EIGERSUND KOMMUNE
Kultur- og oppvekstutvalget

Utvalg:
Møtedato:
Tidspunkt - fra:
Sak – fra / til:

Kultur- og oppvekstutvalget
17.02.2011 Møtested:
Formannskapssalen
19:30
Tidspunkt - til: 23:15
001/11 - 010/11

Følgende medlemmer møtte:
Thor Kristian Klepp – AP
Tor Dahle – AP
Therese Nybo – FRP
Torfinn M. Haataja - FRP
Birger Røyland – SP
Camilla Litsheim Refsland (H)

Åshild Bakken – AP
Anette Hoås - V
Bente Skåra Gunvaldsen– KRF

Følgende medlemmer hadde forfall:
Sverre C. Bertelsen – H
Liv Tone Øiumshaugen – H

Følgende varamedlemmer møtte:

Lilly Remme Brunel – H

Kjetil Bentsen - H

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Økonomisjef Tore L. Oliversen, leder PP-tjenesten Jon Geir Bauge, driftsleder Ernst
Torgersen, leder av barnevernstjenesten Tove Ørsland.
Merknader til møtet:
 FAU og rektor ved Grøne Bråden skole, samt leder av barnevernstjenesten holdt en
orientering om barn med spesielle behov på skolen.
 Under sak 08/11 – Referatsaker ble RS-sak 12/11 og RS-13/11 trukket før møte.

Thor Kristian Klepp
Utvalgsleder

Målfrid Espeland
Utvalgssekretær

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):
Arbeiderpartiet (3): Thor Kristian Klepp, Åshild Bakken, Tor Dahle.
Vara i rekkefølge: Elin S. Hjørungnes, Kenneth Pedersen, Inghild Liland, Tony Gajhede,
Randi Dyrnes Sletvold.

Fremskrittspartiet (2): Therese Nybo, Torfinn M. Haataja
Vara i rekkefølge: Terje Svanes, Bente Førland Eliassen, Tove Merethe Nygård, Bjørn Arild
Amundsen

Høyre (3): Sverre C. Bertelsen, Camilla Refsland, Liv Tone Øiumshaugen
Vara i rekkefølge: Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad, Liv Aina Adamsen, Kjetil Bentsen,
Line Stenberg Mikalsen.

Kristelig Folkeparti (1): Bente Skåra Gunvaldsen
Vara i rekkefølge: Brit Elin Lomeland, Liv J H Nordvoll, Oddbjørn Klippenberg.

Senterparti (2): Birger Røyland.
Vara i rekkefølge: May Sissel Nodland, Arild Hovland, Jan Helge Havsø.

Venstre (1): Anette Hoås
Vara i rekkefølge: Cicilie Hadland, Espen Andersen, Erling Svensen

Saksliste:
Sak nr.

Sakstittel

001/11

Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing

002/11

Ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund
kirkelige fellesråd

003/11

Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte
1.12.2010

004/11

Utleiepriser for kommunale bygg og anlegg

005/11

Retningslinjer for kommunale tilskudd

006/11

2011 - budsjett kulturavdelingen

007/11

Detaljbudsjett 2011 - Skole og oppvekst

008/11

Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011

009/11

Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011

010/11

Øremerkede midler til barnevernet fra Fylkesmannen

L

001/11: Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing
Rådmannens forslag til vedtak 07.02.2011:
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune gir sin tilslutning til foreslåtte tiltaksplan mot mobbing, og
oppfordrer skolene til fortsatt å arbeide systematisk og målrettet mot mobbing i skolen
etter de retningslinjer planen gir.
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital
mobbing.
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:


Nytt dokument i saken:
- Skriv fra levekårssjefen, datert 17.02.11, vedr. oversikt over antall mobbesaker
der foreldre/foresatte er inne i bildet. (lnr.:11/5111)

KJETIL BENTSEN (H) foreslo:
”Planen tas opp i alle overnevnte fora årlig for eventuell revidering, og for å få et
eierforhold til planens innhold.”
CAMILLA REFSLAND (H) foreslo følgende nytt pkt. 11.
”Vedtak i sak 060/10 ”skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad ivaretar
mobbeofferets interesser. Det må i større grad forsøkes å flytte mobberen til en annen
skole.”
BENTE S. GUNVALDSEN (KRF) foreslo:
”MÅLSETTINGER:
Pkt 2. Skolen skal ha rutiner som skal avdekke om mobbing foregår.
FOREBYGGENE ARBEID:
Den enkelte skal skal utarbeide …….

NÅR MOBBING HAR SKJEDD:
7. Skolen skal ha en plan ….
Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse legges frem for FAU/SU
samt kommunen utvalg for oppvekstsaker.”

Votering:
Bentsens forslag enstemmig vedtatt.
Refslands forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. (AP+SP+V)
Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

KUO-001/11 Vedtak:
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune gir sin tilslutning til foreslåtte tiltaksplan mot mobbing, og
oppfordrer skolene til fortsatt å arbeide systematisk og målrettet mot mobbing i skolen
etter de retningslinjer planen gir med følgende tillegg:
a) Planen tas opp i alle overnevnte fora årlig for eventuell revidering, og for å få et
eierforhold til planens innhold.
b) Vedtak i sak 060/10 ”skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad ivaretar
mobbeofferets interesser. Det må i større grad forsøkes å flytte mobberen til en
annen skole.
c) MÅLSETTINGER: Pkt 2. Skolen skal ha rutiner som skal avdekke om mobbing
foregår.
d) FOREBYGGENE ARBEID: Den enkelte skal skal utarbeide …….
e) NÅR MOBBING HAR SKJEDD:
7. Skolen skal ha en plan ….
Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse legges frem for FAU/SU
samt kommunen utvalg for oppvekstsaker.
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital mobbing.
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing.

002/11: Ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og
Eigersund kirkelige fellesråd
Rådmannens forslag til vedtak 07.02.2011:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
Forslaget til ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund kirkelige
fellesråd godkjennes.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
ÅSHILD BAKKEN (AP) erklærte seg ugild ved behandling av saken da hun er økonomirådgiver
for miljøavdelingen og saken påvirker miljøavdelingens virke og økonomi. Kl. § 40, 4. ledd, og
trådte ut.
Kultur- og oppvekstutvalget ga enstemmig Åshild Bakken fritak. Det var ikke innkalt
varamedlem, så det var kun 10 stemmeberettigede tilstede.
----0---Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

KUO-002/11 Vedtak:

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
Forslaget til ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund kirkelige
fellesråd godkjennes.
Vedtaket er enstemmig.

003/11: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets
møte 1.12.2010
Forslag til vedtak 05.01.2011:
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 1.12.2010 godkjennes.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

KUO-003/11 Vedtak:
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 1.12.2010 godkjennes.
Vedtaket er enstemmig.

004/11: Utleiepriser for kommunale bygg og anlegg
Rådmannens forslag til vedtak 09.02.2011:
Kultur- og oppvekstutvalget vedtar følgende leiepriser for:
Byteltet:
Kommersielle leietakere
Lag og foreninger
Veldedige formål

Kulturhuset:
Dag/tid

(pr. dag)
(Inntektsbringende arrangement)
(Ingen inntjening for egen kasse)

Kr. 10.000
Kr. 5000
Ingen leiepris

Friv. lag /org
Utleie eksternt
Sal 1
Sal 2
Sal 1
Sal 2
Mandag – torsdag før kl. 17
1000
500
1500
750
Mandag – torsdag etter kl 17
1500
750
2500
1500
Fredag – søndag før kl 17
1500
750
2500
1500
Fredag – søndag etter kl 17
2000
1000
4000
2000
Lyd og lysanlegg i sal 1: Fast tillegg på kr. 500 (ubetjent)

Slettebø varmtvannsbasseng:
Brukergrupper:
Timepris:
Kommersielle leietakere
250
Private brukere
100
Interkommunale tiltak
100
Kommunale tiltak
0

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
KJETIL BENTSEN – H foreslo:
Byteltet:
Komersielle leietakere og lag og foreninger med inngangspris.
Betaler minimum
kr. 3.759,-.
Betaler maximum
kr. 7.500,Prisen spesifiseres utifra kr. 50,- pr. betalende tilskuer.
Resten som forslaget tilsier for veldedige formål.
Kulturhuset:
Kulturhusets priser økes flatt med kr. 200,- i forhold til forslaget.
Slettebø varmtvannsbasseng:
Prisen økes med kr. 50,- flatt i forhold til forslaget.
Votering:
Bentsens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens forslag. (AP+SP+V)

KUO-004/11 Vedtak:
Kultur- og oppvekstutvalget vedtar følgende utleiepriser for:
1. Byteltet:
Komersielle leietakere og lag og foreninger med inngangspris.
Betaler minimum
kr. 3.759,-.
Betaler maximum
kr. 7.500,Prisen spesifiseres utifra kr. 50,- pr. betalende tilskuer.
Resten som forslaget tilsier for veldedige formål.

2. Kulturhuset:
Kulturhusets priser økes flatt med kr. 200,- i forhold til forslaget.
3. Slettebø varmtvannsbasseng:
Prisen økes med kr. 50,- flatt i forhold til forslaget.
Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen overfor.
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005/11: Retningslinjer for kommunale tilskudd
Rådmannens forslag til vedtak 26.01.2011:
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD PÅ
KULTURSEKTOREN
1. Forvaltning:
Eigersund kommune kan gi kommunal støtte til kulturtiltak i Eigersund etter følgende
retningslinjer:
a.
Støtte kan gis til organisasjoner, lag, foreninger, institusjoner og personer som
driver kulturvirksomhet i kommunen.
b.
Tiltak for barn, ungdom og andre med særskilte behov skal prioriteres.

c.

Unntatt fra reglene om kommunal støtte til kulturtiltak er:
Lag og organisasjoner som kun driver kommersiell virksomhet.

2. Saksgang
Søknad sendes til Eigersund kommune v/Kulturkontoret. Søknadsskjema kan
lastes ned fra Eigersund kommunes hjemmeside, eller hentes på Kulturkontoret.
Søknadsfristen er oppgitt under kapittelet for den enkelte type tilskudd.
Driftstilskudd
Mål: Å gi lag og organisasjoner et visst tilskudd til dekning av driftsutgifter som
laget/organisasjonen har.
Vilkår: Tilskuddet blir gitt når virksomheten drives kontinuerlig. Egeninnsats bør være i
samsvar med omfanget og typen aktiviteter organisasjonen driver. Med egeninnsats
menes medlemskontingent, dugnadsinnsats eller andre eventuelle inntektskilder. Dersom
egeninnsats ikke kan dokumenteres kan tilskudd avslås.
Lag/foreninger innen idrett og sang/musikk bør være medlem av henholdsvis Idrettsråd
eller Musikkråd for å få driftstilskudd.
Størrelse: Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra MEDLEMMER UNDER 21 år (25%),
ANTALL INSTRUKSJONSTIMER (25%) og BRUTTO UTGIFTER (50%).
Som driftsutgift regnes kostnader til kursdeltakelse, reiser til arrangement, årsmøter,
weekender, deltakelse på stevner/mesterskap, trenerhonorarer, renhold av lokaler etc.
Unntatt fra disse reglene er Idrettsrådet og Musikkrådet som tildeles et årlig driftstilskudd
fastsatt av hovedutvalg for skole og kultur.
Søknadsfrist er 1 mars.
Årsmelding (kort utredning om laget sine aktiviteter), årsregnskap, medlemslister og
eventuelt budsjett skal følge søknaden som skrives på et eget søknadsskjema.

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR BARN OG UNGE
Mål: Å fremme og støtte opp om:
a) Tiltak av forebyggende karakter/rusfrie alternativ i helgene.
b) Tiltak som formidler verdifull kulturopplevelse gjerne på profesjonelt
nivå, til barn og unge.
c) Tiltak som bidrar til samarbeid mellom organisasjoner, generasjoner og ulike miljøer.
Vilkår: Slikt tilskudd kan søkes av enkeltpersoner, lag og institusjoner.
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Tiltaket skal normalt ikke være en del av den ordinære lagsdriften, og for alle
arrangement som kommer inn under ordningen gjelder det at de skal være åpne for alle.
Aldersavgrensning kan benyttes.
Størrelse: Kultur- og oppvekstutvalget representert ved ad hoc komité gir tilskudd etter
skjønn.
Søknad:
Særskilt søknad blir sendt Kultur- og oppvekstutvalget så snart tiltaket er planlagt.
(ingen datofrist)
Søknaden må inneholde omtale om tiltaket, kostnadsoverslag,
finansieringsplan og søknadssum.
Det må opplyses om det søkes/er søkt fra andre kilder.

DRIFTSTILSKUDD PRIVATE KULTURANLEGG
Mål: Å gi lag og organisasjoner et visst tilskudd til drift av egne bygg og anlegg.
Vilkår: Tilskudd gis til lag og organisasjoner som ellers fyller vilkårene for
driftstilskudd.
Størrelse: Årlig budsjettpost fordeles matematisk, basert på summen av utgifter i samlet
søkermasse.
Søknad: I. Søknaden må inneholde:
Dokumentasjon på utgifter til strøm/brensel, forsikring og offentlige avgifter fra
foregående regnskapsår.
Det søkes på eget skjema.
Søknadsfristen er 1. mars.

KULTURSTIPEND – STATUTTER
a) Kommunalt kulturstipend blir lyst ut 1 gang årlig av skole- og kulturstyret.
Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det
utvidede kulturområdet.
b) Søknad om kulturstipend skal kunngjøres i pressen. Søknadsfristen skal være en
måned etter utlysning.
c) Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige
personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt og gjøre rede for
vedkommendes plass i kulturlivet i kommunen.
d) Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig rapport
til Kultur- og oppvekstutvalget om hvordan stipendet er brukt.
e) Det er Kultur- og oppvekstutvalget som avgjør hvem som skal få stipend.
f) Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen.
g) Dersom stipendet ikke blir brukt, eller grunnlaget for tildelingen faller bort, kan
Kultur- og oppvekstutvalget inndra stipendet. Stipendiaten plikter så å betale tilbake til
kommunen straks.

KULTURPRIS - REGLER FOR TILDELING
a) Kultur- og oppvekstutvalget deler ut prisen årlig i slutten av hvert år.
Prisen kan være en pengegave og/eller en gjenstand/statuett e.l.
b) Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig verdifull
innsats for kulturlivet i kommunen.
c) Kultur- og oppvekstutvalget offentliggjør i god tid før tildeling opplysninger om
kulturprisen og hvem som kan komme i betraktning ved tildelingen. Alle innbyggerne i
kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater.
d) Forslagene sendes Kultur- og oppvekstutvalget og må være grunngitte. Kultur- og
oppvekstutvalget avgjør hvem som skal få prisen.
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e) Det står Kultur- og oppvekstutvalget fritt om kulturprisen skal gis til enkeltpersoner,
grupper eller deles på flere. Kultur- og oppvekstutvalgets leder står for prisoverrekkelsen.
f) Kultur- og oppvekstutvalget har et selvstendig ansvar for forslag til kulturpris.
g) Kandidater som blir foreslått blir vurdert over en 3-års periode.
h) Kultur- og oppvekstutvalget kan la være å dele ut kulturprisen.

INNSATSPREMIE
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene;
1. Idrett og sport
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgenrer

Mål:
Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de respektive
kulturgenrer, og hedre utøvere -individuelt eller lagmessig -som har gjort fremragende
innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.
Premie:
Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.
Kriterier:(Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt.)
1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT:
Kandidatene må som hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund kommune,
eller ha Eigersund som sin hjemstedskommune.
Medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.
2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og ANDRE
KULTURGENRER:
Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund som sin hjemstedskommune
. Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.
Forslag:
Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år komme
med begrunnet forslag på kandidater til premien. Kultur- og oppvekstutvalget samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.
Utvelgelse/utdeling:
1. Kultur- og oppvekstutvalget står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
BENTE S. GUNVALDSEN (KRF) foreslo:
”Utvalg for oppvekstsaker arbeides/tas inn i stedet for KUO.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt.
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KUO-005/11 Vedtak:

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD PÅ
KULTURSEKTOREN
1. Forvaltning:
Eigersund kommune kan gi kommunal støtte til kulturtiltak i Eigersund etter følgende
retningslinjer:
a.
Støtte kan gis til organisasjoner, lag, foreninger, institusjoner og personer som
driver kulturvirksomhet i kommunen.
b.
Tiltak for barn, ungdom og andre med særskilte behov skal prioriteres.
c.
Unntatt fra reglene om kommunal støtte til kulturtiltak er:
Lag og organisasjoner som kun driver kommersiell virksomhet.

2. Saksgang
Søknad sendes til Eigersund kommune v/Kulturkontoret. Søknadsskjema kan
lastes ned fra Eigersund kommunes hjemmeside, eller hentes på Kulturkontoret.
Søknadsfristen er oppgitt under kapittelet for den enkelte type tilskudd.

Driftstilskudd
Mål: Å gi lag og organisasjoner et visst tilskudd til dekning av driftsutgifter som
laget/organisasjonen har.
Vilkår: Tilskuddet blir gitt når virksomheten drives kontinuerlig. Egeninnsats bør være i
samsvar med omfanget og typen aktiviteter organisasjonen driver. Med egeninnsats
menes medlemskontingent, dugnadsinnsats eller andre eventuelle inntektskilder.
Dersom egeninnsats ikke kan dokumenteres kan tilskudd avslås.
Lag/foreninger innen idrett og sang/musikk bør være medlem av henholdsvis Idrettsråd
eller Musikkråd for å få driftstilskudd.
Størrelse: Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra MEDLEMMER UNDER 21 år (25%),
ANTALL INSTRUKSJONSTIMER (25%) og BRUTTO UTGIFTER (50%).
Som driftsutgift regnes kostnader til kursdeltakelse, reiser til arrangement, årsmøter,
weekender, deltakelse på stevner/mesterskap, trenerhonorarer, renhold av lokaler etc.
Unntatt fra disse reglene er Idrettsrådet og Musikkrådet som tildeles et årlig
driftstilskudd fastsatt av hovedutvalg for skole og kultur.
Søknadsfrist er 1 mars.
Årsmelding (kort utredning om laget sine aktiviteter), årsregnskap, medlemslister og
eventuelt budsjett skal følge søknaden som skrives på et eget søknadsskjema.

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR BARN OG UNGE
Mål: Å fremme og støtte opp om:
a) Tiltak av forebyggende karakter/rusfrie alternativ i helgene.
b) Tiltak som formidler verdifull kulturopplevelse gjerne på profesjonelt
nivå, til barn og unge.
c) Tiltak som bidrar til samarbeid mellom organisasjoner, generasjoner og ulike
miljøer.
Vilkår: Slikt tilskudd kan søkes av enkeltpersoner, lag og institusjoner.
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Tiltaket skal normalt ikke være en del av den ordinære lagsdriften, og for alle
arrangement som kommer inn under ordningen gjelder det at de skal være åpne for alle.
Aldersavgrensning kan benyttes.
Størrelse: Kultur- og oppvekstutvalget representert ved ad hoc komité gir tilskudd etter
skjønn.
Søknad:
Særskilt søknad blir sendt Kultur- og oppvekstutvalget så snart tiltaket er planlagt.
(ingen datofrist)
Søknaden må inneholde omtale om tiltaket, kostnadsoverslag,
finansieringsplan og søknadssum.
Det må opplyses om det søkes/er søkt fra andre kilder.

DRIFTSTILSKUDD PRIVATE KULTURANLEGG
Mål: Å gi lag og organisasjoner et visst tilskudd til drift av egne bygg og anlegg.
Vilkår: Tilskudd gis til lag og organisasjoner som ellers fyller vilkårene for
driftstilskudd.
Størrelse: Årlig budsjettpost fordeles matematisk, basert på summen av utgifter i samlet
søkermasse.
Søknad: I. Søknaden må inneholde:
Dokumentasjon på utgifter til strøm/brensel, forsikring og offentlige avgifter fra
foregående regnskapsår.
Det søkes på eget skjema.
Søknadsfristen er 1. mars.

KULTURSTIPEND – STATUTTER
a) Kommunalt kulturstipend blir lyst ut 1 gang årlig av skole- og kulturstyret.
Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det
utvidede kulturområdet.
b) Søknad om kulturstipend skal kunngjøres i pressen. Søknadsfristen skal være en
måned etter utlysning.
c) Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia,
opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt og gjøre rede for vedkommendes plass i
kulturlivet i kommunen.
d) Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig rapport til
Kultur- og oppvekstutvalget om hvordan stipendet er brukt.
e) Det er Kultur- og oppvekstutvalget som avgjør hvem som skal få stipend.
f)

Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen.

g) Dersom stipendet ikke blir brukt, eller grunnlaget for tildelingen faller bort, kan
Kultur- og oppvekstutvalget inndra stipendet. Stipendiaten plikter så å betale tilbake
til
kommunen straks.

KULTURPRIS - REGLER FOR TILDELING

11

a) Kultur- og oppvekstutvalget deler ut prisen årlig i slutten av hvert år. Prisen kan være
en pengegave og/eller en gjenstand/statuett e.l.
b) Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig verdifull
innsats for kulturlivet i kommunen.
c) Kultur- og oppvekstutvalget offentliggjør i god tid før tildeling opplysninger om
kulturprisen og hvem som kan komme i betraktning ved tildelingen. Alle innbyggerne
i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater.
d) Forslagene sendes Kultur- og oppvekstutvalget og må være grunngitte. Kultur- og
oppvekstutvalget avgjør hvem som skal få prisen.
e) Det står Kultur- og oppvekstutvalget fritt om kulturprisen skal gis til enkeltpersoner,
grupper eller deles på flere. Kultur- og oppvekstutvalgets leder står for
prisoverrekkelsen.
f)

Kultur- og oppvekstutvalget har et selvstendig ansvar for forslag til kulturpris.

g) Kandidater som blir foreslått blir vurdert over en 3-års periode.
h) Kultur- og oppvekstutvalget kan la være å dele ut kulturprisen.

INNSATSPREMIE
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene;
1. Idrett og sport
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgenrer

Mål:
Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de respektive
kulturgenrer, og hedre utøvere -individuelt eller lagmessig -som har gjort fremragende
innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.
Premie:
Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.
Kriterier:(Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt.)
1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT:
Kandidatene må som hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund
kommune,
eller ha Eigersund som sin hjemstedskommune.
Medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.
2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og
ANDRE
KULTURGENRER:
Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund som sin hjemstedskommune
. Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.
Forslag:
Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år komme
med begrunnet forslag på kandidater til premien. Kultur- og oppvekstutvalget samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.
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Utvelgelse/utdeling:
1. Kultur- og oppvekstutvalget står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen ovenfor.

006/11: 2011 - budsjett kulturavdelingen
Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2011:
Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte forslag til detaljbudsjett for 2011.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

KUO-006/11 Vedtak:
Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte forslag til detaljbudsjett for 2011.
Vedtaket er enstemmig.

007/11: Detaljbudsjett 2011 - Skole og oppvekst
Rådmannens forslag til vedtak 02.02.2011:
Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte detaljbudsjett 2011 for Skole og oppvekst
innen Levekårsavdelingen.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
KUO-007/11 Vedtak:
Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte detaljbudsjett 2011 for Skole og
oppvekst innen Levekårsavdelingen.
Vedtaket er enstemmig.
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008/11: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011
Referatsaker som legges frem for utvalget 09.02.2011:
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

10/30536

I

01.12.2010

2

10/29289

U

29.11.2010

3

10/31234

X

20.12.2010

4

10/31322

U

20.12.2010

5

11/300

I

30.12.2010

6

11/492

I

06.01.2011

7

11/728

I

06.01.2011

8

11/3537

I

01.02.2011

9

11/3771

I

02.02.2011

10

11/3766

X

12.01.2011

11

10/29191

I

08.11.2010

12
13

10/30199
10/31108

I
X

06.12.2010
16.12.2010

Avsender/Mottaker

Tittel

Referat fra styremøte for
Dalane folkemuseum stiftelsen Dalane
folkemuseum den 01.12.10
Utdanningsvalg 2011 Rogaland
avtale med Eigersund
kommune og Rogaland
fylkeskommune
Fylkeskommune
Randi L. Birkeland;
Nils Georg Hansen;
Arbeidsgruppe
Inger Johanne
fremmedspråk - møte
Roaldsen Hove;
Dalane vgs. om
Carl Inge Vasshus;
nettundervisning
Inger Kristine
Pedersen;
Oddvar Sten Stapnes
Til medlemmene i
Referat fra møte i
Skolemiljø-og
Skolemiljø- og
Samarbeidsutvalget samarbeidsutvalget 15.12.10
Søknad om
KlangFeel jazz &
arrangement/prosjektstøtte viseklubb
2011
Nils Georg Hansen;
Masteroppgave i
Torfinn Hansen
skoleledelse
Ken Ove G.
Søknad om støtte til nytt
Johansen
prosjekt - Alien Ken
Oppsummering av SLTarbeidet i perioden
Kari Anne Bergøy
septembeer - desember
2010
Glow Dance
Søknad om prosjektstøtte til
Company
danseforestillingen HENNE
Fyrfestivalen oppsummering av møte den
12.01.2011
Kontospesifisert
Revisor Else Iversen resultatrapport - 17. mai
2010 - Egersund Golfklubb
*** Unntatt off.
Litt om Alternativ Opplæring
*** Unntatt off.
Status på 2. trinn 16.12.10.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
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Møtebehandling:
12
13

10/30199
10/31108

I
X

06.12.2010
16.12.2010

*** Unntatt off.
*** Unntatt off.

Litt om Alternativ Opplæring
Status på 2. trinn 16.12.10.

Ble trukket før møtet.
Votering:
Det fremkom ikke forslag til vedtak.
KUO-008/11 Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Vedtaket er enstemmig.

009/11: Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte
17.2.2011
Spørsmål/orienteringer i møtet 05.01.2011:
17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
BENTE S. GUNVALDSEN (KRF)
”Det utarbeides en sak til kultur- og oppvekstutvalget jfr. formannskapets vedtak
9.2.2011 vedrørende nettstedets.tilskuddportalen.no og tilgang til denne for kommunalt
ansatte og lag og foreninger etc.
Dette er en portal en kan abonnere på og som hjelper en til å holde oversikt og kontroll
over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger. Denne ordningen kan åpne en
del muligheter for Eigersund kommune. Abonnementet på denne portalen er på kr
50.000,-. Selv om det er et abonnementsbeløp her, kan dette gi stort utbytte tilbake i
form av tilskudds- og støtteordninger til kommunen.”
Votering:
Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt.

KUO-009/11 Vedtak:
Det utarbeides en sak til kultur- og oppvekstutvalget jfr. formannskapets vedtak 9.2.2011
vedrørende nettstedets.tilskuddportalen.no og tilgang til denne for kommunalt ansatte og
lag og foreninger etc.
Dette er en portal en kan abonnere på og som hjelper en til å holde oversikt og kontroll
over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger. Denne ordningen kan åpne en
del muligheter for Eigersund kommune. Abonnementet på denne portalen er på kr
50.000,-. Selv om det er et abonnementsbeløp her, kan dette gi stort utbytte tilbake i
form av tilskudds- og støtteordninger til kommunen.
Vedtaket er enstemmig.
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010/11: Øremerkede midler til barnevernet fra Fylkesmannen
Rådmannens forslag til vedtak 11.02.2011:
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I forbindelse med søknad til fylkesmannen om midler til styrking av
barneverntjenesten, godkjennes midlertidig plan for styrking av barneverntjenesten i
Eigersund 2011.
2. Planen revideres når forslag til avtale om barnevernsamarbeid i Dalane er
ferdigbehandlet og framtidig organisering av barneverntjenesten er avklart.

17.02.2011 Kultur- og oppvekstutvalget
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
KUO-010/11 Vedtak:
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I forbindelse med søknad til fylkesmannen om midler til styrking av barneverntjenesten,
godkjennes midlertidig plan for styrking av barneverntjenesten i Eigersund 2011.
2. Planen revideres når forslag til avtale om barnevernsamarbeid i Dalane er
ferdigbehandlet og framtidig organisering av barneverntjenesten er avklart.
Vedtaket er enstemmig.
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