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Administrative meldinger – Innkalling 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).

Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

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

-  Frank Emil Moen (AP)  for Thusanee Lingeswaran (AP).

-  Morten Haug (KRF)  for   Solveig Ege Tengesdal (KRF)

- Tor Dahle (AP)          for Unn Therese Omdal (AP)

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.
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Planprogram - Kommunedelplan for kultur- og 
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026
  

Sammendrag:
Denne saken gjelder utlegging av planprogram for Kommunedelplan for kultur- og 
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026 til offentlig ettersyn. Plan – og 
bygningsloven krever at det utarbeides et planprogram for alle kommunedelplaner. 
Planprogrammet skal i korte trekk blant annet gjøre rede for formål, planprosess og opplegg 
for medvirkning. I tillegg er det tatt hensyn til Kulturdepartementets minstekrav til en 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Utfordringer innenfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er nærmere belyst i planprogrammet.
Likeså omfanget, avgrensinger og organisering. Generelt er det et ønske om å videreutvikle
eksisterende plan til å omfatte fysisk aktivitet i større grad også som et konkret  
folkehelsetiltak. Hensikten med dette er bl.a. å tydeliggjøre kommunens rolle og  
samfunnsansvar samt frivillige lag og foreningers rolle, med henblikk på skape aktivitet og 
møteplasser for folk flest ut over eksisterende tilbud.

Saksgang:
Kommuneplanutvalget legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 05.03.2013:

1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn. 

2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av
planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Planprogram - Kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2014-2026

I henhold til Plan- og bygningsloven stilles det krav at det skal utarbeides planprogram for
alle kommunedelplaner. Planprogrammet skal i korte trekk gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning.
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I følge plan- og bygningsloven skal kommunestyret ved behandling ta stilling til om gjeldende
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten
endringer (prolongere). Videre skal det gjøres et formelt vedtak om igangsetting av
planarbeidet i kommunestyret.

Dette er en tematisk kommunedelplan innenfor samfunnsplanlegging og uten juridisk 
bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i 
planen må derfor tas inn i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning.

Hvorfor en har en slik kommunedelplan kan kort oppsummeres til:
- kommunen trenger et oppdatert arbeidsverktøy som tydeliggjør innsatsområdene
- krav i forhold til spillemidler 
- tematisk plan innenfor samfunnsplanleggingen i kommunen
- leverandør av innspill til arealdelen - arealvurderinger må endelig avklares i arealdelen

Oppsummering og konklusjon
Det er i Planstrategien for Eigersund kommune vedtatt at en skal revidere denne planen med 
oppstart i 2013.

Eigersund kommune har behov for å møte de utfordringene og særtrekkene ved
samfunnsutviklingen som er relevante i planarbeidet. 

Arbeidet med å se denne planen som en del av kommunens samlede folkehelsearbeidet er 
et viktig grep for å kunne fokusere i større grad på fysisk aktivitet og kommunes rolle inn mot 
dette. 

Det er med andre ord behov for et overordnet planarbeid der fysisk aktivitet står sentralt og 
som binder alle eksisterende planer og mål rundt temaet inn til ett og samme. KDP for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv er et slikt planarbeid.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra berørte fagavdelinger 
samt Idrettsrådet.

Universell utforming:
Vil bli ivaretatt i forbindelse med planarbeidet.

Økonomiske konsekvenser:
Planen vil kunne ha økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Eventuelle 
økonomiske konsekvenser som følge av endelig vedtatt KDP herunder
anleggsutbygging m.m., vil bli behandlet årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av 
planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

271403
Høringsutkast - Planprogram for ny kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026.pdf

Parter i saken:



Kommunedelplan for  
kultur‐ og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2014‐2026 
 
Forslag til planprogram februar 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegg for medvirkning samt behovet for utredninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigersund kommune 
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Planprogram – Revidering av kommunedelplan for kultur- og 
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026 

Bakgrunn for planarbeidet  
I vedtatt Planstrategi for Eigersund kommune heter det blant annet at det kommunedelplan 
for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2014-2026.  
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det, som ledd i varsling av planoppstart for 
kommunedelplaner, utarbeides et planprogram som legger grunnlaget for planarbeidet.  
 
Hensikten med dette planprogrammet er å lage en oversikt over hvilke tema som skal 
belyses i planarbeidet, samt beskrive deltagelse, organisering og framdriftsplan. Gjennom 
høringen av planprogrammet ønskes kommunikasjon med lag, foreninger og lokalsamfunn, 
sektormyndigheter, politikere og kommuneadministrasjon. Innkomne innspill vil bli vurdert i 
forbindelse med utarbeidelsen av planen. Det blir samtidig utarbeidet en 
behovsundersøkelse der lag og foreninger får synliggjort sine behov og planer for investering 
i idretts- og friluftsanlegg.  
 
Kommunedelplanen ble sist revidert i 2010, med gyldighet i perioden 2010-2026. Det er 
derfor nå nødvendig å revidere planen og gjennomgå status og behov for anleggene for 
idrett og friluftsliv i kommunen. En oppdatert plan er en forutsetning for å søke spillemidler til 
anlegg og aktivitet innen idrett og friluftsliv. 

Formålet med planen  
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utviklingen 
av idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt å oppfylle kravet om at anlegg for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan.  
 
Planen skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål for idrett og fysisk aktivitet. 
Den skal kunne brukes av politikere, kommunens administrasjon og berørte organisasjoner 
og innbyggere. Den skal være et verktøy for prioriteringer og søknad om spillemidler. 

Mandat 
Revidere eksisterende Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2010-2024 og utarbeide ny 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2026. 

Formål og hensikt med planarbeidet 
Formålet med kommunedelplanen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for 
å fremme fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet 
til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper. Dette er også  vesentlig 
del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor folkehelsearbeidet.  
 
Planen skal blant annet sikre kommunal styring av anleggsutbygging, klar politisk prioritering 
innenfor planfeltet, riktige mål og veivalg. I tillegg er det et viktig og nødvendig grunnlag for å 
kunne søke spillemidler til idrettsanlegg og friluftsområder etc. 
 

Premisser for planarbeidet 
En kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en tematisk plan innenfor 
samfunnsplanlegging og uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av 
arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i kommuneplanens 
arealdel for å få rettsvirkning. 
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Kulturdepartementet har følgende minstekrav til kommunedelplanens innhold: 
� Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 
� Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv 
� Resultatvurdering av forrige plan, med status-oversikt. 
� Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 
� Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 
� Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 
� Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. 
� Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 
� Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov 
for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer  
Meld.st. 26 2011-2012 Den norske idrettsmodellen sammenfatter statens overordnede mål 
med idrettspolitikken i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Alle som ønsker det skal ha 
mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Sentrale målgrupper er 
barn og ungdom (6-19 år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive.  
 
St.meld.39 (2000-2001) Friluftsliv – En vei til høyere livskvalitet legger vekt på at alle skal ha 
mulighet til å drive med friluftsliv. Barn og unge skal prioriteres. Allemannsretten skal holdes i 
hevd, og en skal sikre og ivareta friluftsområder nær boliger, barnehager og skoler.  
 
St.meld. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen tar opp dagens og fremtidens helse og 
omsorgsutfordringer. En viktig oppgave er å redusere omfanget av personer som helt eller 
delvis mister kontakten med arbeidslivet på varig basis som følge av helsemessige 
problemer. Sterkere fokus på forebygging, tidlig innsats og mer brukermedvirkning er 
sentrale elementer i reformen.  
 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (Fdp FINK)gir viktige føringer for 
kommunens arbeid. Friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern griper i høy grad inn i hverandre 
og har mange felles interesser og mål. Planen omfatter også sambruk med reiseliv og 
landbruk. Denne er under revidering. 
 
Eigersunds Kommuneplan har visjonen "Vekst gjennom nyskaping og trivsel med undertittel 
”et godt sted å bo. I dette ligger en  målsetting om blant annet et lokalsamfunn med stor 
frivillig aktivitet og trygge og utviklende oppvekst og levekår. Flere av kommuneplanens 
satsingsområder gir føringer for denne planen. 
 
Kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2010-2026 har som 
overordna målsetting å få flere av innbyggerne i Eigersund kommune fysisk aktive gjennom 
tilrettelegging av anlegg og motivering til deltagelse. Gjennom fokus på hverdagsaktivitet øke 
den fysiske aktiviteten og bedre helsa og øke trivselen. 

Innhold i planarbeidet  
Hovedfokus for planen er idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil inneholde en 
statusbeskrivelse med oversikt over eksisterende anlegg, utfordringer og behov. Planen skal 
videre beskrive kommunens mål og satsingsområder innen de ulike temaene.  
 
Planen er viktig i et folkehelseperspektiv. Kulturbygg blir ikke omtalt i planen da det ikke er 
krav om at kulturbygg må inngå i en kommunal plan for å kunne søke om spillemidler.  
 
Statusbeskrivelsen blir utarbeidet på grunnlag av evaluering av gjeldende plan samt 
resultatene fra behovsundersøkelsen og innspillene fra høringsrunden av planprogrammet. 
Dette vil gi føringer for temaene i planen.  
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Det er i Eigersund over 5000 medlemmer bare i tilknytning til klubber tilknyttet Idrettsrådet. I 
tillegg kommer alle medlemmene som er tilknyttet andre frivillige lag og organisasjoner. Dette 
er uttrykk for en formidabel aktivitet og innsats som er av stor betydning.  
 
Trender og utviklingstrekk i forholdt til aktivitet og anleggsbruk i samfunnet vil også danne 
føringer for satsingsområdene i planen. En vil ta med både nasjonale og lokale utfordringer. 
En tendens er en økning i bruken av både åpne og lett tilgjengelige anlegg og bruken av 
tradisjonelle idrettsanlegg til konkurranseidrett.  
 
Målsettingen fra foregående plan innebærer et ønske om å bidra til at anleggene i 
kommunen er gode for alle, og at det finnes gode nærmiljøanlegg for barn og unge på skoler 
og i boligområder. I dette ligger og et fokus på universell utforming. 
 
Et viktig tema med tanke på egenorganisert fysisk aktivitet er tilrettelegging av friområdene i 
kommunen. Utarbeidelse og merking av stier både langs kysten, i skogen og i kultur- og 
historiske områder, vil her bli prioritert for å øke tilgjengeligheten og dermed aktiviteten.  
 
Det er også ønskelig å ha et regionalt fokus på områder hvor en kan samarbeide med andre 
i forhold til anlegg og lignende. 
 
Parallelt med dette, så spiller økonomi en vesentlig rolle og gir klare rammer for hva 
kommunen kan bidra med. Det er derfor viktig og riktig å ha realistiske fokusområder. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsprogram i planperioden basert på spillemiddelsøknader 
fra kommunens lag og foreninger. Handlingsprogrammet gir en prioritering av tiltakene og 
vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Fylkeskommunens tildeling av spillemidler 
baserer seg på denne prioriteringen.  
 
Det er foreløpig ingen tiltak som utløser krav om konsekvensutredning (Pbl § 4-2).  
 
Endelig valg av tema vil bli gjort som en løpende del av planarbeidet.  
 
Det er forventinger om en tilpasset KDP i forhold til de utfordringene som foreligger på kort 
og lang sikt innenfor fysisk, aktivitet idrett og friluftsliv i Eigersund kommune. 

Organisering og medvirkning  
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med plansjef som leder. I tillegg deltar representanter fra 
idrettsrådet(IR), kultur, utemiljø mfl.. For å kunne sikre en god kvalitet på planen er IR en 
sentral aktør som må delta aktivt under hele planprosessen herunder definerer idrettens 
egne kortsiktige og langsiktige behov. 
 
Rådmannens ledergruppe vil fungere som styringsgruppe. 
  
I følge plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag, legge til rette for 
medvirkning. Det legges opp til dialogmøter med sentrale aktører underveis i planprosessen 
for å diskutere mål for idretts- og friluftslivspolitikken samt satsingsområdene for 
idrettsanlegg i kommunen. Det legges opp til at innspill kan leveres digitalt via kommunens 
hjemmeside. 
 
Politisk deltagelse i prosessen vil også foregå i behandling av planprogram og plandokument 
i kommunestyret før og etter høringsrundene.  
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Det er ønskelig med en bred medvirkning tidlig i prosessen for å få en god plan. Via brev til 
idrettslag og andre berørte foreninger, samt annonse i Dalane Tidende og på kommunens 
nettside, bes det om innspill på status og kort- og langsiktige planer for idrettsanleggene i 
kommunen.  
 
Oversikten over anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kultur i kommunen skal oppdateres i løpet 
av planarbeidet og inngå i planen. Det ønskes også innspill til en behovsanalyse for aktivitet 
og anlegg i kommunen. Denne behovsanalysen vil være grunnlag for målformuleringene. 

Fremdriftsplan  
Det er lagt opp til et relativt stram fremriftsplan og der flere prosesser må gå parallelt for at 
planen skal kunne vedtas i kommunestyret i desember.  Det kan bli endringer i fremdriften 
avhengig av hvor omfattende planarbeidet vil bli og den til enhver tid tilgjengelige kapasiteten 
i avdelingene som er involvert. 
 
Oppgaver og milepæler Ja

n 
Fe
b 

Mar
s 

Apri
l 

Ma
i 

Jun
i 

Jul
i 

Au
g 

Sep
t 

Ok
t 

No
v 

De
s 

Planprogram             
Utarbeide planprogram x x x          
Politisk behandling   x x         
Offentlig ettersyn og 
vedtak 

  x X  x       

             
Planarbeid             
Innspill    x x        
Registrering/drøfting/møt
er 

  x x x x  x     

Bearbeiding av 
plandokumentet 

   x x x  x     

1. gangsbehandling         x    
Offentlig ettersyn av 
planforslaget 

         x x  

Bearbeiding av planen 
etter høring 

          x  

2. gangsbehandling            x 
Kunngjørimg            x 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oversikt over kommuneplanutvalgets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

     932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Varaordfører Unn Therese Omdal  Lyngveien 60 4370 Egersund AP  488 91 802  odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.ergaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland-Skåra Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representant      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

Sosialistisk Venstraparti 1 representant      

Halvor Ø. Thengs Slepoddveien 8 4370 Egersund SV 476 36 856 hthengs@gmail.com 

       
 
 
22. februar 2012 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
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.eigersund.kommune.no/politisk   

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 Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
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. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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