtes /br å ut/hrme/àglig opplegg. IP og
oppflgingsplan for den enkelte beboer. 180 ‘s ledelse innkaller til slike meter ved behov
og/eller kombineres med ansvarsgruppemøter

Inntak avgjøres i møte mellom hjemkommune. vertskommune og IBO ‘s ledelse.



11. Samordning og samarbeid med Helse Stavanger.
Helse Stavanger HF vil være en naturlig samarbeidspartner i bofellesskapet. Den enkelte
beboer skal få det oppfølgingstilbudet i Spesialisthelsetjenesten som behovet tilsier.
Helse Stavanger HF vil videre bidra med opplæring både av pasienter og personalet på
fbrespørsel fra kommunen. Behandlingstilbudet vil gis mest mulig amhulant og i behoerens
hjem.

12. Tvist/forståelse av avtalen.
Myndighet for avgjørelse skal følge rettspraksis fra lignende samarbeidstiltak/interkornmunalt
samarbeid. Det vises for øvrig til Lov om tvistemål.

Ved eventuelle søksmål fra beboere/pårørende om tjenestetilbudet, vil retningslinjer for
Kommunehelsetjenesteloven og Lov om sosiale tjenester gjelde.

13. Eventuell utmelding av samarbeidet.
Dersom en kommune vil melde seg ut av samarbeidet, har kommunen selv ansvar for å få en
annen kommune(i samarbeidsgruppen eller eksterne kommuner) til å overta forpliktelsen for
leiligheten.

Sted Dato

Eigersund kommune v. rådmann Sokndal kommune v. rådmann

Bjerkreim kommune v. rådmann Lund kommune v. rådmann

Helse Stavanger v.
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190393 Sentrumsnært seniorsenter (aktivitets- og eldresenter) i Egersund
191721 Søknad om driftsmidler 2012 - Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland
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Kåre lngvar Helland
Levekårsavdelingen
Eigersund kommune

Vedr. bruk av kafeen på Lundeåne bo- og servicesenter.

Det er, etter hva jeg erfarer, behov for et aktivitets/eldre-senter i kommunen. Et samlingssted for
forskjellige grupper av eldre, samt enkelte lag og foreninger.

Jeg har ivret for å etablere et slikt senter, men det er flere årsaker til at det er vanskelig å få dette
til. Økonomi, et sted å være, etc. Et slikt senter bør være åpent ikke bare for møtevirksomhet, men
og så til en rekke forskjellige aktiviteter; hobby, foredrag, underholdning, litteratur, musikk,
diskusjon, dans, amatØrteater, etc. etc. Kafeen bør holde åpent fra kl. 9 —22 på mandag til fredag
og til kl. 15 på lørdager. Det bør være mulighet til å selge smørbrød, kaker, kaffe, te, etc.

Kafeen på Lundeåne bo- og service kan fungere som et første skritt på en vei mot et eget
aktivitets-senter. Det bør være en person som koordinerer aktiviteter og har et oppsyn med
driften. Orden og renhold bør være basert på frivillighet, og driften generelt bør være selvdrevet,
slik de fleste slike sentre er. Noen oppstartsmidler bør imidlertid være tilstede.

Etter hva jeg forsto på folkemØtet på Grand Hotell forrige onsdag, var alle partirepresentantene
enige om at kafeen på Lundeåne skal kunne brukes som et første trinn på aktivitetssenter
raketten!

På bakgrunn av dette ber jeg om at de nødvendige tiltak må iverksettes snarest.

Vennlig hilsen
Svenn Manum/06/09/2011
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SENTR1IMSNÆRTSEN1OÇENTER ELDRESENTER i EGEKS’LJND

På medlemsmetet i Eigersund Senior Høyre 22, august.d.å. viste et av våre medlemmer en
råskisse over hvordan Lundeåne bo-og servicesenter kan utvides iretning Svanedalsgården.

Vii Eigersund Senior Høyre syntes råskissen var meget interessant, så interessant at
kommunen bør vurderernuligheten for påbygg.

Slik Senior Høyre ser det, kan slik utvidelse medføre at sokkeletasjen kan bli
seniorsenter ( aktivitets- og eldresenter), gjerne sett sammenheng med nåværende kafelokale
Vi tar ikke stifl ing til seniorsenteret innhold, størrelse eller utforming men vi ser for oss
muhgheter for at stedet kan bli møteplass med forskjellige trivsel fremmende tiltak og
tktniteter Senteret bør utformes slik at det også kan nyttes til forebyggende helseaktaviteler
forb[a, friske eldre.Et solrom på størrelse med et kontor bør det kanskje også kunne finnes
en plass til (Et solrom er et lite rom som er innredet slik at vegger og tak er malt blått og
skyfritt.. Golvet dekket med 5 cm Skadbergsand og et lite bord plassert midt i rommet. På
bordet kaffe og Teskedrikk og omgitt av solstoler På ‘vegg/tak montert lvslvarmelamper som
girfølelse av god Iivskvalitet og smak/farge som om en er i Syden. Sola kommune har slikt
rom).

Over sokkeletasjenkan det bygges leiligheter for eldre og/eller funksjonshemmede
som selv kan eie leilighetene for eksempel organisert, av Sandnes boligbyggelag og som eget
borettslag der kommunen selv bestemmer hvem;som skal være eier (jft. opplegget kômmunen
har i Årstadtunet).

P.v.a. Senior Høyre ber jeg ordføreren foranledige at rådmannen vurderer mulighetene
for å bygge seniorsenter mJserviceleiligheter i forlengelsen av Lundeåne bo- og servicesenter.

Egersund, den 07.. september2011.

For Eigersapd Seniôr Høyre

Styrel er
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Hogaland

4 23i1
Senter mot ektuelIe overgrep

1f//9o

Sandnes 08.09.11

Ordfører.og rådmann

Søknad om driftsmidler 2012, Senter mot seksuelle overgrep Rogaland

Undertegnede sendte 09.05 ut forslag om inngåelse av 4-årig intensjonsavtale mellom deres
kommune og Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland, noe deres kommune ga skriftig
tilbakemelding på ikke var aktuelt foreløpig Jeg tillater meg derfor å sende inn en søknad om
økonomisk støtte for 2012, samt komme med litt oppdatert statistikk fra oss.

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland opplever enjevri økingi nye henvendelser fra utsatte
mennesker fra hele fylket, av begge kjønn. Tallene så langt år viser en markant økning fra fjoråret.
Dette gjelder både antall nye henvendelser, antall brukere innom seriteret, samt kontakt fra
pårørende. Mange av våre brukere har.telefonkontakt med senteret jevnilg, dette gjelder spesielt de
somboret stykke unna. Statistikken viser videre at mange brukere kommer fra kommuner som ikke
støtter oss økonomisk, noe vi håper dere vil endre på. For mer informasjon se vedlegg I — som er en
utskrift av vår statistikk pr. 31.08.11.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil sende ut en pressemelding vedrørende statistikken på
landsbasis den 19.09.1.1, etter som vi kjenner til vil denne bli publisert i Stavanger Aftenblad.

Som nevnt i tidligere henvendelser jobber SMSO Rogaland spesifikt for å nå ut til utsatte grupper
hvor vi vet mørketallene er store — dette gjelder mannlige utsatte, mennesker med nedsatt
funksjonsevne.. samt mennesker med fremmedkulturell bakgrunn. Dette er spesielt sårbare grupper,
som Barne-, ungdoms- og farniliedirektoratet ber oss ha et eget fokus på. Imidlertid er det viktig med
en god dialog og samarbeid mellom senteret og kommunene for å nå ut i best mulig grad også til
disse — noe en intensjansavtale i fremtiden vil være medpå å sikre.

Ettersom en intensjonsavtale mellom déres kommune og Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland
ikke er aktuelt på nåværende tldspunkt ber vi deres kommune støtte oss i videre arbeid med et
tilskudd på kr, 3- pr innbygger for 2012

Jeg minner igjen om at alle tilbud ved senteret er gratis,. det trengs ingen henvisning for å kontakte
oss, vi har taushetsplikt og er religiøst og politisk nøytrale,

Ønsker dere å lese mer om oss, eller laste ned flere eksemplar av årsrapporten, besøk nettsiden vår

SMSO Rogaland Tlf.: 51 97 19 00 Fax: 5197 .1901
Postboks 39 E-post: post@smsorogaiand.no
4301 SANDNES www.smso-rogaland.no

27



Jeg håper med dette. på et positivt svar fra der&

Med vennlig hilsen

. flw
Ann-Kristin Strømme

Daglig leder SMSO Rogaland

ivedlegg

SMSORogaland TIf 51971900 Fax 51971901
Postboks 39 E-post: post@smso.rogalandno
4301 SANDNES www.srnso-rogaland.no

28



E
as

’r
cs

ea
r±

R
cp

or
t

V
ie

w
er

S
id

e
‘

wv
23

E
is

yr
es

ea
rc

h
R

p
o

i
\‘

i’
u

S
id

e
5

n
23

P
H

-

22
.0

%
4
3

23
0

3.
2%

2
0 23

Ik
k
e

I

0

I

L1L
.

J
e
o
te

tK
v
a
I.

t
2
8
.8

%

H
,2

%

S
vø

fe
N

ie
4
1
1

S
lo

Ik
k

e
23

0W

0

Ir
ls

.,
M

I*
(1

-0
..

73
r,

40
M

pO

4
.

W
P

P
’

k
4
l,

,0

0
4
.

4l
o5

1
(.

.w
r

7
0

1
0
1
0
2
3

)
pO

te
le

o
o

la
ks

ra
Ie

n

M
O

r.
L

ef
2

3
,n

o
C

re
)5

e1

00
05

)

12
15

$0
0

36
5

46

8

ht
tp

:/
rw

eh
2.

eo
sy

re
se

or
eh

.s
ci

A
P

P
R

ep
on

’
R

e
3

rV
it

w
cr

as
p

s
?
R

8
7

8
4

{
.7

1W
, l

3
)5

&
l.

..
08

,0
9.

20
1

11
5.

09
.2

01
1



E
aT

C
S

C
aT

C
h

R
*p

or
t

V
ic

w
cr

Q
.

W
,.
b

.
.
.
.
.
*

4
,
p

:

S
a&

11
d
v
2
3

0

P
to

S
e
q

O
id

ra
gs

4o
m

’f
ltf

lt

M
,W

n
ko

nw
lL

ne

Ja
’,

.

l.
,9

7J
bi

iI
3
5
&

L
..

X
.f

l)
.2

u
I



V

VV,rV.:

Oversikt over faste medlemmer i helse- og omsorgsutvalget
for perioden 2007- 2011

sund.kommuneno

Helse og omsorgsutvalgef 11 E-post adresse V:VV

V:.

Leder: Kjell Fredriksen Lyngveien 48 4370 EGERSUND ahremdabb.no
Nestleder: Arne Geir Ege Gamle Eigesveien 313 4375 HELLVIK KRF Arne.GeirEneronfk.no

Arbeiderpartiet 3 representanter
Ruth Ka Ludvigsen Fiske Gåsungeveien 13 4370 EGERSUND ruthkad.ludVienEdabb,no
Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 EGERSUND AP odd-stangeIändc2i.net
Erik Ludvigsen Fjeilveien 24 4370 EGERSUND AP erik.IudvIasendabbno

Fremskrittspartiet 2 represehtaiter V;:3,

Kjell H. Fredriksen Lyngveien 48 4370 EGERSUND
Svein Erik Madland Vadlåsveien 2 4370 EGERSUND

Høyre 2 representanter

Bjørn Carlsen Tråsavigveien 37 4375 Hellvik
01aug Nordeide Rundevollsveien 50 4370 EGERSUND

i1

H
H

V’V

2 representanter

Arne Geir Ege Gamle Eigesveien 313 4370
Anja Tingbø Omdal øygreisveien 116 4370

I representanter
Ester ørsland Sokndalsveien 530 4370

KRF

EGERSUND

Venstre
V

V

VV
V V

;V:VVVV

V. representanter V

Anne Margrete Herigstad Bowitzbakken 4 4370

1V:
EGERSUND V

Åjour: 2809.2011

anne,mam

V

V

V
•V -

V



Politisk sekretær
Irene Randen

51468045
Mobil: 489 98 285

ireiie.randenceinersund.kommune.no Administrasjonsutvalget,
gjeldsrådgivning, avlønning og
økonomi.

Andre politiske utvalg/organ
Ingrid Bergum 51 81 56 39
Knut Seglem 51 46 83 61

Sekretær Ingebjørg 51 46 80 17
Hestnes
Ajour: 02.03.11

Sekretær for styret for Eigersund
havn KF
Sekretær for overformynderiet

Politisk sekretariat

Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene
for Kommunestyret, Formannskapet, Miljøutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,
Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd.

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter,
protokoll m.m.

ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene,
evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet.
Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider
www.cigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak Her kan du gå
inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fl med de komplette saksdokumenter med
samtlige vedlegg.

$

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende.

Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Sekrjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren
har instruksjonsrett overfor sekretariatet.

I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige
personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.

Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i
Strandgt 2.

Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS — Stavanger.

Adresse / telefonnr. m.m.
Postadresse:
Politiske sekretariat, Eigersund kommune
Postboks 580, 4379 Egersund

Besøksadresse:
Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.

Telefaks:
51468097

Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg
Sekretariatsleder 51 46 80 23 / leif.broch(ä)eigersurid.kommune.no Kommunestyre, Formannskap,
Leif E Broch Mobil: 908 81 568 Særskilt klagenemnd.

Politisk sekretær 51 46 80 24 rancli.haugstad(iieigersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles
Randi Haugstad Mobil: 489 98 284 brukerutvalg.

Arbeidsmiljøutvalget,
Politisk sekretær 51 46 80 25 maalfrid.espeland(ä)eigerstin&komInune.no Kultur og oppvekstutvalget,
Målfrid Espeland Mobil: 489 98 717 helse- og omsorgsutvalget.

knut .seR1em(ienersund.havn.no

som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat.
kontrollutvaIget)eigersund.kommune.no Kontrollutvalget

ingebjorg.hestneseigersund.kommune.no
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