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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).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 til Målfrid Espeland

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

 Prosjektleder Grethe Lind orienterer om
               hverdagsrehabiliteringsteamet kl.09.00 – 09.15

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.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1979
Journalpostløpenr.:
13/25997

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
030/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 
16.10.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.10.2013:
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Saker fra felles brukerutvalg 
som skal videre til 

kommunestyrets møte 28.10.2013 
 
Saksnr.  

Felles brukerutv. 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

031/13 /13 Sentrumsnært seniorsenter 

032/13 /13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles 

033/13 /13 
Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger 

 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2013
Arkiv: :FA-F07
Arkivsaksnr.:
13/1833
Journalpostløpenr.:
13/24339

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Helse- og omsorgsstaben
Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef helse og omsorg
51 46 80 79
nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
031/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Formannskapet 23.10.2013

Sentrumsnært seniorsenter ( aktivitets- og eldresenter )
  

Sammendrag:
Kommunen eier og drifter 3 sentrumsnære bygninger som inneholder lokaler som kan nyttes 
til aktivitets- og eldresenter. Dette gjelder kafeteriaen på Lundeåne bo- og servicesenter, 
dagsenter / kafeteria på Kjerjaneset bo- og servicesenter og kjøkken / oppholdsstue på 
Damsgårdgate 4 a. Samtlige lokaler har kjøkkenfasiliteter som gir mulighet for tilbereding 
og / eller servering av mat til mange personer. Pr i dag nytter frivillige, lag og foreninger 
lokalene på Lundeåne og Kjerjaneset.  Damsgårdsgate 4 a blir nyttet som kontorlokale for 
ansatte i  Den norske Kirke, i tillegg nyttes forsamlingslokalet av kirken og andre lag og 
foreninger.
Rådmannen anbefaler at kafelokalene på Lundeåne tas i bruk i større grad enn det gjøres i 
dag. Dette vil ikke ha noen økonomiske kostnader for kommunen. For en evt utbygging av 
Lundeåne bo- og servicesenter må det reguleringsendringer til.  

Saksgang:
Saken legges frem for Felles brukerutvalg før det går til Formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2013:
1. Kafe- og kjøkkenlokaler på Lundeåne bo- og servicesenter blir benyttet til et 

aktivitets- og eldresenter. Dagens aktiviteter innlemmes i en helhetlig benyttelse av 
lokalene. Bruk av lokaler planlegges / avtales i samråd  med senterleder. 

2. Lundeåne bistår med ressurser for å koordinere bruk av lokalene. Senterleder vil 
være et bindeledd mellom bo- og servicesenteret og aktivitets- og eldresenter.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken har ikke vært behandlet politisk tidligere. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Saken legges frem for politisk behandling med bakgrunn i vedtak fattet i B2013: 
Rådmannen vurderer og utarbeider forslag til etablering av sentrumsnært seniorsenter 
( aktivitets- og eldresenter). Dette fremlegges i en sak til formannskapet innen møtet den 
25.09.2013. Saken bør inneholde alternativer til driftsmodeller, finansieringsmodeller og 
etableringssteder der også Lundeåne vurderes med eller uten tilbygg. 
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Formannskapet ble i møtet i september orientert om at saken legges frem i formannskapet i 
oktober. 

Saksbehandlers vurderinger:
Egersund kommune eier og drifter 3 sentrumsnære bygninger som inneholder lokaler som 
kan nyttes til aktivitets- og  eldresenter, Lundeåne bo- og servicesenter, Kjerjaneset bo – og 
servicesenter og Damsgård 4a. Alle lokalene har kjøkkenfasiliteter som kan fungere for 
matservering og til matlaging for mange personer. 

Flere aktører innen frivillig arbeid for eldre / seniorer har lenge ytret ønske om å få et eget 
senter. Saksbehandler har forståelse for at det er ønskelig med et eget hus eller lokale der 
eldre / seniorer kan styre aktiviteter helt selv.  Et slik lokale eller hus står ikke disponibelt i 
dag, men kommunen har lokaler som ikke er utnyttet fullt ut. Det vil være mulig å nytte 
dagens kommunale lokaler bedre enn det gjøres i dag, og det er ønskelig at frivillige eldre / 
seniorer kan nytte kommunale lokaler til sine aktiviteter. Forskjellen fra å ha et eget hus vil da 
være at aktiviteter må avklares med senterleder, evt andre aktører som nytter de samme 
lokalene. 

Ved Lundeåne bo- og servicesenter er det per i dag følgende aktiviteter / bruk av lokaler: 
Alle hverdager frem til ca kl. 14.00 nyttes lokalene til kafedrift samt ulike aktiviteter og sosialt
samvær. 

- Kafedriften ivaretas per idag av NAV, som et ledd i introduksjonsprogrammet. Driften 
begrenses av den grunn i hovedsak til skoleårets kalender. Dette vil ikke være en 
stabil og permanent løsning. 

- Aktivitetstilbud ivaretas av og med frivillige. Det er faste aktiviteter som tilbys på faste 
ukedager. 

- En lørdag per måned arrangerer frivillige lag og organisasjoner lørdagskafe
- Lag og foreninger benytter også lokalene til møter, ukentlige øvelser, samt 

sammenkomster og arrangementer av ulike slag. Da i hovedsak på ettermiddag og
kveld. 

Det anslås at per i dag er det ca 25 personer som daglig benytter seg av aktivitetene som 
tilbys på Lundeåne. Lokalet har kapasitet til å bordsette 70 personer.

Saksbehandler vurderer at Lundeåne har potensiale for ytterligere bruk av kafelokalet, utover 
aktivitetene som allerede driftes i dag. Dette gjelder spesielt på ettermiddag og kveld. I tillegg 
til kafelokalet er det et hobbyrom som kan benyttes til mindre aktiviteter. Dette lokalet står for 
det meste ubenyttet per dags dato. 

Gjennom et tettere samarbeid mellom senterleder og frivillige kan allerede etablerte 
aktiviteter innlemmes i en helhetlig benyttelse av lokalene. Lokalene kan i stor grad tilpasses 
både små og store aktiviteter og arrangementer.
Lundeåne kan stille opp med noen ressurser for å koordinere aktiviteter i lokalene. 

Ved Kjerjaneset bo- og servicesenter er det i dag følgende aktiviteter / bruk av lokaler:
- lokaler til dagsenter nyttes daglig alle hverdager.
- Verksted nyttes daglig, brukes og driftes av frivillige i et samarbeid mellom 

frivilligsentral og senterleder
- Kantinedel og stue nyttes alle dager til felles måltid for beboere på senteret og andre 

som ønsker å kjøpe mat. 4 ganger pr dag er det felles bespisning i disse lokalene, 
Eget personal på kjøkken lager kaffemat og tilbereder varmmat som levers fra 
storkjøkken på Lagård. 

- Lag og foreninger legger fra tid til annen sine aktiviteter og møter til lokalene på 
Kjerjaneset. Lokalene blir også brukt til forskjellig type underholdning. 

 

Side 6 av 340



3

Kjerjaneset har en litt annen bruk av kjøkken og fellesareal enn Lundeåne. Denne ulikheten 
har vært slik siden byggene ble ferdigstilt og tatt i bruk. På Lundeåne spiser beboerne enten i 
egne leiligheter eller i fellesstue / kjøkken i hver boenhet, mens det på Kjerjaneset er satset 
på felles bespisning i kafeområdet. Dersom kjøkken og stue på Kjerjaneset skal nyttes av 
frivillige lag og organisasjoner i større grad enn det er i dag må det også endres på rutiner ift 
felles bespisning for beboerne på senteret. Pr i dag blir ikke det vurdert til å være 
hensiktsmessig. 

Ved Damsgård  er det i dag følgende aktiviteter / bruk av lokaler: 
- Kirken har sine kontorfasiliteter i disse lokalene. 
- Forsamlingslokalet nyttes av kirken og andre frivillige lag og foreninger
- Storkjøkken som er installert i lokalet brukes brukes i liten grad. 

Kirken har meldt behov for å utvide lokalene sine ved Damsgård 4a. Skal deres meldte 
behov for økt areal ikke etterkommes vil disse lokalene kunne nyttes til et aktivitet-  og 
eldresenter. Dersom kirken får innvilget sine innmeldte behov for økt arealbehov på 
Damsgård anbefaler rådmannen at utstyr på installert storkjøkken tas ned og nyttes andre 
steder i kommunen. Dagens aktiviteter som er på Damsgård kan nytte et ordinært kjøkken. 

Med eller uten tilbygg på Lundeåne

Slik bygget ligger i dag er det fullt utnyttet i forhold til det som ligger i vedtatt reguleringsplan. 
En eventuell utvidelse mot øst vil kreve endringer i gjeldende reguleringsplan hvor det blant 
annet må dokumenteres hvordan parkeringsdekningen skal løses både i forhold til 
nåværende og ny bebyggelse, samt hvor dagens uteareal skal erstattes. 
På grunn av rømningsvei for brukere av bygget må et nybygg måtte ligge minst 8 meter fra 
nåværende byggningsmasse , alternativt må det lages et eget tilbygg for rømningsvei. 
En er kjent med at grunnforhold rundt Lundeåne er av leire, noe som medfører at et 
eventuelt et nybygg må fundamenteres på peler. Nåværende bygg er pelet 4 – 16 meter ned. 

Lundeåne bo- og servicesenter sine lokaler i første etasje kan godt nyttes til lokaler for 
aktivitets- og eldresenter slik de ligger i dag. Det vil ikke være behov for tilbygg for å få dette 
tiltaket i stand.

Det ville vært positivt for byens eldre innbyggere med et eget aktivitets- og eldresenter som 
de kunne organisert og styrt selv. Dersom det på et tidspunkt blir vurdert bygget et 
frittstående kulturhus, eventuelt et felles kulturhus og rådhus, bør det vurderes om det kan 
legges inn lokaler for et aktivitets- og eldresenter.  Bygg for vertskommunebeboere på 
Lagård som er under planlegging vil også kunne være et alternativt bygg for bruk til dette 
formålet.  

Universell utforming:
Lokalene på Lundeåne og Kjerjaneset er godt tilrettelagt ift universell utforming. 
Damsgårdsgate 4a må oppjusteres litt for å tilfredstille alle krav til universell utforming. 

Økonomiske konsekvenser:

Økt bruk av kafelokalene på Lundeåne bo- og servicesenter vil ikke medføre økte kostnader 
for kommunen. 
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Dersom det fattes vedtak om reguleringsendringer vil det medføre kostnader. Et arbeid med 
reguleringsendring vil ha en stipulert kostnad på ca kr. 100.000,- . For et bygg på f.eks 800 
kvadratmeter bruksareal fordelt på flere etasjer vil et veldig grovt anslag medføre en kostnad 
på 30 – 35 millioner. Kostnader til pelefundamentering vil utgjøre en høy usikkerhetsgrad.   

~ o ~

Alternative løsninger:

Formannskapet ber om at igangsettes arbeidet med reguleringsendring for utbygging av 
Lundeåne

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-D40
Arkivsaksnr.:
10/2342
Journalpostløpenr.:
13/25600

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske tjenester
51 46 83 03
anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
032/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Planteknisk utvalg 22.10.2013
Kommunestyret 28.10.2013

Gravplassen Gamle Prestegårdsvei - Gamles
  

Sammendrag:
Det har ikke vært gravlegginger på gravplassen på Gamle Prestegårdsvei på ca. 90 år, og 
området kan frigis til annet formål, jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven) §8

Alternative bruksområder for gravplassen kan være minnelund, urnelund eller ”navnet 
minnelund”. Området kan også frigis til annet formål som for eksempel lekeplass eller areal 
for utvidelse av Husabø skole.

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser, 
og ny gravplass på Rundevoll. 

Denne saken vurderer ulike alternativer for fremtidig bruk av gravplassen på Gamles

Saksgang:
Rådmannen innstiller til felles brukerutvalg og planteknisk utvalg.
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei anbefales frigitt til annet formål. 
2. ”Navnet minnelund” etableres ved Egersund gravlund
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble behandlet i møte i formannskapet i forrige periode.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei har pr. i dag status som gravplass, og kan således 
benyttes til både urner og kistegravlegginger.
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Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen denne. 

Det ble i 2000 tatt initiativ til å etablere et minnepunkt for de som ikke har en grav å gå til. 
Dette arbeidet ble fullført og en stein med påskriften – ”Aldri glemt”, ble montert.
Det har i ettertid fremkommet nye ønsker og behov, og noen år senere ble det tatt et nytt 
initiativ fra politisk hold for å få etablert en minnelund på plassen. Det ble avholdt befaring på 
gravlunder i Stavanger for å se på ”Navnet minnelund”, og det ble bevilget midler til et 
forprosjekt med tanke på dette formålet.

I særutskrift for Eigersund kirkelige fellesråd (11/2013), gis følgende definisjon av de ulike 
begreper:

Minnelund:
”En minnelund er en plass som er tilrettelagt for ettertenksomhet og stillhet. Det behøver ikke 
å ha noen tilknytning til avdøde personer å gjøre, men det kan ha det”.
Et eksempel som nevnes i særutskriften fra fellesrådet er fjellparken i Solkrone, som er en 
park med en bauta for Christen Mølbach. Dette er på mange måter en minnelund, men den 
har ingenting med gravplass å gjøre.

Urnelund:
”En urnelund er en gravplass eller deler av en gravplass som er reservert for askeurner. En 
urnegrav skal etter forskriftene være 2,25 m², og deles i fire like store arealer som hver gir 
plass til en urne. På en urnegrav kan det i likhet med en kistegrav plasseres gravminne. Med 
gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel 
bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted”.

Navnet minnelund:
”Navnet minnelund er en gravplass eller en del av en gravplass som er tilrettelagt for 
urnegraver og/eller kistegraver, der det ikke er gravminne på den enkelte grav, men at det 
blir satt opp ett felles gravminne der navn og andre data fra de avdøde kan markeres på 
ulike måter”.

Det har ikke vært gravlegginger på Gamles de siste 90 år. Gravplassen er pr. i dag vigslet 
etter Den norske kirkes liturgi, men dersom kommunen ønsker det, kan området frigis til 
annet formål. Ved å ta gravplassen i bruk på til nye gravlegginger, kan prøvegraving vise at 
det inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. 
Området vil bli båndlagt for flere tiår fremover

Kirken overtok i sin tid gravplassen vederlagsfritt. Kommunen vil overta området 
vederlagsfritt fra kirken.

Behov for gravplasser/gravlegginger:

I lovgivningen er det fastsatt at gravplassene innen kommunen skal være så store at det til 
enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jfr. gravferdsloven § 2. 
Når en begynner å nærme seg dette minimumsantall er det på tide å se seg om etter nye 
gravplassarealer. En må da beregne hvor mange som kommer til å dø innen den aktuelle 
planperioden. Den gjennomsnittlige dødeligheten i Norge er ca. 1,05 % pr. år. 
Lokalt kan dødsraten være større eller mindre avhengig av om befolkningen har høy eller lav 
gjennomsnittsalder. Det må dermed fremskaffes befolkningsfremskrivninger for å beregne 
fremtidig dødelighet. Når en skal beregne areal for gravplassutvidelse eller nyanlegg bør en 
gjøre beregninger for 60 år fremover.

Eigersund kommune har en befolkning på ca. 14.650 innbyggere. 
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Ifølge informasjon fra kirkevergen (25.05.2010) har omlag 1.500 av disse egen gravplass. 
Dette gjelder ca. 600 medlemmer av Dnk som sokner til Helleland kirke. De øvrige sokner til 
ulike trossamfunn/menigheter. Da er det ca. 12.000 innbyggere igjen.
De siste 10 årene har kommunen hatt 1000 gravferder (2000-2009) dvs. ca 100 gravferder 
per år i gjennomsnitt.
I Eigersund kommune er det tradisjon med å bruke dobbel dybde ved gravlegging. 
Det vi si grovt regnet at 1/3 vil være gravlegging i eksisterende grav, 1/3 i festede graver og 
1/3 i nye graver.
Behovet på mellom 30 og 40 plasser i året, dekkes ved etablering av ny gravplass på 
Rundevoll.
I Eigersund er mer enn 95% av alle gravlegginger kistebegravelser. Kirkelig fellesråd regner 
at ca. 2% av gravleggingene vil benytte tilbudet med ”navnet minnelund”. Dette anslaget er 
basert på tallgrunnlag fra Eiganes i Stavanger. For Eigersund vil en tilsvarende fordeling gi to 
kistegravlegginger og året, og en urnenedsettelse hvert 10. år.

Kommunen ønsker at det ikke etableres nye gravlegginger på område. Dette er basert på 
følgende forhold:

Økonomiske utgifter
Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 
Husabø.

Ny gravlund på Rundevoll vil ha egen navnet minnelund/urnelund 
Det kan etableres navnet minnelund/urnelunder både ved Egersund gravlund og 
ved Helleland Kirkegård 

Uttalelse fra kirkeverge/kirkelig fellesråd
Eigersund kirkelige fellesråd har gitt uttalelse i særutskrift (11/2013) av 2. mai 2013, og i brev 
av 23.10.12. 

Kirkelig fellesråd påpeker her at Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei er pr. i dag en 
gravpass, og kan således benyttes til både urner og kistegravlegginger.

Kirkelig fellesråd har et totalansvar for forvaltningen, og er grunneier av gravplassen. 
Kommunen kan med andre ord ikke gjøre vedtak som gjelder forvaltningen. 

Kirkelig fellesråd er av den oppfatning at Eigersund kommune, som er en kommune med en 
viss størrelse og med en sammensatt befolkning, bør kunne tilby en ”navnet minnelund”. 
Fellesrådet mener at dette må prioriteres høyt.

Kirkelig fellesråd redegjør i særutskriften for de muligheter som finnes for å etablere ”navnet 
minnelund” ved de allerede etablerte gravplassene. ”Navnet minnelund” kan etableres ved 
både Egersund gravlund og Helleland kirkegård. Saksbehandler (KF) mener at dette også 
bør tilbys på ny gravplass på Rundevoll fra dag en, og at tilbudet kun etableres der.

Saksbehandler (KF) er av den oppfatning at dersom det skal etableres en ”navnet 
minnelund”, må dette være et tilbud som gjelder både for de som ønsker kremasjon og de 
som ønsker gravlegging i kiste, og kan ikke se at det kan etableres et tilbud for 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå.

Basert på erfaringstall i forbindelse med gravlegginger i Eigersund kommune, antar 
saksbehandler (KF) at behovet for ”navnet minnelund” er større for kistegraver enn for urner. 
Slik gravplassen er regulert i dag, er det plass til 256 kistegraver. Dersom foreslått skisse for 
”navnet minnelund” legges til grunn, vil området gi plass til 50 urnegraver og 150 kistegraver. 
Det øvrige arealet vil bli benyttet til stier og sitteplasser
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Dersom hele eller deler av gravplassen skal brukes til ”navnet minnelund”, må dette 
godkjennes av bispedømmerådet. Som grunnlag for denne godkjenningen, må det lages nye 
detaljtegninger med innregulerte gravfelt som også har digitale referansepunkter. 

Kirkelig fellesråd er åpen for dialog med kommunen i forhold til fremtidig bruk av 
gravplassen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen har stor respekt for den prosessen som har vært i forbindelse med utredning av 
bruk av gravplassen til minnelund, urnelund eller navnet minnelund. Det er både lagt ned 
mye energi og stort engasjement for å få etablert et rom for ettertanke, og for å få noe å fylle 
dette rommet med.

Forholdet urnelund/navnet minnelund synes avklart etter definisjonen fra Kirkelig fellesråd. 
På bakgrunn av uttalelse fra fellesrådet, som ikke kan se at det kan etableres et tilbud som 
forskjellsbehandler de to gravferdstypene som ellers er likestilt på alle nivå, kan det vanskelig 
etableres en urnelund på området. De to alternative bruksområdene som vurderes i det 
videre er minnelund og ”navnet minnelund”. 

Ved etablering av ”navnet minnelund” med kistegravlegginger, kan prøvegraving vise at det 
inntrer nye krav til gravplassen med bl.a. drenering. Ved kistegravlegginger vil det i tillegg til 
behov for biltransport av kiste inn i området, være behov for parkeringsplasser til gravfølget. 
Det er pr i dag ikke etablert parkeringsplasser i tilknytning til gravplassen. 
Erfaringsmessig vil det samme behovet ikke være gjeldende ved urnenedsettelser, der det 
ofte er kun den nærmeste familie som deltar. Basert på anslag fra Kirkelig fellesråd, med ca 
2 kistegravlegginger i året et ikke dette et stort problem, men nevnes da det kan være 
utfordrende når disse gravleggingene skal finne sted. 

Det er totalt avsatt 400.000 kroner til ”prosjektet Urnelund”. Kirkelig fellesråd har engasjert 
kunstneren Kari Anger til å utarbeide skisseforslag til utforming. I forbindelse med budsjett for 
2013, ble det innmeldt et behov for 525.000 eks. mva. Denne summen skal inkludere 
tilkopling til vann, 25 klargjorte gravminner, skifer i gangvei, granitt til sitteplasser, benker og 
utsmykking. Det er også tatt høyde for nye plantegninger over gravene. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 100.000 -180.000.   

Eigersund kommunes fremtidige behov for gravplasser dekkes av eksisterende gravplasser,
og etablering av ny gravplass på Rundevoll. Kommunen har derfor ikke behov for å 
opprettholde området i Gamle Prestegårdsvei som gravplass.

Det kan etableres ”navnet minnelund” på Egersund gravplass og på Helleland kirkegård. Den 
nye gravplassen på Rundevoll vil bli etablert med ”navnet minnelund”. Behovet for ”navnet 
minnelund” kan dermed dekkes innefor de allerede etablerte/vedtatte gravplasser.

Kommunen ønsker å avvikle gravplassdriften på Gamles basert på følgende forhold:

Økonomiske utgifter

Området kan etableres som park/minnelund/lekeplass/utvidelse for skolene på 
Husabø.

Kommunen er inne i en periode med store økonomiske utfordringer. En etablering av en 
”navnet minnelund” vil både bety større investeringer, og økte driftskostnader.
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I tillegg til investeringer knyttet til opparbeidelsen av området, vil løpende driftsutgifter øke. 
Arealet driftes pr i dag av kommunen, uten noen fast besøksfrekvens. 
Ved etablering av en ”navnet minnelund” vil det bli stilt helt andre krav til driften av området, 
jfr. Forskrift til gravferdsloven, §2. 

Ved etablering av en minnelund, vil området kunne utvikles etter behov. Det vil si at deler av 
området kan etableres som en minnelund/park med elementer fra Kari Angers forslag til 
utsmykning. Det resterende kan forbli ”uforedlet” som i dag. 
Arealet vil da ha en helt annen tilgjengelighet dersom behov for deler av området til andre 
formål.

Det antas at kunstneren Kari Anger skisseforslag til utforming, kan bearbeides innenfor 
rammen gitt i B2013, eller at annen utsmykning kan etableres innenfor denne rammen. 
Avhengig av utforming og beplantning anslås de årlige driftskostnadene til å bli i 
størrelsesorden kroner 50.000 -100.000 

Etter en total vurdering av de overnevnte forhold, innstiller Rådmannen at området bes frigitt 
til annet formål

Universell utforming:
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan - og bygningsloven/TEK 10. 

Økonomiske konsekvenser:
Alternativ løsning - Det er usikkerhet til knyttet til den total kostnaden, men det vises her til 
budsjett mottatt fra Kirkelig fellesråd, en forventning til at det må etableres drenering for 
området, samt estimat av driftskostnader.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslag avhengig av utforming, minnelund 45.000 100.000

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Etablering av minnelund 400.000 0 0

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
1. Gravplassen på Gamle Prestegårdsvei etableres som minnelund. 
2. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251122 Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 29.10.2010

Formannskapet; 
Kirkeverge Jørgen Tore 
Omdal; 
Målfrid Espeland; 
Torbjørn Corneliussen; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Formannskapets tur til Stavanger for å se på 
kirkegård/minnelund.

2 I 23.10.2012 Den norske Kirke Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

Parter i saken:
            

Den norske kirke Eigersund kirkelige 
fellesråd

4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-H43
Arkivsaksnr.:
09/2708
Journalpostløpenr.:
13/21921

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Helse- og omsorgsstaben
Sigrund Berge Midbrød
Fagkonsulent
51 46 80 74
sigrund.berge.midbroed@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
033/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Formannskapet 23.10.2013
Kommunestyret 28.10.2013

Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger
  

Sammendrag:
Det er utarbeidet ny samarbeidsavtale ift Interkommunalt drift av kommunalt krisesenter med 
Stavanger kommune som vertskommune. Etter kommuneloven må en ny avtale behandles og 
godkjennes av kommunestyret.
Alle kommuner er etter Krisesenterloven påkrevd å ha et krisesenter til personer som utsettes for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Eigersund kommune har vært samarbeidskommune siden 2010.
Krisesenteret har i lengre tid rapportert ift liten plass til å kunne møte og gi et tilfredsstillende 
tilbud til alle som trenger et opphold på senteret.
Nytt bygg til Krisesenteret er planlagt ferdigstilt i 2014. Stavanger kommune foreslår en prisjustering 
av kronebeløpet inn i 2014 som tar høyde for økning i husleie ved nytt bygg.

Dagens sats er 7.94 pr innbygger. Ny egenandel blir kr 11,20 pr. innbygger fra 01.01.2014.

Det foreligger et nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for personer bosatt i Eigersund kommune, jfr. vedlegg. 

Saksgang: Saken legges frem for Felles brukerutvalg og Formannskapet før det behandles i 
kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:
Brukerutvalget avgir uttalelser til Formannskapet som videre henstiller til Kommunestyret.
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som det 
resulterer. 

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Stavanger kommune.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Helse – og omsorgsutvalget 2010. 
Brukerutvalget 15.09.2010.
Kommunestyret 04.10.2010.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen anbefaler at Eigersund kommune fortsetter i kommunesamarbeidet om drift av 
Krisesenteret.
Lokalet som nå benyttes er for lite ift behovet. Det har i enkelte tilfeller vært nødvendig for 
krisesenteret å leie plass på hotell for å kunne klare å ivareta alle de som oppsøker senteret. 
Krisesenteret har opparbeidet seg god kompetanse og god kvalitet på tilbudet til de som 
oppsøker dem.
Det er både kvinner og menn som kommer alene, men også kvinner med barn som 
oppsøker senteret.  
Eigersund kommune har innbyggere som har/har hatt behov for krisesenteret.

2012: 
4 kvinner-121 døgn
3 barn- 113 døgn

Pr Juni 2013:
2 kvinner- 61 døgn
1 barn 60 døgn

Krisesenteret har også hatt flere dagbrukere fra Egersund, men det har senteret pr d.d. ikke 
statistikk på.

Viser til Krisesenterloven § 2 ” Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal 
kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og 
som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod.”

Universell utforming:
Dagens bygg er ikke universell utformet. Det er et gammelt bygg med trapper og etasjer uten 
heis. Nytt bygg er universelt utformet. Bygget har minst 4 rom tilpasset rullestolbrukere med 
tilhørende bad.

Økonomiske konsekvenser:
 I henhold til dagens finansiering av nybygget foreslår Stavanger kommune å øke satsen på fra kr 7,94 
i 2013 til kr 11,20 fra og med 1.1.2014.
Grunnlag for økning
Dagens sats kr 7,94 økes med kommunal deflator 3 %    8,20
Økning i husleie til nye lokaler                                              3,00

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Egenandel pr innbygger pr 01.07 116 209,84 163 923.20 
Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:
Alternative løsninger er å trekke seg fra samarbeidet. Da må Eigersund kommune etablere et 
kommunalt krisesentertilbud i kommunen. Tilbudet skal ta vare på de kvinner, menn og barn
som opplever vold og trusler om vold i nære relasjoner. Samtidig skal tilbudet kunne gi 
rådgivning og et tilholdssted i en midlertidig fase.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300712 Samarbeidsavtale Krisesenteret_utkast 2013.07.15.docx

Utkast til ny samarbeidsavtale

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

2 I 02.12.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

3 U 21.12.2009 Stavanger kommune
Svar på invitasjon til interkommunalt samarbeid 
om drift av kommunalt krisesenter i Stavanger

4 I 11.03.2010 Stavanger kommune
Ønske om å inngå samarbeidsavtale -
interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt 
krisesenter i Stavanger

5 I 19.03.2010

homofile, bifile og 
transpersoner LLH -
Landsforeningen for 
lesbiske

Krisesentertilbud til voldsutsatte menn - det er nå 
toget går for kommunene

6 I 28.04.2010
Krisesenteret i 
Stavanger

Referat fra stormøte krisesenteret i Stavanger 
15.04.10

7 U 30.04.2010 Stavanger kommune
Økonomisk tilskudd til drift av krisesenteret i 
Stavanger

8 I 02.06.2010 Bjerkreim kommune
Møte i samarbeidsutvalget for Krisesenteret 
16.juni - oppnevning av representant fra Dalane

9 I 09.06.2010
Barne- og 
likestillingsdep.

Implementering av krisesenterloven - oppfølging 
av regionsamlingene

10 I 15.06.2010
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Planlagt stormøte Stavanger Krisesenter 16. juni 
UTSETTES

12 U 21.10.2010 Stavanger kommune
Avtale mellom Stavanger og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for 
personer bosatt i Eigersund kommune

13 I 31.10.2010 Stavanger kommune
Rammetilskudd til drift av Stavanger krisesenter i 
2011

14 I 26.11.2010
Kristesenteret i 
Stavanger

Møtereferat den 05.11.10 - samarbeidsutvalget 
for krisenteret i Stavanger

15 I 18.12.2010 Stavanger kommune Driftstilskudd - Interkommunalt samarbeid om 
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drift av kommunalt krisesenter  i Stavanger

16 I 28.09.2011
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Krisesenteret i Stavanger - vedlegg til 
samarbeidsavtalen

17 U 07.10.2011
Oppveks og levekår 
Stavanger Kommune

Interkommunalt samarbeid om drift av 
kommunalt krisesenter i Stavanger

18 I 27.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapport vedr. kartlegging av krisesentertilbudet i 
Rogaland

19 I 25.06.2012 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - referat fra stormøte 
05.06.12 og aktuell situasjon

20 U 23.08.2012
Krisesenteret v/ MoniKa 
V. Monsen; 
Stavanger kommune

Svar på forespørsel fra Krisesenter ift referat fra 
5/6-12

21 I 17.09.2012 Stavanger Kommune
Økning av egenandel for kommuner som bruker 
Stavanger krisesenter

22 I 17.09.2012
Det kongelige barne-
likestillings- og 
inkluderingsdepartement

Kommunens ansvar for oppfølging av 
voldsutsatte barn ved krisesentrene

23 I 08.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kartlegging av kommunene sin praksis ved 
organiseringen av krisesentertilbudet

25 I 30.05.2013 Stavanger kommune
Referat fra samarbeidsutvalget for Krisesenteret i 
Stavanger 14. mai 2013

26 I 15.07.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - utkast til ny 
samarbeidsavtale

27 I 11.09.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - ny sats for 
kommunenes egenandel

29 I 12.09.2013 Stavanger kommune
Kommunal overtakelse av krisesenteret -
Samarbeidsavtaler

28 I 12.09.2013
Forskningsinstituttet 
NOVA

Påminnelse: Undersøkelse om kommunenes 
implementering av krisesenterloven

Parter i saken:
            

Eigersund kommune Postboks 580, 4379 
Egersund

Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Pb 8001 4068
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Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

mellom 

Stavanger kommune og XX kommune 

angående krisesentertilbud for personer bosatt i XX kommune

1. Avtalens grunnlag

Avtalen tar utgangspunkt i at alle kommuner fra 01.01.2010 skal sørge for et krisesentertilbud 

som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Krisesenteret i Stavanger, heretter 

benevnt Krisesenteret, vil tilby tjenester til personer bosatt i xx kommune. 

Samarbeidet inngås i form av administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107 (kommuneloven) § 28-1a og § 28-1b. 

2. Avtaleparter/deltakerkommuner
Denne avtalen er inngått mellom følgende avtaleparter:

Stavanger kommune v/ Direktør for oppvekst og levekår, postboks 8001, 4068 Stavanger, 
org.nr. 964 965 226
og
XX kommune v/ (rolle), (adresse), (org.nr.) 

Stavanger kommune er vertskommune i samarbeidet iht. kommuneloven § 28-1b, jf. § 28-1e. XX 
kommune er samarbeidskommune.

3. Avtalens formål
Avtalens formål er å regulere samarbeidet mellom Stavanger kommune som vertskommune for 
Krisesenteret og xx kommune om krisesentertilbud til personer bosatt i xxx kommune. 

4. Oppdraget omfatter
Stavanger kommune forplikter seg gjennom avtalen og etter delegert myndighet fra XX kommune 

til å sørge for følgende:

Krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som 

har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. 

Krisesenteret gir brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet. 

Tilbudet er et trygt, midlertidig botilbud som er åpent hele året. Tilbudet er gratis. 

Tilbudet ved Krisesenteret skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som 
gjelder for krisesenter. 
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Krisesentertilbudet omfatter ikke helse- og omsorgstjenester slik disse er definert i lov om helse-

og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30, § 3-2. Dersom brukere på Krisesenteret har behov for 

slike tjenester må de ytes av vedkommendes hjemkommune. Alternativt kan tjenestene, etter 

avtale med hjemkommunen, ytes fra hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune, og vil da bli 

fakturert hjemkommunen. 

Krisesenteret kan ikke gi tilbud til personer som er til fare for seg selv og andre. Disse må ivaretas 

av hjemkommunen. 

Brukerne av Krisesenteret skal signere på Krisesenterets husordensregler. 

Hjemkommunen forplikter seg til å bistå Krisesenteret i arbeidet med å reetablere brukerne i 

hjemkommunen etter endt opphold. Oppholdet på Krisesenteret skal normalt ikke overstige 6 

uker. 

Krisesenteret skal varsle hjemkommunen så snart som mulig om beboere som vil trenge 
hjemkommunens hjelp til å skaffe bolig når oppholdstiden på Krisesenteret er ute. 

Hjemkommunen skal ha en fast kontaktperson som Krisesenteret kan henvende seg til i saker som 
gjelder brukere.

5. Lovgrunnlag
Lovgrunnlag for samarbeidet er lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) av 
19.06.2009 nr. 44 og bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 5A.

6. Bemanning
Stavanger kommune skal sørge for at bemanningen ved Krisesenteret er forsvarlig til enhver tid, 
både sett under hensyn til brukerne og de ansatte. Forsvarlighetskravet henspeiler på både antall 

ansatte og kompetanse. 

Stavanger kommune har det fulle arbeidsgiveransvaret for personalet i Krisesenteret. 

7. Samarbeidsfora

Stormøte
For å sikre et godt samarbeid mellom Stavanger som vertskommune og kommunene som er 

tilknyttet Krisesenteret, møtes alle kommunene årlig til et stormøte i begynnelsen av juni. 

Kommunene skal være representert på overordnet administrativt nivå på stormøtet. 

Stormøtet skal være en arena for dialog om faglig og økonomisk drift av Krisesenteret. Stormøtet 

har ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. Planer for 
fremtidig drift og forslag til budsjett for påfølgende år vil bli presentert på stormøtet. 
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Samarbeidsutvalg
I tillegg til stormøtet opprettes det et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være en arena for 

drøfting av faglige og økonomiske spørsmål ved driften av Krisesenteret. Samarbeidsutvalget har 

ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. 

Samarbeidsutvalget sammensettes av seks personer; en fra Stavanger som vertskommune og fem 

fra de samarbeidende kommunene, herunder en fra Sandnes som den største kommunen og fire 

som velges av de øvrige kommunene. Representanter til samarbeidsutvalget med personlige 

vararepresentanter velges av og blant kommunene i regionen for 2 år om gangen. Vedlagt denne 

avtale følger en til enhver tid oppdatert oversikt over den regionvise representasjonen i 

samarbeidsutvalget. Representantene har ansvar for å foreta nødvendige avklaringer med 

kommunene i den regionen de representerer. 

Stavanger som vertskommune leder samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget møtes fast tre ganger i året, to ganger i løpet av våren og en gang i løpet av 
høsten. Følgende er faste tema på de faste møtene:

 Første møte vår: Evaluering av avtalen og samarbeidet, aktuelle saker
 Andre møte vår: Økonomi, forberede stormøtet, aktuelle saker
 Møte høst: Aktuelle saker

I tillegg kan samarbeidsutvalget møtes ved behov. Hver av representantene i samarbeidsutvalget 
kan ta initiativ til dette. 

8. Endringer i avtalen
For endringer i avtalen gjelder kommuneloven § 28-1e.

Endringer i avtalen vedtas med simpelt flertall mellom deltakerkommunene. 

For deltakerkommuner som grunnet endring av avtalen ønsker å tre ut av det administrative 
vertskommunesamarbeidet, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelsen skjer skriftlig, 

og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

9. Avgjørelser vedrørende faglig innhold og drift

Stavanger kommune kan innenfor rammene i avtalen foreta løpende avgjørelser vedrørende faglig 
innhold i og drift av Krisesenteret. 

10. Rapportering
Krisesenteret utarbeider årsrapport for driften ved krisesenteret. Årsrapporten skal inneholde 

virksomhetsplan med målsetting for krisesenteret, statistikk og årsregnskap. 

Årsrapporten skal være ferdigstilt innen medio april.

Den enkelte kommune kan på forespørsel få lokale data. 

11. Økonomi
Antall innbyggere pr. 01.07 hvert år legges til grunn for betaling for kalenderåret. 

Beregningsgrunnlaget er totalt antall innbyggere i kommunen.
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Deltakerkommunene forplikter seg til å bidra i finansieringen av Krisesenteret på den måten at 

deltakerkommunene betaler ett likt kronebeløp pr innbygger.

Kronebeløpet justeres som hovedregel årlig og følger kommunal deflator.

Dersom Stavanger kommune vurderer at særskilte forhold vedrørende driften tilsier endringer og 

dette medfører behov for justerte budsjettrammer, skal merutgiften/mindreutgiften fordeles med et 

likt kronebeløp pr innbygger mellom deltakerkommunene. Det er en felles målsetting at en slik 

justering gjøres kjent for deltakerkommunene i god tid før behandling av deltakerkommunenes 

økonomiplaner, og at Stavanger kommune i forkant har vært i dialog med deltakerkommunene 

v/ samarbeidsutvalget om justeringen. 

Dersom Krisesenteret har et merforbruk/mindreforbruk ved årets slutt skal Krisesenteret selv 

dekke inn inntil 3 % av nettodriftsramme, alternativt får de med seg udisponerte midler inntil 3 % 

av nettodriftsramme til neste år. Avvik utover dette skal avregnes og deltakerkommunene 

forplikter seg til å dekke inn det overskytende det påfølgende året. Deltakerkommunene vil få 

tilsendt faktura. Det fremlegges halvårlig regnskapsrapport for driften. 

12. Kontroll
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommuneloven § 28-1h, jf. § 59.

Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommuneloven § 77, nr. 1, jf. § 28-1j. 

13. Oppsigelse
Hver av partene kan med 1 års varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet. 

Oppsigelsen skjer skriftlig, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

14. Mislighold
Hver av avtalepartene kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser i samsvar med alminnelige 

kontraktsrettslige regler. 

15. Tilbakeføring av brukere
Ved avslutning av det administrative vertskommunesamarbeidet tilbakeføres brukerne til 
hjemkommunen, som hovedregel fra samme tidspunkt samarbeidet avsluttes, men partene avtaler 

dette nærmere i hver sak. Dersom brukernes opphold på Krisesenteret overstiger avtaleperioden, 

betales det en på forhånd avtalt pris pr. døgn inntil bruker tilbakeføres til hjemkommunen.  

16. Uenighet

Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal uenigheten søkes 

avgjort av et forum bestående av rådmenn eller andre bemyndigede personer fra Stavanger 
kommune og XX kommune.

Dersom partene ikke oppnår enighet i forum som nevnt i forrige avsnitt, kan rettslige skritt tas. 

Stavanger tingrett er verneting for alle tvister i forbindelse med avtaleforholdet.
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17. Ikrafttredelse

Avtalen baserer seg på vedtak fattet i bystyret/kommunestyret i deltakerkommunene.

Avtalen trer i kraft 01.01.2014.

Dato Dato

Stavanger den  ……………. den

……………………... ……………………

Per Haarr
direktør

Vedlegg: Oversikt over representasjon i samarbeidsutvalget
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Vedlegg

Samarbeidende kommuner – Krisesenteret 

Representasjon i samarbeidsutvalget 

Representasjon pr. 01.07.2013

Sandnes: rådgiver Katarina Hovland vara: Birthe Holm
Jæren: kommunalsjef Jørn Kosmo (Hå) vara: 
Dalane: kommunalsjef Alf Kjølberg (Bjerkreim) vara: 
Ryfylke: kommunesjef Kristian Hausken (Hjelmeland) vara: Tom Jacob Bru
Nord-Jæren: vara:

Jæren Dalane Ryfylke Nord-Jæren

Egen 

representasjon

1 representant 1 representant 1 representant 1 representant

Stavanger Gjesdal Bjerkreim Forsand Sola

Sandnes Klepp Egersund Strand Randaberg

Hå Sokndal Hjelmeland Rennesøy

Time Lund Finnøy

Kvitsøy
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1978
Journalpostløpenr.:
13/25996

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
034/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
18.09.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 30.09.2013:

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 18.09.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302713 Protokoll BRU 18.09.2013.doc
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Utvalg: Felles brukerutvalg
Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra:  09:00 Tidspunkt - til:  10:20 
Sak – fra / til: 022/13 - 029/13

Følgende medlemmer møtte:
bru – Iversen, Edmund (leder) bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder)
bru – Wold, Berit (medlem) bru – Mehari, Elsa Asmelash
bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)      bru - Endresen, Ommund (medlem)
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem)

KrF – Aarsland, Jon (medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Helse- og omsorgssjef Nina Bolme Steinsholt, plansjef Dag Kjetil Tonheim og førstekonsulent
 Jan Petter Leidland.

Merknader til møtet:


Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Utvalgsleder Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Politikerrepresentanter:
Medlemmer:

Renate Tråsavik (AP)
          Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge)

1. Halvor Ø. Thengs (SV)
2. Brit L. Kvassheim (V)
3. May Helen Hetland Ervik (FrP)

Representanter - seniorer:
 Medlemmer:
Berit Wold

 Inger Marie Rodvelt Svindland
 Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge)

1. Håkon Tengesdal 
2.  Svenn Manum
3.  Marit A. Mong

Representanter - funksjonshemmede:
Medlemmer:
Alf Ståle Egelandsdal
Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Ivar Henry Mong
2. Ole Johan Andreassen

Representanter - innvandrere/flyktninger:
Medlemmer:
Veli Akalp
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Khaleg Mohammadi
2. Bujar Shehi

----0----
Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

022/13 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

023/13 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

024/13 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram

025/13 Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013

026/13 Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 05.06.2013

027/13 Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013

028/13 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013

029/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)
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022/13: Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak 20.08.2013:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-022/13 Vedtak:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold til 
prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte betalingssatser. 
4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtaket er enstemmig.

023/13: 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det antall 
som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også disse 
årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.
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18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
Edmund Iversen (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.”

Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-023/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket –
i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.

Vedtaket er enstemmig.

024/13: Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Eigersund kommune søker om deltakelse i Boligsosialt Velferdsprogram.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo:

”Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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BRU-024/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtaket er enstemmig.

025/13: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 
18.09.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.09.2013:

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 VELI AKALP (bru) stilte spørsmål om hvorfor ikke Eigersund kommune var 

representert i arrangementet ang. opptak av nye norske statsborgere som ble 
avholdt i Stavanger i begynnelsen av juni 2013. Han var en av dem som ble tatt opp 
som norsk statsborger.

På bakgrunn av ovenstående foreslo JON AARSLAND (KRF) følgende:
”Felles brukerutvalg mener at kommunen bør være representert når kommunens 
innbyggere blir opptatt som norske statsborgere.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

 INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) stilte spørsmål om det var gjort noe 
mer i saken der en ville se på muligheten for å invitere en musikkterapeut som holdt 
foredrag om musikkterapi. Dette ble første gang tatt opp i Felles brukerutvalgs møte i 
november i 2012.

LEDER EDMUND IVERSEN (bru) svarte at dette har blitt tatt opp med de andre 
Dalanekommunene, men da dette har store økonomiske konsekvenser, så har ingen 
tatt initiativet til å gjøre noe mer.

BERIT WOLD (bru) orienterte om at hun hadde fått oppgitt et navn i kommunen som 
en kunne henvende seg til – og hun følger opp saken.

 RENATE TRÅSAVIK (AP) stilte spørsmål om det var mulig å få fritak fra Felles 
brukerutvalgs arbeidsgruppe da det vil bli vanskelig for henne å møte på kort varsel i 
og med at hun skifter jobb i nærmeste fremtid.
Saken tas opp igjen i møtet i oktober.
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BRU-025/13 Vedtak:

Opptak av norske statsborgere

Felles brukerutvalg mener at kommunen bør være representert når kommunens 
innbyggere blir opptatt som norske statsborgere.

Vedtaket er enstemmig.

026/13: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
05.06.2013

Forslag til vedtak 23.08.2013:

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 05.06.2013 godkjennes.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

BRU-026/13 Vedtak:

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 05.06.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

027/13: Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.09.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/22112 I 12.08.2013 Statens vegvesen
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid -
detaljregulering for gang- og sykkelveg 
langs Rv 502 -

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

1 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 502 -

LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”
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Votering:
Enstemmig vedtatt.

BRU-027/13 Vedtak:

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljregulering for gang- og sykkelveg 
langs Rv 502 -

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

028/13: Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 23.08.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/15628 I 29.05.2013
Rogaland 
Fylkeskommune

Tilgjengelighetsprisen 2013

2 13/15997 U 04.06.2013 div.mottakere
Kunngjøring - reguleringsendring for 
boliger gnr. 60 bnr. 237 mfl. Ærfuglveien 
m.m, Hellvik

3 13/18053 X 21.06.2013 Jærconsult AS

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs
arbeidsutvalg vedr. detaljregulering for 
forretning med tilhørende funksjoner gnr. 
60 bnr. 353 m.fl. - Hellvik

4 13/18393 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. handlingsplan for universell utforming 
i Eigersund kommune 2014 - 2017

5 13/18396 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 -
Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl.

6 13/18400 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. -
Vingård, Tengs

7 13/20854 I 28.06.2013
Norges 
Handikapforbund 
Sørvest

Brukerstyrt Personlig Assistanse - Norges 
Handikapforbund Sørvest - årsmøte 
uttalelse og høringsuttalelse

8 13/20865 I 27.05.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra Fylkesrådet for 
funksjonshemmede - 3/13 av 27.05.2013

9 13/20866 I 27.05.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra Fylkets eldreråd - 3/13 av 
27.05.2013

10 13/21575 X 07.08.2013 Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs 
arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 
101, 187, 378 og 888

11 13/15883 I 16.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilsynsrapport -
helsestasjonsvirksomheten for barn 0 - 6 
år

12 13/17161 U 14.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding etter tilsyn vedr. 
helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år
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13 13/20470 U 16.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding tilsyn fylkesmannen 11.01. 
- 21.03.13

14 13/19934 I 01.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapport fra tilsyn ved Nav Eigersund i 
tidsrommet 11.01. - 21.03.13

15 U 03.09.2013 Dag Kjetil Tonheim
Kunngjøring av reg.plan for gang- og 
sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe-
Helleland langs 39

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

 Nye referatsaker:

16 13/20470 I Dag Kjetil Tonheim
Kunngjøring-reg.plan for del av gnr.51 
bnr.7 og gnr.52 bnr.19 m.fl.,hytteområde 
Eikestølveien

17 13/19934 I Dag Kjetil Tonheim
Kunngjøring - reguleringsendring og KU for 
Hellvik steinindustri ved
Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - Hellvik

18 I 05.09.2013 Fylkesrådmannen Invitasjon til seniorkonferansen 2013

---- 0 ----

11 Tilsynsrapport - helsestasjonsvirksomheten for barn 0 - 6 år
12 Tilbakemelding etter tilsyn vedr. helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år

Det ble stilt spørsmål i forbindelse med ovenstående referatsaker og JON AARSLAND (KRF) 
svarte at dette ble også tatt opp i Formannskapets møte 28.08.13. Han vil gi en 
tilbakemelding til brukerutvalget etter at han har fått svar i form av tilbakemeldinger i 
formannskapet.

18 Invitasjon til seniorkonferansen 2013

Felles brukerutvalg seniorrepresentanter Berit Wold og leder Edmund Iversen meldes på til 
årets seniorkonferanse.

---- 0 ----
Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

---- 0 ----

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

BRU-028/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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029/13: Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014.

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo:

”Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at det 
må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

BRU-029/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at det 
må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  23.09.2013
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3635
Journalpostløpenr.:
13/19899

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
035/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Planteknisk utvalg 22.10.2013
Formannskapet 23.10.2013

Møteplan for 2014
Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Felles brukerutvalg, Planteknisk utvalg,  
Formannskapet, Kommunestyret, Hovedarbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.
Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er godkjent på havnestyrets møte, det 
samme gjelder Kontrollutvalgets møter.

Sammendrag:
Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar 
møteplan for kommunestyret. 

Saksgang:
Behandles i de ulike utvalgene.

Forslag til vedtak 23.09.2013:

Møteplan for 2014 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2014.

Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er gjennomgått på havnestyrets møte. 

Kontrollutvalget vil også gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot sekretariatets 
foreslåtte datoer.
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Møtedatoer for 2014:

Vår Høst Merknad
Kommunestyret 17.2, 24.3, 22.4, 

17.6
29.9, 27.10, 15.12

Formannskapet 22.1, 12.2, 19.3, 9.4, 
7.5, 11.6

27.8, 24.9, 22.10,
19.11, 26.11, 11.121

1 Merk dag

Planteknisk utvalg 21.1, 11.2, 18.3, 8.4, 
6.5, 27.5, 10.6

26.8, 23.9, 21.10,
18.11,11.12

Administrasjonsutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Felles brukerutvalg 5.2, 12.3, 30.4, 4.6 17.9, 15.10, 12.11, 3.12
Barn og unges komm.styre 31.3
Andre hendelser Vinterferie: uke 9

Påske: uke 16-17 Høstferie: Uke 41

På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se 
møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle 
utvalgene.

Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold:
 Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar.
 Økonomirapportering.
 Vinterferie, uke 9.
 Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det 

gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene.
 Høstferie, uke 41.
 Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen.

Møtefrekvens.
Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2014 for utvalgene, vurdert opp i mot årets 
møtefrekvens. For Planteknisk utvalg og Felles brukerutvalg ble det imidlertid lagt inn ekstra 
møter i mai i 2013, og dette konseptet videreføres også i 2014.

Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for 2015.

Kommunestyremøter.
Møteplanen for 2014 inneholder ett ekstra kommunestyre møte på våren. 
Da det ble vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse 
ha sine møter i uken før kommunestyremøtene.

Det er lagt inn 7 møter (4 vår og 3 høst) i 2014, med det er budsjettert med midler til totalt 8 
kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov.
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Planteknisk utvalgs møter.
Planteknisk utvalgs møter ble satt opp med et ekstra møte i mai i fjor (28.5) på grunn av stor 
saksmengde i dette aktuelle tidsrommet. Dette var svært nyttig og videreføres i 2014. Ellers 
samme frekvens som for året 2013.

Felles brukerutvalg.
Det ble satt opp et ekstra møte i mai i 2013 (08.05), dvs. at det ble 4 møter vår og 4 møter 
høsten 2013. Dette videreføres i 2014. Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte 
dersom det er saker som krever behandling av utvalget.

Havnestyret.
Havnestyrets møter samkjøres med formannskapets møter.
Havnestyret skal godkjenne sin egen møteplan.

Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget går gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer. Kontrollutvalget 
godkjenner sin egen møteplan for 2014 i første ordinære møte.

Budsjettprosessen.
Til rådmannens budsjettpresentasjon, månedsskiftet oktober/november 2014, legges det opp 
til at alle utvalgene inviteres og at presentasjonen foregår som vanlig. 

NB ! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens 
budsjettpresentasjon. 

Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før 
formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 19. november. Dersom formannskapet ikke 
avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 26. november for å 
vedta en flertallsinnstilling. Møtet 26.november blir avlyst dersom det foreligger en 
flertallsinnstilling på møtet den 19.november. 
Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens 
§§ 44-4 og 45-3.

Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere 
tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer.

Administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2014 som i 2013, dvs. 2 møter hvert 
halvår. Nytt i 2014 er at møtedagen er flyttet til mandag.

Hovedarbeidsmiljøutvalget.
Hovedarbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2014 som arbeidsmiljøutvalget hadde i 
2013, dvs. 2 møter hvert halvår. Utvalget har fra 2014 blitt et hovedutvalg for tre 
underarbeidsmiljøutvalg (teknisk avdeling/kultur- og oppvekst/helse- og omsorg). Disse 
underutvalgene skal rapportere til hovedutvalget.
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Fylkets møter.
Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg 
gjøre. 

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får 
ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og 
med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte – avhengig av kategori. 

---- o ----

Alternative løsninger:
Møteplan for (utvalg) endres ved at:

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
301640 Møtekalender 2014.doc
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Møteplan for 2014

.2013

Januar 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

Februar 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 5                  1  2
 6   3  4  5  6  7  8  9
 7 10 11 12 13 14 15 16
 8 17 18 19 20 21 22 23
 9 24 25 26 27 28

Mars 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 9                  1  2
10   3  4  5  6  7  8  9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

April 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

Mai 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18            1  2  3  4
19   5  6  7  8  9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21  19 20 21 22 23 24 25
22  26 27 28 29 30 31

Juni 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22                     1
23 02 3  4  5  6  7  8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26  23 24 25 26 27 28 29
27  30

Juli 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

August 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31               1  2  3
32   4  5  6  7  8  9 10
33  11 12 13 14 15 16 17
34  18 19 20 21 22 23 24
35  25 26 27 28 29 30 31

September 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36   1  2  3  4  5  6  7
37   8  9 10 11 12 13 14
38  15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Oktober 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44                  1  2
45   3  4  5  6  7  8  9
46 10 11 12 13 14 15 16
47  17 18 19 20 21 22 23
48  24 25 26 27 28 29 30

Desember 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49   1  2  3  4  5  6  7
50   8  9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52  22 23 24 25 26 27 28
 1  29 30 31

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutv  alget- – Havnestyret - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1976
Journalpostløpenr.:
13/25990

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013

Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 16.10.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Reguleringssaker som legges frem for utvalget 16.10.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/25689 U 26.09.2013 Div.mottakere

Høring og offentlig ettersyn  -
Detaljregulering for boliger 
gnr. 46 bnr. 185 m.fl. -
Storåkeren

2 13/24520 U 12.09.2013 Div. mottakere

Høring og offentlig ettersyn 
av reguleringsendring for 
gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende 
område, Skailand

3 13/25183 U 20.09.2013 Div. mottakere

Ettersendelse av reviderte 
bestemmelser for 
Reguleringsendring gnr. 123 
bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt 
og omliggende område, 
Skailand

4 13/24429 U 12.09.2013 Div. mottakre

Høring og offentlig ettersyn 
for reguleringsendring for 
gnr 13 bnr 431 m.fl. -
Sandbakkane

5 13/25935 U 30.09.2013 Div. mottakere

HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN -
Trafikksikkerhetsplan 2013 -
2022

6 13/25781 I 18.09.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Varsel om igangsettelse av 
detaljregulering gnr. 45 bnr. 
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114 m.fl. - videre utbygging 
av sjukehus og sykehjem

 

Side 43 av 340



3

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg

302160
Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for boliger gnr. 46 bnr. 185 m.fl. -
Storåkeren

302161 Bestemmelser.pdf
302162 Illustrasjonsplan.pdf
302163 Planbeskrivelse.pdf
302164 Plankart.pdf
302165 Saksutredning.pdf
302166 Soldiagram.pdf

300237
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område, Skailand

294307
1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og 
omliggende område, Skailand

285628 Revidert planbeskrivelse 31.05.2013.pdf
285629 Ferdig plankart for oversendelse 31.05.2013.pdf
285630 Vedlegg 1 referat oppstartmøte.pdf
285636 Vedlegg 2 - 5 - oppstartsvarsel.pdf
285642 Vedlegg 6 - 11 - Innspill til oppstartsvarsel.pdf
285631 Vedlegg 12 - ROS-analyse sjekkliste.pdf
285632 Vedlegg 13 - Reguleringsbestemmelser.pdf
285633 Vedlegg 14 - Vedtak sak 156-11.pdf
285634 Vedlegg 15 - Referat fra plangjennomgang.pdf
285635 Vedlegg 16 - Hyttestyrets uttalelse til plangjennomgang.pdf

301348
Ettersendelse av reviderte bestemmelser for Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 
- Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand

301345 Revidert bestemmelser-PTU-27.08.2013

300090
Høring og offentlig ettersyn for reguleringsendring for gnr 13 bnr 431 m.fl. -
Sandbakkane

279455 Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av Sandbakkveien
274422 Justert planforslag - reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger
274423 2084 bestemmelser.docx
274424 2084 planbeskrivelse.docx
274425 2084 plankart 1 - over bakken.pdf
274426 2084 plankart 2 - under bakken.pdf
274427 2084 vedlegg 1 fotoillustrasjon ABCD.pdf
274428 2084 vedlegg 2 situasjonsplan.pdf
274429 2084 vedlegg 3 soldiagram.pdf
274430 2084 vedlegg 4 terrengsnitt.pdf
274431 2084 vedlegg 5 rasfarevurdering Multiconsult.pdf
274432 2084 vedlegg 6 kunngjøring 2008-2010.pdf
274433 2084 vedlegg 7 forhåndsuttalelser.pdf

145655
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr- reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien 15, 17 og 19 til boliger

145753 Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Sandbakkveien 15, 17 og 19
146713 Uttalelse til melding om igangsettting av regulering Sandbakkveien 15, 17 OG 19
296302 2084 plankart1- på bakken.pdf
296303 2084 plankart2- under bakken.pdf
302612 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2022
302616 Høringsutkast Trafikksikringsplan Eigersund revidert 2013.pdf
302311 Kart - plangrense
302310 Varsel om igangsettelse av detaljregulering gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre utbygging 
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av sjukehus og sykehjem
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________________________________________________________________ 

Fra:  Dag Kjetil Tonheim 

Sendt: 26.09.2013 
Til:  Åshild Slettebø;Åshild Bakken;Randi Haugstad 
Kopi: 
Emne: Høring og offentlgi ettersyn  - Detaljregulering for boliger gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren 
________________________________________________________________ 

 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for boliger gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren

Planteknisk utvalg har i møte 27.08.2013, sak 164/13 vedtatt at forslag for reguleringsendring for gnr. 46 
bnr. 185 m.fl. - Storåkeren på Havsø med tilhørende dokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. 
plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Sammen med de ubebygde eiendommene 46/989, 46/869 og 46/962 planlegges 9 små eneboliger og 1 
tomannsbolig. Planområdet ligger på Hafsøy med adkomst fra Vågsgaten, Kjerjanesveien og 
Hafsøyveien, og er i dag bebygd med eneboliger med tilhørende uthus/garasjer. Området er 
sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og jernbane. Området vurderes som 
godt egnet for fortetting.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn 
på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.10.2013-
15.11.2013. 

Planens dokumenter er også lagt ut på www.eigersund.no <http://www.eigersund.no/> under 
reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.11.2013. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret 
på 51468000.

Plankontoret
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

Felles brukerutvalg

Vår ref.: 13/24520 / 09/1316 / PL-, FA-L12, GBR-123/5 Dato: 12.09.2013

Saksbehandler: Grete Stuen Direkte telefon: 51 46 83 04 /   

E-post: grete.stuen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl. -
Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand
Offentlige instanser og interesseorganisasjoner

Planteknisk utvalg har i møte 27.08.2013, sak 163/13 vedtatt at forslag for 
reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område -Skailand 
med tilhørende plankart og bestemmelser datert 31.05.2013 skal legges ut til offentlig 
ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11. 
Hensikten med planforslaget er å endre gangveg til kjøreveg og justere parkeringsplasse.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, 
Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 13.09.13-
25.10.13. Plankart, bestemmelser og saksframlegg er også lagt ut på www.eigersund.no
under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 
4379 Egersund, innen 25.10.2013. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt 
med plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Grete Stuen (s)
Sivilarkitekt

Vedlagt saksframlegg med tilhørende dokumenter
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

Felles brukerutvalg

Vår ref.: 13/25183 / 09/1316 / PL-, FA-L12, GBR-123/5 Dato: 20.09.2013

Saksbehandler: Grete Stuen Direkte telefon: 51 46 83 04 /   

E-post: grete.stuen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Ettersendelse av reviderte bestemmelser for Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 
5 m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand

Ettersender herved reviderte bestemmelser for forslag til reguleringsendring for gnr 123 bnr 
5 m.fl. – Risvik hyttefelt og omkringliggende område. Bestemmelsene er revidert i henhold til 
planteknisk utvalg sitt vedtak fattet i møte 27.08.2013 – sak 163/13 og følger dokumenter 
som ligger ute til høring og offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Grete Stuen
Sivilarkitekt

Dok.nr Tittel på vedlegg
301345 Revidert bestemmelser-PTU-27.08.2013
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EIGERSUND KOMMUNE
Forslag til reguleringsbestemmelser for: XXXXXX-
Gnr. 123,  Bnr. 5, 8, 2 m.fl. – Skailand

Datert:  31.05.2013

Sist revidert: PTU-27.08.2013

Kommunestyrets vedtak:

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynsoner:

§1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankartet merket XXXX og datert 12.12.2012

§2 Formål
Området reguleres til:

- Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1)

 Boligbebyggelse
 Fritidsbebyggelse BF1 – BF15
 Vannforsyningsanlegg
 Avløpsanlegg
 Renovasjonsanlegg
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
 Småbåtanlegg på land

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2)

 Kjøreveg
 Parkering 
 Gangveg

- Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift (PBL §12-5, nr. 5)

 Landbruksformål
 Friluftformål

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr. 6)
 Friluftsområde i sjø og vassdrag

§3 Fellesbestemmelser
3.1 Terrenginngrep
Det tillates ingen omfattende terrenginngrep i planområdet

3.2 Kulturlandskap
Steingjerder, bakkemurer og andre kulturlandskapstrekk skal bevares i størst mulig grad

3. Vann- og avløpssystem
Det tillates ikke innlagt vann i fritidsboligene før det er etablert avløpssystem som er godkjent 
av Eigersund kommune. Det bør legges opp til felles avløpsløsninger for området, ev. 
fellesløsninger for klynger av fritidsboligene.

4. Kabler og ledninger
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5. Krav til kryss med fv. 32
Kryss med fv. 32 skal tilfredsstille følgende siktsonekrav: (10 x 123 m). Det skal være fri sikt i 
høyde 0,5 m over planum for de kryssende veger. Krysset skal betjene kjøretøygruppe LL, 
men bør dimensjoneres for L, etter kjøremåte B. Statens vegvesen skal godkjenne krysset 
før byggetillatelse kan gis.

6. Parkering
Parkering er kun tillatt på parkeringsplassene som er vist i plankartet, dersom annet ikke er 
angitt under det enkelte formål.

§4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1)

4.1 Område for boligbebyggelse
Innenfor område for boligbebyggelse kan eksisterende bolig gjenoppføres. I tillegg tillates 
oppført garasje.

4.2 Område for fritidsbebyggelse
Innenfor områder for fritidsbebyggelse, områdene BF1 – BF15, kan det 
oppføres/gjenoppføres en fritidsbolig på hver regulert tomt.

Det tillates ikke parkering på den enkelte fritidseiendom. Adkomst fra kjøreveg og inn til 
eiendommene skal fysisk begrenses til en bredde på 1,5 m. For eiendommen 123/59 tillates 
3,0 m bred adkomst da denne skal benyttes av slamtømmebil ved betjening av 
renseanlegget. Adkomsten tillates ikke benyttet som parkeringsplass.

Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 80 m2 (T-BRA

Fritidsboliger på tomtene 123/44, 123/45, 123/53, 123/59, 123/62 og 123/72 kan 
oppføres/gjenoppføres i 1 etasje. Det tillates ikke kjeller/underetasje i fritidsboligene. 
Maksimal gesimshøyde skal ikke 3,0 m og den maksimale mønehøyden skal ikke overstige 
6,0 m målt fra topp grunnmur.
Takvinkelen skal ligge mellom 20o og 35o. Grunnmurhøyde skal ikke overstige 0,5 m. 
Til hver av fritidsboligene kan det bygges en terrasse på inntil 20 m2.
Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2

Fritidsboliger på tomtene 123/46, 123/47, 123/48, 123/49, 123/50, 123/51, 123/52, 123/54, 
123/55, 123/56, 123/57, 123/58, 123/63, 123/64, 123/65, 123/66, 123/67, 123/68, 123/69 og 
123/70 kan oppføres/gjenoppføres i 1 etasje pluss hems. Det tillates ikke kjeller/underetasje i 
fritidsboligene. Maksimal gesimshøyde skal ikke 3,5 m og den maksimale mønehøyden skal 
ikke overstige 6,5 m målt fra topp grunnmur.
Takvinkelen skal ligge mellom 20o og 35o. Grunnmurhøyde skal ikke overstige 1,0 m. 
Til hver av fritidsboligene kan det bygges en terrasse på inntil 20 m2.

Taktekkingen skal ha stedstilpasset/naturtilpasset farge. Glasert takstein tillates ikke. 

Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk. Fasademateriale skal 
være tre eller naturstein. Fritidsboligene skal ha farger som glir godt inn i naturen.

Kommunen fastsetter endelig plassering og høyde på grunnmuren. Bygningene skal 
plasseres lavest mulig i terrenget.

4.3 Område for vannforsyningsanlegg
Område for vannforsyningsanlegg skal benyttes til brønn/pumpehus for felles 
vannforsyningssystem. Bygning skal utføres med fasadematerialer i tre og med taktekking i 
stedstilpasset/naturtilpasset farge.

4.4 Område for avløpsanlegg
Område for avløpsanlegg skal benyttes til renseanlegg/avløpsanlegg for felles avløpssystem. 
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4.5 Område for renovasjonsanlegg
Område for renovasjonsanlegg skal benyttes til felles renovasjonscontainer.

4.6 Område for privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Område for privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag kan det legges til rette med flytebrygger 
for inntil 30 småbåter

4.7 Område for privat småbåtanlegg på land
Innenfor område for privat småbåtanlegg på land kan de som har båtplass i det private 
småbåtanlegget i sjø og vassdrag lagre båtene sine. Det tillates ingen bygninger innen dette 
området.
Korttidsparkering i tilknytning til småbåtanlegget tillates innen området.

§5 Områder for samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2)

5.1 Område for kjøreveg
Område for kjøreveg er fellesområde for samtlige fritidseiendommer som inngår i 
reguleringsplanen.

Felles kjøreveg skal benyttes for varetransport frem til den enkelte fritidsbolig og som 
adkomst frem til felles parkeringsplasser. Kjørevegen skal ha en normal vegbredde 3,0 m, og 
skal ha overflate av grus som ikke er lysere enn omkringliggende fjell. I tillegg til vegbredden 
kan det anlegges 0,5 m skulder på hver side. Skulder skal tilsåes. 

5.2 Parkering
Områder for parkering, områdene f_PI1 – f_PI5, er fellesområder for flere av 
fritidseiendommene som inngår i reguleringsplanen.

Parkering skal kun foregå på felles parkeringsplasser hvor det er avsatt plass til 47 
personbiler. Parkeringsplassene skal ha overflate av grus som ikke er lysere enn 
omkringliggende fjell. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til fritidsbolig, skal 
det være opparbeidet minst 1,5 parkeringsplass i planområdet for fritidsboligen.

De enkelte parkeringsplasser er felles for følgende eiendommer:
- f_PI1: 123/65, 123/66, 123/67, 123/68 og 123/69
- f_PI2: 123/56, 123/62, 123/63, 123/64, 123/70, samt gjesteparkering for 

samtlige fritidseiendommer som inngår i planen
- f_PI3: 123/46, 123/47, 123/48, 123/52 og 123/53
- f_PI4: 123/45, 123/55, 123/57, 123/58, 123/59, 123/72, samt gjesteparkering 

for samtlige fritidseiendommer som inngår i planen
- f_PI5: 123/44, 123/49, 123/50, 123/51 og 123/54

5.3 Område for gangveg
Områder for gangveg skal benyttes som privat gangveg fra kjøreveg og frem til 
fritidsboligtomtene. Gangveg kan opparbeides med bredde inntil 1,5 m, og skal ha overflate 
av grus som ikke er lysere enn omkringliggende fjell.

§6 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift (PBL §12-5, nr. 5)

6.1 Område for landbruksformål
Innenfor område for landbruksformål kan det drives tradisjonelt landbruk som jord- og 
skogbruk.
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Innenfor områder for friluftsformål kan det opparbeides stier med grusdekke eller naturstein, 
evt. trestokker der dette er nødvendig. Stier kan opparbeides med bredde inntil 1,0 m og skal 
plasseres slik at de medfører minst mulig terrenginngrep. Stiens skal være åpne for allmen 
ferdsel.

Midlertidige, nødvendige inngrep i friluftsområdet under utbyggingsperioden skal revegeteres 
med stedegen vegetasjon så snart det utløsende tiltaket er ferdigstilt. Det påligger 
tiltakshaver å besørge at revegetering gjennomføres.

Med tillatelse fra kommunen kan det legges til rette for fellesaktiviteter innenfor disse 
områdene.

Innenfor områdene kan det drives tradisjonelt jordbruk i form av beiting.

Gjerder som er til hinder for fri ferdsel tillates ikke innen områdene.

§7 Område for bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr. 6)

7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag
Innenfor friludtsområde i sjø og vassdrag er det fritt for allmenheten til å drive 
friluftsaktiviteter.

Egersund,      /    2013

______________________
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

Felles brukerutvalg

Vår ref.: 13/24429 / 08/2549 / PL-, FA-L12, GBR-13/354, GBR-13/219, GBR-13/431 Dato: 12.09.2013

Saksbehandler: Grete Stuen Direkte telefon: 51 46 83 04 /   

E-post: grete.stuen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring og offentlig ettersyn for reguleringsendring for gnr 13 bnr 431 m.fl. -
Sandbakkane
Offentlig instanser og interesseorganisasjoner

Planteknisk utvalg har i møte 14.05.2013, sak 113/13 vedtatt at forslag for 
reguleringsendring for gnr 13 bnr 431 m.fl – Sandbakkane med tilhørende plankart og 
bestemmelser revidert 19.08.2013 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og 
bygningslovens § 12.10 og § 12.11. Hensikten med reguleringsendingen er å fortette 
området med boliger.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, 
Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 13.09.2013-
25.10.2013. Plankart, bestemmelser og saksframlegg er også lagt ut på www.eigersund.no
under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 
4379 Egersund, innen 25.10.2013. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt 
med plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Grete Stuen
Sivilarkitekt

Vedlagt saksfremlegg med tilhørende dokumenter
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon vei og utemiljø

  
  

Felles brukerutvalg

Vår ref.: 13/25935 / 13/952 / FA-Q00 Dato: 30.09.2013

Saksbehandler: Espen Hyggen Direkte telefon: 51 46 83 29 / 926 17 214

E-post: espen.hyggen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2022
Offentlige instanser og interesseorganisasjoner

Eigersund kommune har utarbeidet ny trafikksikkerhetsplan. Høringsutkastet er lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 27. oktober til 1. november 2013. 

Planen inneholder to handlingsplaner, en for ikke-fysiske tiltak, og en for fysiske tiltak. 
Eigersund kommune har som hovedmål med planen å legge til rette for en trafikksituasjon 
som best mulig ivaretar alle trafikkgrupper, med hovedfokus på myke trafikanter. Det er et 
mål å redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse. 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, 
Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 27.oktober til 1. 
november. Planen er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 
4379 Egersund, innen 1. november. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta 
kontakt med plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Espen Hyggen
Rådgiver vei- og trafikksikkerhet

Dok.nr Tittel på vedlegg
302616 Høringsutkast Trafikksikringsplan Eigersund revidert 2013.pdf
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TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 

 

FORORD 

Denne planen er en revisjon av ”Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune  2009 – 

2019”. (TS-plan) 

Eigersund kommune har som hovedformål med TS-planen å legge til rette for en 

trafikksituasjon, spesielt rettet mot «myke trafikanter» for om mulig å redusere antall 

trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse, for alle trafikanter i kommunen. 

Ringvirkningene av skadde og drepte personer går langt utover det som kun gjelder de til 

enhver tid fysisk involverte parter. Og ulykker kan skje over hele vegnettet i kommunen , ikke 

bare på de overordnede vegsystemene.   

Rulleringen av TS-planen er et forsøk på komme det skiftende trafikkbildet i møte og være 

mest mulig handlingsrettet i samsvar med de registreringer som gjøres fortløpende av 

trafikksituasjonen. 

Planbehovet er definert i tildelingskriteriene for statlig- og fylkeskommunal støtte til 

planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i kommunen, hvor planen må vise til 

prioriterte TS-tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan.  

Den reviderte TS-planen bygger i stor grad på forrige plan, med en rullering som primært 

omfatter registrering av innmeldte utrygghetspunkter i trafikken, oppdatering av 

handlingsplanen og oppdatering av tiltaksbeskrivelser.   

Handlingsplanen er i hovedsak revidert og oppdatert for de fysiske tiltakene. 

Trafikksikkerhetsplanens analyser tar utgangspunkt i politirapporterte personskadeulykker og 

kommunens egne registrerte utrygghetsmeldinger i siste planperiode.  

Hovedhensikten med planrulleringen er å kunne følge opp handlingsplanens fremdriftsplan, 

gjennom å årlig søke-  og få tildelt TS-midler, samtidig som det utbedres og bygges mer 

formålstjenlige trafikale anlegg for målgruppen.  

Evaluering og rullering av trafikksikkerhetsplanen er viktig for å oppnå målene om 

gjennomgående trafikksikkerhet i Eigersund kommune.  

Eigersund, ………….2013 

 
For Eigersund kommune 
 
 
 
Jone Omdal 
Vei – og Utemiljøsjef 
 

Dag Kjetil Tonheim  

Plansjef 
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TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 
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TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 

 

1 INNLEDNING 

I Vegtrafikkloven er en trafikkulykke definert som et uhell der minst et kjøretøy er innblandet. 
Kjøretøy omfatter i denne sammenheng både motoriserte kjøretøy og sykkel. Uhell hvor bare 
fotgjengere er innblandet, for eksempel en fallulykke, regnes ikke som en trafikkulykke. 
Ulykker som medfører personskade skal rapporteres til politiet. 
 
Hvert år blir 11.000 - 13.000 mennesker drept eller skadet i trafikkulykker i Norge som politiet 
får kjennskap til. Det virkelige antall skader er imidlertid langt høyere. Trafikk- og 
ulykkesutviklingen i Rogaland, og landet totalt sett, viser at til tross for en relativt kraftig 
trafikkvekst har antallet ulykker med skadde og drepte holdt seg stabilt. Reelt sett opplever vi 
derfor en betydelig nedgang i døds- og skaderisikoen. Den mest ulykkesutsatte 
aldersgruppen er ungdom fra 16 til 26 år. 
 
Myndighetene stiller, gjennom lovgivningen, blant annet krav til veiutforming, 
kjøretøystandard, trafikkregler, føreropplæring og opplæring i skolene. Alle disse tiltakene 
bidrar til å øke sikkerheten i trafikken. Sikkerheten avhenger likevel sterkt av hvordan hvert 
enkelt menneske innretter seg i trafikken, og av deres holdninger og øyeblikkets 
oppmerksomhet når en akutt situasjon oppstår. Med begrepet trafikksikkerhet menes i første 
rekke reduksjon i antall trafikkulykker med personskade. 
 
Den 27. februar 1996 ba Stortinget regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide 

handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en 

forutsetning for å få trafikksikkerhetsmidler. I Norsk Veg- og Vegtrafikkplan (NVVP), vedtatt 

våren 1997, stilles det krav om at kommunene må sette i gang arbeid med lokale 

trafikksikkerhetsplaner for å få tildelt trafikksikkerhetsmidler (tidl. Aksjon Skolevei midler).  

Med hjemmel i disse vedtakene kreves det at søknad for tildeling av fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler fra og med 2001 skal være begrunnet i en vedtatt 

trafikksikkerhetsplan. Tilskuddene fra fylket skal nyttes til å bedre trafikksikkerheten gjennom 

fysiske tiltak på kommunale og fylkeskommunale veier.  
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TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 

2 PLANENS MÅLSETTING  

Samferdselsdepartementet styrer det overordnede trafikksikkerhetsarbeidet og har 
utarbeidet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, med grunnlag i Nasjonal 
transportplan 2014 – 2023. Planen slår fast at det skal legges opp til økt innsats og 
samarbeid i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen er utarbeidet med nullvisjonen som premiss og 
viser et stort spekter av trafikksikkerhetstiltak som er rettet mot både trafikanten, vegen og 
kjøretøyet. 
 

Fylkestinget har gjennom Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2006-2015 slått 
fast at fylkeskommunen skal intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygghetsnivået innen 
transportsektoren. Reduksjon i antall skadde og drepte i Rogaland skal være større enn på 
landsbasis. Dette skal søkes oppnådd ved en god samordning mellom de ulike instanser 
som arbeider for å øke trafikksikkerheten, prioritere veiprosjekter ut fra 
trafikksikkerhetshensyn, samt fokusere på sikkerhet i alle transportformer. Fylkesplanen slår 
fast at trafikksikkerhetsarbeidet spesielt skal rettes mot: 
  
• Sikring av skoleveier 
• Reduksjon i antall skadde og drepte syklister og ungdommer  
• Tiltak mot kjøring i ruspåvirket tilstand og i særlig høy fart, samt bedre bruk  
  av bilbelte/hjelm. 
 
Fylkestinget ga våren 2006 sin tilslutning til at det startes opp et nullvisjonsprosjekt i Sør-
Rogaland. Fylkesplan for Rogaland samt gjeldene transportplaner i Rogaland slår fast at 
fylkeskommunen skal intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygghetsnivået innen 
transportvirksomheten, og fokusere på sikkerhet i alle transportformer. En reduksjon i antall 
skadde og drepte vil kreve et samvirke mellom en rekke trafikksikkerhetstiltak, både fysiske 
tiltak på veinettet, forebyggende tiltak, kontroll og sanksjoner, opplæring, informasjon og  
kunnskapsoppbygging. 
 

Det er et mål å redusere antall trafikkulykker og redusere alvorlighetsgrad for alle trafikanter i 

kommunen. I tillegg er det mer konkret valgt ut følgende delmål for arbeidet med 

trafikksikkerhetsplanen i Eigersund kommune:  
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3 GRUNNLAGSDATA 

Eigersund kommune hadde per 1. januar 2012 14.475 innbyggere og har en positiv 

befolkningsvekst. Alderssammensetningen i Eigersund følger sammensetningen i fylket for 

øvrig.  

Ulykkesdataene i denne revisjonen av trafikksikkerhetsplanen kommer fra Statens 

vegvesens trafikkulykkesregister og inneholder alle politirapporterte ulykker (PPU) som har 

inntruffet i Eigersund de siste årene.  

Registeret inneholder opplysninger om åsted, hendelsesforløp, skadeomfang, etc. I det 

videre bruker vi ordet ulykker om disse. Vi vet at det er en del ulykker som ikke blir 

rapportert. Dette gjelder spesielt sykkelulykker. I tillegg er det en del av ulykkene som ikke er 

godt nok stedfestet, eller på annen måte mangler informasjon. 

Hovedveinettet i Eigersund kommune består av E39, Rv42, Fv42, Fv44 og Rv502: 

 E39 er stamveiforbindelsen fra Sørlandet og nordover på Vestlandet. Veien ligger 

nordøst i kommunen, og går igjennom bygden Helleland. ÅDT på E39 (målt på 

Saglandsbakken) Helleland og Krossmoen varierer gjennom året mellom 4500 - 8300. 

Trafikken er høyest i helgene og sommermånedene. 

 

 Rv42 er hovedveien fra Egersund jernbanestasjon  til Helleland (Krossmoen), og utgjør  

hovedforbindelse fra E39 til Egersund. ÅDT varierer gjennom året mellom 1000 - 4000. 

Trafikken er høyest på virkedagene og tettest inn i mot Egersund sentrum.  

 

 Fv42 er veiforbindelsen mellom Helleland stasjon og Eigersunds kommunegrense mot 

Sirdal gjennom Gyadalen, og er en del av hovedforbindelsen fra kommunegrensa  til 

Egersund sentrum via E39 og Rv 42. ÅDT varierer gjennom året mellom 400-800.  

 

 Fv44 er tidligere Rv 44, og utgjør deler kystveiforbindelsen Flekkefjord - Stavanger. Fv44 

går fra kommunegrensa i sør, mot Sokndal kommune,  gjennom Egersund sentrum til 

kommunegrensa i nord, mot Hå kommune. ÅDT nord og sør i Eigersund, ved 

kommunegrensene,  varierer gjennom året mellom 1000 - 2000 men stiger betydelig inn 

mot sentrum. Inne i Egersund sentrum er trafikken størst på virkedagene med ÅDT-

verdier på 8000 - 16000.  

 

 Rv502 går fra Eie bru/ Fv 44 ved Egersund jernbanestasjon til ferjekaien for 

utenlandstrafikk på Eigerøy. ÅDT på denne strekningen varierer gjennom året mellom 

4000 - 8000. Trafikken er størst på virkedagene, noe som skyldes arbeidsreiser til de 

mange arbeidsplassene på Eigerøya. 
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4 ADMINISTRATIV OG POLITISK SAKSGANG  

  

Formell saksgang for gjennomføring av revisjonsarbeidet: 

For revisjon av gjeldende trafikksikkerhetsplan gjelder kommunens 

delegeringsreglement. I dette ligger at rådmannen er delegert myndighet til å vurdere 

behovet for planrullering og utførelse av planvarsling og planhøring uten krav om 

politisk saksgang.  

Ettersom planens tiltakspakke vil ha føringer for kommunens tekniske planer, 

økonomi og enkeltvedtak er planen forelagt de nødvendige politiske utvalg, 

formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.  

    

- 15.05-2013  Varsel om oppstart revisjon TS-plan 2013 -2022 , annonseres 

på kommunens nettside og i Dalane Tidende. 

- 15.06.2013  Frist for innsending av innspill til oppstartsvarslingen.  

- 27.09.2013 Utarbeidelse av revidert planforslag / høringsutsendelse  

-  01.10.2013 Frist  for innsending av innspill til planforslag. 

- 19.11.2013 Vedtak av planforslag i planteknisk utvalg. 

- 27.11.2013 Vedtak av planforslag i formannskapet 

- 16.12.2013 Vedtak av planforslag i kommunestyret 

Ansvarsforhold  

Seksjon for vei og utemiljø har i samråd med plansjefen vedtatt at gjeldende 

trafikksikkerhetsplan må rulleres.  

Arbeidsfordelingen har vært som følger: 

- Planarbeidet  gjennomføres i regi av plankontoret  ved plansjef Dag Terje 

Tonheim.  

- Leder  seksjon for vei og utemiljø Jone Omdal er ansvarlig for planutarbeidelsen.  

- Planrevideringen er utført av konsulentfirmaet Byggadmin AS,  v/ Øyvind 

Skogerbø  

- Kvalitetssikring og politisk saksgang er utført av rådgiver  Espen Hyggen ved 

seksjon for vei og utemiljø . 
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5 REGISTRERING AV UØNSKEDE HENDELSER OG 

ULYKKEPUNKT I SISTE PLANPERIODE 

 

Planrulleringen legger i hovedsak publikumsinnspill, registrerte hendelser og 

utrygghetspunkter i siste planperiode 2007 – 2012, til grunn.  

Eigersund kommune har i siste planperiode gjennomført de fleste fysiske tiltak lagt til grunn i 

forrige TS-planperiodes handlingsplan.    

For en revidert trafikksikkerhetsplan for planperioden 2013 – 2022 tas det derfor 

utgangspunkt i nye registreringer av: 

 Politirapporterte personskadeulykker.  

 Innbyggernes tilbakemeldinger av trafikkfarlige steder / utrygghetspunkter. 

 Kommunens egne registreringer av uønskede og lite gunstige trafikale løsninger .  

På denne bakgrunnen er det utarbeidet to handlingsplaner; en for ikke - fysiske tiltak, og en 

for fysiske tiltak.  Ikke fysiske tiltak gjelder i hovedsak holdningsskapende arbeid innen skole 

og barnehage.  Varslingen legger derfor opp til å spesielt henvende seg til disse 

målgruppene. Fysiske tiltak gjelder tiltak som kan bedre oversiktlighet og trygghet i trafikken 

for alle myke trafikanter, da spesielt barn og unge til og fra skole, barnehage og fritidstilbud. 

Tiltakene kan også gjelde generelle trafikksikkerhetstiltak. 

Eigersund kommune sendte ut varsel om planstart 15.05.213 med frist for innspill 15.juni 

2013. Alle innspill er behandlet seriøst og tatt med i planarbeidet . Innsending av innspill til 

Eigersund kommune  er foretatt pr. brev, E-post og ved å kontakte de revisjonsansvarlig 

direkte. 
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5.1 Politirapporterte personskadeulykker i Eigersund kommune.  

 

For registreringen er statens vegvesens data for perioden 2007 – 2013 benyttet. Det fremgår 

i liten grad detaljer om de involverte partene i de rapporterte ulykkene. For perioden er det 

registrert 2 dødsulykker og 10 ulykker med fotgjengere, hvor personskade er rapportert.     

Totalt foreligger 152 politirapporter i perioden januar 2007 til 20 mars 2013. 

 

 

 

Rapporteringsperiode 18.01.2007 – 20.03.2013. 

Utdrag av vedlegg 1. 

Veg Dato Uhellskode død meget alvor lett 

              

PV98661 27-nov-09 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 1 0 1 0 

FV42 16-jan-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 1 0 0 0 

PV98661 21-sep-07 Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy 0 0 0 1 

FV44 19-okt-08 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 1 0 

KV1667 08-feb-11 Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig 0 0 0 1 

PG99999 10-jun-11 Fotgjenger gikk på vegens venstre side 0 0 1 0 

KV1640 21-jul-11 Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen 0 0 0 1 

FG44 04-jan-12 Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss 0 0 0 1 

KV1967 31-okt-12 Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss 0 0 0 2 

FV44 10-nov-12 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 0 1 

FV44 23-nov-12 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 0 1 

KV1670 13-jan-13 Fotgjenger gikk på vegens høyre side 0 0 0 1 
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5.2 Registrerte utrygghetspunkter  i Eigersund kommune 

Tiltakspunkter registrert i Eigersund kommune pr 15.06.2013 er etter innspill fra 

privatpersoner, velforeninger, skoler, barnehager og kommunens eget driftspersonell.  

For registreringen er det benyttet kommunens interne oppfølgingsrutiner, kommunens 

sakssystem for dokumentstyring ACOS, samt oppstartsvarsling av planrulleringen i perioden  

15 mai - 15 juni 2013.  Totalt foreligger 46 registreringer  til grunn. 

Innspill fra skole / barnehage er merket (s ) Innspill fra velforeninger og privatpersoner  er merket (v). Innspill fra driftsansvarlige 

er merket (k) 

NR STEDSBESKRIVELSE PROBLEM  / UTRYGGHET ØNSKE OM TILTAK 

 

1s Baglerveien 

Kiellandskogen barnehage 

Utilstrekkelig gatebelysning. 

Høy hastighet  

Bedret gatebelysning  

Fartsdempere 

2v Fv 44, Jernbanebru v/ Hellvik 

stasjon. 

Smal bru , ingen sikkerhet for myke 

trafikkanter, mangler fortau 

Ny gangbru / ny bru  

3v Fv 44 fra «Hellvik Hus» til 

Sandarnes, Hellvik. 

Smal og trafikkfarlig vei for myke 

trafikanter 

Ny gang og sykkelveg 

4v Fv 44 fra Hellvik stasjon til 

Helland 

Smal og trafikkfarlig vei for myke 

trafikanter 

Ny gang og sykkelveg 

5v Fv 44 Hellvik , Lunhulen - 
«Hellvik Hus» 

Dårlig , manglende vegbelysning Bedret gatebelysning  

6k Lædre . Dårlig , manglende vegbelysning Bedret gatebelysning 

7v Rundevollsveien 73 og 
nordover ca. 50 m.  

Smal gate / skoleveg biler kan skli utfor 
veien / utrygt for myke trafikanter 

Fartsdempende tiltak / senket hastighet 

8k Terneveien Hellvik  Høy hastighet , utrygghet for barn til 
skolen  

Utbedring av veiprofil. 

9v Sjukehusveien v/ 
bussholdeplass på Lagård 

Utrygt krysningspunkt skolevei, høy 
hastighet, dårlige siktforhold 

Fartsreduksjon, sikre kryssing for myke 
trafikanter bedre oversikten  

10v Hestnesveien   Høy hastighet , utrygghet for kryssende 
barn til skolen / skolebuss 

 fartsdempere, nytt gangfelt 

11v Nonsfjellveien  Utrygt krysningspunkt skolevei,  Nytt gangfelt 

12k Vadlåsveien,  Smal og uoversiktlig skolevei Fartsdempende tiltak, autovern og 

parkeringsforbud  

13k Langsifjellet   Utrygghet langs fjell Autovern  

14k Lædre Utrygghet mellom sjøboder Autovern 

15k Veien opp til øynå Utrygghet langs vei Autovern  

16k Varbergveien  Vinterproblematikk / farlig isdannelse / 

steinsprang på skolevei 

Sikringstiltak mot is / steinsprang 

17k Kydlandsveien Vinterproblematikk / farlig isdannelse / 

steinsprang på skolevei 

Sikringstiltak mot is / steinsprang  
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18v Nonsfjellveien  Fremmedparking / feilparking, dårlige 
siktforhold 

Oppmerking , snu adkomst fra bolig og 
Rundevollbarnehage 

19k Kloppabekkveien Hellvik  Høy hastighet Fartsdempende tiltak 

20v Stie Mangler skiltet hastighet, høy fart Fartsreduksjon, skilting av hastighet max 
30km/t  

21v Lønneveien , Snuplass Fremmedparkering  Skilting Parkering forbudt. 

22v Rådyrveien  Høy hastighet  Fartsdempende tiltak 

23v Rindaveien  Høy hastighet Fartsdempende tiltak 

24v Uførfjellveien Høy hastighet Fartsdempende tiltak 

25v Sjarkveien  Høy hastighet Fartsdempende tiltak 

26v Kryss Sjukehusveien / 
Langevannsveien nord for 
innkjøring til sjukehuset 

Høy hastighet Fartsdempende tiltak 

27v Birkelandsveien , Helleland Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

28k Eftelandsveien ved  Helleland 

skole / Barnehage 

Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

29v Ystebrødveien fra vedafjell til 

Ystebrød 

Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

30v Kalhammerveien  Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

31v Fv 63 fra Fv 44 til Gådå Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

32v Veshovda / Koldalsbakken  Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning / punktbelysning 

33v Øyaveien  Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning / punktbelysning 

34k Fv 51 Fra Tengs til Fotland Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 

35k Fv 44 Fra Lygre til Hadland Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

36k Fv 65 Fra Eigerøy bru til 

Skadbergsanden 

Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

37k E39 fra Skjerpe til Krossmoen Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

38k Rv 502 fra Eigerøy bru til 
Nyåskaiveien 

Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

39k Fv 42 Slettebø Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

40k Tråsavikveien  fra  
Fv 44 - Terneveien 

Utrygghet for myke trafikanter Gang – og sykkelveg 

41k Fv 44 - / Eie bru 
 

Utrygghet for myke trafikanter Gangbru 

42k Kryss Fv 44- Heggdalsveien   Utrygghet for myke trafikanter Utbedring krysningspunkt  

43k Slevelandsveien Utrygghet for myke trafikanter og 
kjørende 

Sanering av planovergang  ny 
jernbanebrujernbane 

44k Helleland stasjon / utkjørsler til 
Sørlandsveien / E39 

Utrygghet for myke trafikanter Sanering av planovergang  ny 
jernbanebrujernbane 

45k Fv44 - Skarpabrådet Utrygghet for myke trafikanter Utbedring krysningspunkt 

46k Rv42 Slettebø - Krossmoen Mangelfull gatebelysning på skolevei Gatebelysning 
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5.3 Oversiktskart over registrerte utrygghetspunkter i Eigersund 

kommune 
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Side 295 av 340



Trafikksikringsplan 2013-2022 16 

 

TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 

5.4 OPPSUMMERING REGISTRERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

OG ULYKKEPUNKT I SISTE PLANPERIODE 

 

Tendensen i antall alvorlige ulykker for Eigersund kommune er nedadgående. Dette gjelder 

også antall ulykker med drepte og varig skadde de siste 5 år. Imidlertid varierer tallene mye 

fra år til år.  

Ulykkestypene i Eigersund sist periode varierer fra møteulykker til kryssulykker. Det er 

mange ulykker knyttet til riks- og europavei, noe som kan skyldes høyere fart enn på øvrige 

veger. De 2 dødsulykkene rapportert skjedde på henholdsvis privat veg og Fv 42. Dette viser 

at trafikksikkerhetsarbeidet må tas på alvor på alle veityper i kommunen.  

Flere typer ulykker skjer i kryss , og krysningspunkt, selv om de ikke defineres som 

kryssulykker. Det kan være fotgjengere som krysser veien i et kryss og det kan være 

påkjøringer bakfra (samme retning) fordi det er kryssende trafikk lenger fremme. I kryss er 

kombinasjonen av frisikt som ikke tilfredsstiller normkrav og fartsnivå som ikke er tilpasset 

dårlig sikt av avgjørende betydning for om det skjer konflikter i kryss.  

TS-planen skal være et forebyggende tiltak så vel som et verktøy for å gjennomføre 

trafikksikkerhetsarbeid gjennom motivering og opplæring så vel som tilrettelegging av av den 

fysiske hverdagen.   

Eigersund kommune er en stor kommune i areal sammenlignet med folketallet. Dette gjør 

kostnadene for å ivareta nødvendig sikkerhet i form av å sikre krysningspunkt med bruer 

eller underganger, etablere veibelysning, gang- og sykkelstier og andre tiltak utenfor de mest 

tettbebygde områdene kostbart målt opp mot antall brukere.  

Sett i lys av at Eigersund kommune er en av de mest benyttede gjennomfartskommunene i 

Rogaland mener Eigersund kommune seg berettiget  å iverksette og innhente 

ekstraordinære tilskuddsmidler for gjennomføring av trafikksikringsarbeidet på de mest 

benyttete gjennomfartsveiene som E39, Rv 502, Fv 44 og Rv42.  
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6 HANDLINGSPLAN 2013 – 2022 

 

6.1  Tiltaksområder og ansvar 

Handlingsplanen er oppdelt i 2 tiltaksområder  

1. Ikke-fysiske tiltak  

2. Fysiske tiltak.  

Ansvarlige parter i handlingsplanen: 

1. Politiet 

2. Rogaland fylkeskommune  

3. Statens vegvesen  

4. Eigersund kommune  

5. Eigersund kommune  - Tekniske tjenester   

6. Eigersund kommune - Kultur og oppvekst 
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6.2 Ikke-fysiske tiltak 

Kommunen har til rådighet ulike ikke fysiske verktøy for gjennomføring av aktuelle 

trafikksikkerhetstiltak. Kommunens målsetting er at tiltakene følges jevnlig opp for å oppnå 

ønsket effekt. 

Ikke - fysiske «verktøy».    

Administrative tiltak i kommunen 
- Raskere saksbehandling av småtiltak. Prioritere behandling av slike saker. 

- Prioritere små, enkle TS-tiltak. Sette av ”øremerkede” midler til TS-tiltak i budsjett. 

 

Opplæring og informasjon i barnehager 
- Enkel opplæring om trafikk. Ut å gå i trafikken sammen voksne.  

- Informasjon på foreldremøter om trafikkopplæring i barnehagen. Oppfordre foreldre til å 

følge opp og støtte dette arbeidet. 

 

Opplæring, undervisning og informasjon i skolen 
- Utnevne en ”trafikkansvarlig” på hver skole som har ansvar for at trafikkopplæring og 

informasjon blir ivaretatt. 

- Undervise elevene jevnlig i hvordan de skal ferdes i trafikken og bruk av beskyttelse. 

Avholde årlig teoritest og praktisk test i ”Hvordan gå i trafikken?” (småskoletrinnet) og 

”Hvordan sykle i trafikken?” (mellomtrinnet og ungdomstrinnet). Arrangere for eksempel 

”trafikkdag” hvor foreldre inviteres til å delta. Trygg trafikk kan bistå. 

- Oppfordre elevene til å gå til skolen istedenfor å bli kjørt med bil. Evt kan elevene gå det 

siste stykket til skolen. Å ferdes i trafikken er viktig for å lære hvordan man håndterer 

farer og situasjoner som oppstår. 

- Arrangere interne konkurranser mellom klasser eller skoler angående bruk av for 

eksempel sykkelhjelm og refleks.  

- Informasjon på foreldremøter og gjennom FAU om trafikkopplæring i skolen. Informere 

foreldre om deres ansvar i trafikkopplæringen, og oppfordre dem til å følge opp og støtte 

skolens arbeid. 

 

Kontroll og overvåking foretatt av politiet og Statens vegvesen 
- Fartskontroll på utsatte strekninger 

- Kontroll av bilbeltebruk  

- Kontroll av hjelmbruk, refleks, bruk av lys på sykkel ved skoler 

- Generell kontroll av atferd 

 

Informasjon, adferdspåvirkning og kampanjer foretatt av andre organisasjoner/etater 
- Atferdsendring hos unge bilførere (Trygg trafikk, politiet og andre frivillige deltar allerede i 

dette arbeidet) 

- Fokus på trafikkulykker og trafikksikkerhet i kjøreopplæringen 
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Tabellen under viser ulike ikke-fysiske tiltak fordelt på ulike instanser. Ikke-fysiske tiltak 

forutsetter jevn oppfølging. Tiltakene nevnt i tabellen under der derfor de samme som i 

forrige trafikksikkerhetsplan.  

 

Ansvarlig Tiltak Gjennomføring 

Eigersund kommune, adm Rask behandling av TS-saker Kontinuerlig 

 Prioritere TS-budsjettmidler Årlig 

Eigersund kommune, skole Utnevne trafikkansvarlig på hver skole Årlig 

 Trafikkopplæring/øving i barnehager Kontinuerlig 

 Gå/sykle til skolen/bussen Kontinuerlig 

 Refleks/hjelm-konkurranse på skoler Årlig 

 Arrangere trafikkdag sykkel/gåtest Årlig 

Politiet, Statens vegvesen Skolekontroller, refleks, lys o.l Årlig 

 Fartskontroll på E-39, Rv 44 og Rv 42 Jevnlig 

 Kontroll av bilbeltebruk Jevnlig 

 Vurdere fartsgrenser og bruk av ATK En gang 

Trygg trafikk, Politiet mm Kampanjer, informasjon o.l Jevnlig 

Kjøreskoler, Statens vegvesen Oppfriskningskurs for eldre bilførere Kontinuerlig 

Kjøreskoler og Politiet Fokus på sikkerhet i kjøreopplæringen Kontinuerlig 
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6.3 Fysiske tiltak 

Kommunen har til rådighet ulike fysiske verktøy for gjennomføring av aktuelle 

trafikksikkerhetstiltak. Kommunens målsetting er at tiltakene følges jevnlig opp for å oppnå 

ønsket effekt. 

Gang og sykkelveier (g/s-vei)  
Skille fotgjengere og syklister fra bilvei med trafikkdeler. 

- Økt sikkerhet for myke trafikanter langs trafikkerte eller spesielt farlige veier 

 

Utbedring av veiers tverrprofil  
Flere eller bredere kjørefelt, bredere vei eller skulder, etablere midtdeler eller forbikjøringsfelt 
og bredere bruer.  
- Øker trafikantenes sikkerhetsmargin og fremkommelighet 

 

Utbedring av linjeføring og siktforhold 
Mindre krappe svinger, rette ut veien både i horisontalplanet og vertikalplanet.  
- Veiens forløp blir tydeligere og fremkommeligheten øker 

- Andre trafikanter blir mer synlige 

- Enklere for føreren å treffe riktig valg, veien blir mer forutsigbar 

 

Tiltak i horisontalkurver 

- Bakgrunnsmarkering, breddeutvidelse, anbefalt fart, rekkverk og justering av kurveforløp. 

- Veiens horisontalkurvatur blir mer synlig 

 

Rundkjøringer 

Rundkjøring gir færre konflikter, all trafikk kommer fra samme retning.  
- Farten i kryssområdet og antall konfliktpunkt reduseres 

- Fremkommeligheten i krysset øker 

 

Kanalisering av kryss 

Fysisk tiltak for å skille ulike trafikkstrømmer i krysset. Kanalisering kan utføres med 
trafikkøyer og / eller malte sperreflater. 
- Redusere antall konfliktpunkt  

- Krysset blir mer synlig / oversiktlig 

 

Endre geometrisk utforming av kryss  
Endring av vinkler mellom veiarmer, endring av stigningsforhold i veiarmer og 
siktforbedrende tiltak. Kan gjennomføres samtidig med kanalisering. 
- Bedre siktforhold 

- Forenkle svingebevegelser 

- Synligere kryss for trafikanter som nærmer seg. 

 

Stoppesteder for buss 
Sikkerhetsutstyr på stoppesteder, for eksempel gjerder og belysning.  
- Bedre sikkerheten til ventende og av- og påstigende passasjerer 

 

Side 300 av 340



Trafikksikringsplan 2013-2022 21 

 

TS-PLAN Eigersund Kommune Byggadmin AS 

- Bedre fremkommeligheten til annen trafikk. 

 

Veirekkverk 
- Fange opp kjøretøy og lede til en kontrollert stopp  

- Reduserer skadeomfanget ved ulykker 

- Markerer linjeføring i kurver 

 

Veibelysning 
- Markerer veiens linjeføring i mørket 
- Andre trafikanter og veiens nærmeste omgivelser blir mer synlig i mørket 

- Øker trygghetsfølelsen for fotgjengere og syklister 

- Bedre belysning av gangfelt 

 

Veioppmerking 
- Leder trafikantene og viser kjørebanens forløp 

- Regulere trafikken og supplere / forsterke informasjon gitt ved trafikkskilt 

- Varsle trafikanten om spesielle eller farlige forhold ved veiens linjeføring. 

 

Nedsatt fartsgrense 
- Reduserer farten 

- Reduserer antall ulykker og konsekvensen av disse 

 

Fartshumper 
- Reduserer farten 

 

Opphøyd gangfelt 
- Senker hastigheten i krysningspunktet 

- Markerer et viktig krysningspunkt for fotgjengere 

 

Gangfelt med dråpe 
Gangfelt ”delt i to” med en trafikkøy mellom kjøreretningene  
- Fotgjengerne kan krysse en kjøreretning om gangen 

 

Miljøgate  
- Bedrer miljøet i tettsteder ved beplantning og andre estetiske tiltak 

- Reduserer hastighetene ved bruk av fartsdempende tiltak 

- Reduserer ulykker og konsekvensen av disse 

- Gjennomkjøring er tillatt, men det innbys til lav fart og økt oppmerksomhet. 
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6.4 Handlingsplan fysiske tiltak  

Kostnader for fysiske tiltak gjelder komplett gjennomføring av tiltakene, unntatt kommunens egne administrative ressurser til planlegging i forkant og 

eventuelt grunnerverv. Kostnadene er grove anslag og bør beregnes nærmere før søknader, oppstart og lignende. Tiltak er vist i to tabeller, den 

første har Eigersund kommune som ansvarlig myndighet, den andre er tilknyttet Statens vegvesen. For fylkesveier er kommunen ansvarlig for å søke 

om trafikksikkerhetsmidler, mens Statens vegvesen er veiholder. Tiltakene er periodevis prioritert. Første tabell er rettet mot Eigersund kommune:  

Handlingsplan fysiske tiltak Eigersund kommune  2013 - 2022 

Estimert 
gjennomførings 

tidspunkt 

Prio 
ritet 

Veg Stedsbeskrivelse Tiltaksbeskrivelse 
 
 Ansv. Est. Kost Plankrav Finan- 

         siering 
 søknads- 

beløp 
registrert  

utrygghetpkt 

2014-2018 1a kommunal  Utbedring registrerte utrygghetspunkt  Trafikksikring iht trafikksikringsplanen EK / Fk 500 000 TS-plan     60%/40% 0,4 300 000 1 og 8-26, 42,45 

2014-2018 1b kommunal  Gatebelysning  Trafikksikring iht trafikksikringsplanen EK / Fk 500 000 Belysningsplan     60%/40% 0,4 300 000 1,5,6 og 27-34 

2013 - 2014 2 Rv42 Slettebø Forlenging av G/S veg EK / Fk 2 500 000 Reguleringsplan 100 1 2 500 000 39 

2016 - 17 3 Rv502 Eigerøy bru - Nyåskaiveien ny G/S-veg i henhold til reguleringsplan EK / Fk 11 000 000 Reguleringsplan 100 1 11 000 000 38 

2015- 2016 4 E39 Skjerpe - Krossmoen ny G/S-veg i henhold til reguleringsplan EK / Fk 7 000 000 Reguleringsplan 100 1 7 000 000 37 

2016 5 kommunal  Nonsfjellveien Utbedring fortau, gatelys og krysningspunkt EK / Fk 3 000 000 Trafikkplan      60%/40% 0,4 1 800 000 11 

2016-17 6 Fv44 Bru ved Hellvik stasjon Gangbru over jernbanenen EK / Fk 8 500 000 Reguleringsplan 100 1 8 500 000 2 

2017-19 7 Fv44 GS veg Sandarnes - Lunhulen ny G/S-veg  EK / Fk 12 000 000 Reguleringsplan 100 1 12 000 000 3 og 4 

2020 - 2025 8 Fv65 Eigerøy bru - Skadbergsanden ny G/S-veg i henhold til reguleringsplan EK / Fk 28 000 000 Reguleringsplan 100 1 28 000 000 36 

2025-2030 9 Fv44 Lygre - Dyrnesveien ny G/S-veg  EK / Fk 15 000 000 Reguleringsplan 100 1 15 000 000 35 

2021-2022 10 Fv44 Eie bru / Fv44 Gangbru over jernbanenen EK / Fk 5 000 000 Reguleringsplan 100 1 5 000 000 41 

2023-2024 11 kommunal Sleveland Kjørebru over jernbanenen EK / Fk 3 500 000 Reguleringsplan     60%/40% 0,4 2 100 000 43 

2025--2026 12 Fv67 Trosavikveien ny G/S-veg  EK / Fk 7 500 000 Reguleringsplan 100 14 7 500 000 40 

 
 

Totalt investeringsbehov  
  
  

sum: 101 600 000 

  
   

              
 
             95 900 000 

 

Kostnader er oppgitt med en anslått usikkerhet på +/- 30 %, angir minimumsløsning og er eksklusive planlegging og grunnerverv. Tiltakene under er ført 

opp i prioritert rekkefølge.  

Kostnader er oppgitt med en usikkerhet på +/- 30 %, angir minimumsløsning og er eksklusive planlegging og grunnerverv. 
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6.5  BESKRIVELSE AV DE PRIORITERTE TILTAK  I   

HANDLINGSPLANEN 

PRIORITET 1a. Mindre trafikksikringstiltak 2014 - 2018.  Årlig søknadsbeløp 300´  

kostnadsfordeling 60/40 EK / fk-Stat.    

Tiltaket omfatter en årlig utbedring  av en rekke mindre utrygghetspunkter registrert som 

utrygghetspunkt 1 og punktene 8-26, 42 og 45 i TS-planen for planperioden 2013 – 2022.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Hovedtyngdene av tiltakene vil gjelde kommunale veier.  

 

Prioriteringen begrunnes med at kommunens innbyggere opplever at de ulike 

utrygghetspunktene forflytter seg med et stadig endret trafikkbilde. Kommunen ønsker med 

prioriteringen å vise at det er mulig å kunne være tilstede i når endringene skjer, men 

opplever et stort etterslep, som først bør reduseres. 

 

Ved å topp-prioritere de opplistede tiltak over en  4-årsperiode, mener Eigersund kommune 

at TS-planen hovedformål blir ivaretatt på en god måte. Prioriteringen vil sikre utførelse av 

flere mindre tiltak i form av skilting, fysiske tiltak for hastighetsredusering, siktsoneutbedring, 

samling av adkomster, fortausanlegg m.m. som vist til i TS-planen.  

 

Administrasjonstiden for kommunen og Statens vegvesen m.m, forventes å kunne reduseres 

ved at kommunen selv kan prioritere innenfor de, til enhver tid gjenstående tiltak, og de 

kostnader som til enhver tid kreves for å sikre at gjennomføringen følger FTU´s 

tildelingskriterier. 

 

Kostnadene er satt opp til som en årlig investering på kr 500´. Kostnadsfordelingen for de 

fleste tiltak vil være med 40% kommunal egenandel. Plankrav, offentlige krav til utlysing og 

utarbeidelse av beskrivelsesgrunnlag forventes lagt på et minimum. 
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PRIORTET 1b. Belysningstiltak 2014 - 2018.  Årlig søknadsbeløp 300´  

kostnadsfordeling 60/40.   EK / fk-Stat. 

Tiltaket omfatter en årlig utbedring  av en rekke mindre utrygghetspunkter registrert som 

utrygghetspunkt 1, 5 6 og punktene 27 - 34 i TS-planen for planperioden 2013 – 2022.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan- og 

byggesakskostnader. Hovedtyngdene av tiltakene vil gjelde kommunale veier.  

 

Prioriteringen begrunnes med at kommunens innbyggere opplever at veibelysning er i stor 

grad mangelfull. Kommunen ønsker med prioriteringen å redusere et stort etterslep med en 

økt innsats. 

 

Ved å topp-prioritere et overordnet tiltak over en 4-årsperiode, mener Eigersund kommune at 

TS-planen hovedformål blir ivaretattpå en god måte. Prioriteringen forutsettes å kunne  sikre 

utførelse av flere mindre belysningstiltak vist til i TS-planen. 

 

Administrasjonstiden for kommunen og Statens vegvesen m.m. forventes å kunne reduseres 

ved at kommunen selv kan prioritere innenfor de tiltak og de kostnader som til enhver tid 

kreves for å sikre at gjennomføringen følger FTU´s tildelingskriterier. 

 

Kostnadene er satt opp til som en årlig investering på kr 500´. Kostnadsfordelingen for de 

fleste tiltak vil være med 40% kommunal egenandel. Plankrav, offentlige krav til utlysing og 

utarbeidelse av beskrivelsesgrunnlag forventes lagt på et minimum. 
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PRIORTET 2. Forlenging av Gang og sykkelveg langs RV42 , Slettebø, 2013 - 2014.  

søknadsbeløp 3500´  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

Tiltaket omfatter en forlenging nordover av eksisterende gang- og sykkelveg langs Rv 42, 

Egersunds hovedinnfartsvei og hovedforbindelse til E39.   Utrygghetspunkt 39. 

 

Tiltaket gjelder en strekning på ca. 700 meter og vil medføre at alle boliger / våningshus på 

Slettebø blir tilknyttet Egersund sitt gang og sykkelvegnett. Rv 42 er  veiforbindelsen mellom 

tettstedet Helleland og Egersund sentrum for både kjørende og gående trafikanter. 

Hastigheten i området er 70 km/t.  9 stk av de politirapporterte ulykkene i forrige planperiode 

gjelder Rv42.  

 

Prioriteringen begrunnes i første omgang med at det skal gjøres en større gravejobb i 

traséen i forbindelse med flytting av en hovedtransformator. Behovet for G/S-veg og 

belysning vil samtidig kunne bli dekket  for en del av kommunen hvor det er ulykkesutsatt.  

Det taler også til fordel for prioriteringen at strekning går langs en rett strekning uten store 

krav til fjellsprenging eller fyllingsarbeider. Dette samlet bør medføre en kostnadseffektiv 

utførsel.    

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 2 år. 
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PRIORTET 3. Forlenging av Gang og sykkelveg langs RV42 , Eigerøy bru - 

Nyåskaiveien, 2015 - 2016.  søknadsbeløp 11 mill.  Kostnadsfordeling 

100 % Stat /Fk    

Tiltaket omfatter en forlenging sørover av eksisterende gang- og sykkelveg langs Rv 502, fra 

Eigerøy bru til Nyåskaiveien. Traséen videre har etablert gang- og sykkelveg. Tiltaket gjelder 

en strekning på ca. 650 meter og vil medføre at alle boliger / våningshus , og vil gi 

adkomsten fra de største bolig- og industriområdene på Eigerøy,  sammenhengende gang- 

og sykkelveiforbindelse til Egersund sentrum.   

 

Hastigheten i området er 50 km/t.  6 stk av de politirapporterte ulykkene i forrige planperiode 

gjelder Rv502. Tiltaket følger en allerede vedtatt reguleringsplan i sin helhet.  

 

Prioriteringen begrunnes i første omgang med at det vil gi myke trafikanters ferdsel mellom 

de største sentrumsnære områdene for arbeid, bolig, og fritidstilbud et sammenhengende 

gang,- og sykkelveinett. 

  

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

tekniske planer og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 2 år. 
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PRIORTET 4. Forlenging av Gang og sykkelveg langs E39 , Skjerpe - Krossmoen, 

2016 - 2017.  søknadsbeløp 7 mill.  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

 

Tiltaket omfatter en sammenføying vestover av eksisterende gang- og sykkelveger langs 

E39,.   Utrygghetspunkt 37. 

 

Tiltaket gjelder en strekning på ca. 1700 meter og vil medføre et sammenhengende gang,- 

og sykkelveinett fra skole, barnehage og idrettsanlegg, fra Krossmoen til Helleland stasjon . 

E39 går tvers gjennom tettstedet Helleland uten noen form for sammenhengende gang- og 

sykkelvei  til å sikre skolevei for barn og andre myke trafikanter.  

 

Hastigheten i området er 60 km/t.  13 stk av de politirapporterte ulykkene i forrige 

planperiode gjelder E 39.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 2 år. 
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PRIORTET 5. Fortau, fartsdempende tiltak og belysning Nonsfjellveien / Hoveræget  

2016.  Søknadsbeløp 3 Mill.  Kostnadsfordeling 60/40 % EK/Stat -Fk    

 

 

Tiltaket omfatter flere mindre tiltak med etablering av fortau, kryssutbedring , sikre 

krysningspunkt og etablering av fartsdempende tiltak, for å sikre myke trafikanter.  

 

Nonsfjellveien går gjennom et av de eldre tett bebygde områdene i Egersund.  

Det er betydelig trafikk i virkedagene i form av trafikk til og fra arbeid, skole og 

fritidsaktiviteter.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en tilskuddsfordeling mellom 

kommunale- og TS-midler. 
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PRIORTET 6. Gang og sykkelbru over jernbanen  / fv44 , Hellvik stasjon, 2016 - 

2017.  søknadsbeløp 3500´  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

Tiltaket omfatter etablering av ei frittstående gangbru for å sikre myke trafikanters kryssing  

over jernbanen ved avkjørselen til Hellvik stasjon. Hellvik har en del industriaktivitet, og er i 

stadig utvidelse når det gjelder boliger. Hellvik stasjon opplever derfor stadig økende tilgang 

av brukere. Den vestlandske hovedvei går i området og det er derfor et mye bruk dagstur 

mål for gåen og syklende mellomjernbanestasjonene nord og sør for Hellvik. 

 

Fv 44 er hovedveinettet langs kysten fra Stavanger til fritidsområdene i-, og sør for Eigersund 

kommune, samt hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn – og uttransportering av 

varer og tjenester området.  

 

Fv 44 krysser jernbanen på stedet med en hastighet på 60 km/t, og den eksisterende 

brukonstruksjonen gir ikke rom for at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere brua 

samtidig. Bruas vertikal- og horisontal kurvatur gir dårlige siktforhold i området.  

 

Tiltaket bør kunne gjøres som en felles innsats mellom jernbaneverket, statens vegvesen, 

Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune i samråd. Dette fordi alle de nevnte parter 

har interesse av at tiltaket blir gjennomført.  37 stk av de politirapporterte ulykkene i forrige 

planperiode gjelder Fv 44.  

 

Tiltaket bør også ses i sammenheng med velforeningene i områdets ønske om et 

sammenhengende gang- og sykkelveinett fra Sandarnes til Helland hvor den vestlandske 

hovedvei går av. 

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 2 år. 
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PRIORTET 7. Gang og sykkelveg fv44 , Sandarnes  - Lunhulen , Hellvik  2023 - 2024.  

søknadsbeløp 1200´  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

Tiltaket omfatter etablering av ca 2000m, gang-/sykkelveg for å sikre myke trafikanters 

ferdsel langs de delen av Fv44 på Hellvik hvor det er dårlig oversikt og trang trafikksituasjon.  

Hellvik har en del industriaktivitet, og er i stadig utvidelse når det gjelder boliger. Hellvik 

stasjon opplever derfor stadig økende tilgang av brukere. Den vestlandske hovedvei går i 

området og det er derfor et mye bruk dagstur mål for gåen og syklende 

mellomjernbanestasjonene nord og sør for Hellvik. 

 

Fv 44 er hovedveinettet langs kysten fra Stavanger til fritidsområdene i-, og sør for Eigersund 

kommune, samt hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn – og uttransportering av 

varer og tjenester området. Hastighet på stedet er 50 og 60 km/t. og veisituasjonen gir ikke 

rom for at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere samtidig.  37 stk av de 

politirapporterte ulykkene i forrige planperiode gjelder Fv 44.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 3 år. Det bør for øvrig være grunnlag for å søke statens 

vegvesen om ekstramidler ettersom tiltaket følger en overordnet veitrasé. 
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PRIORTET 8. Gang og sykkelveg fv65 , Eigerøy bru  - Skadbergsanden 2020 - 2025.  

søknadsbeløp 20mill´  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

 

 

Tiltaket omfatter etablering av ca 4 km, gang-/sykkelveg for å sikre myke trafikanters ferdsel 

langs Fv65 fra Eigerøy bru til Skadbergsanden på Eigerøy, hvor det er dårlig oversikt og 

trang trafikksituasjon.  

 

Fv 65 er hovedveinettet på vestre Eigerøy. Hastighet  er 50 og 60 km/t. og veisituasjonen gir 

ikke rom for at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere samtidig.  37 stk av de 

politirapporterte ulykkene i forrige planperiode gjelder Fv 44.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 6 år. Det bør for øvrig være grunnlag for å søke statens 

vegvesen om ekstramidler ettersom tiltaket følger en overordnet veitrasé. 
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PRIORTET 9. Gang og sykkelveg Fv44 , Lygre - Lyngnesveien  2025 - 2030.  

søknadsbeløp 15mill.  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

Tiltaket omfatter etablering av ca 2 km, gang-/sykkelveg for å sikre myke trafikanters ferdsel 

langs Fv44 fra Lygre til krysset Fv44 / Lyngnesveien i retning Sokndal, hvor det er dårlig 

oversikt og trang trafikksituasjon.  

 

Fv 44 er hovedveinettet langs kysten fra Stavanger til fritidsområdene i-, og sør for Eigersund 

kommune, samt hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn – og uttransportering av 

varer og tjenester området. Hastighet på stedet er 60 km/t. og veisituasjonen gir ikke rom for 

at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere samtidig.  37 stk av de politirapporterte 

ulykkene i forrige planperiode gjelder Fv 44.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 6 år. Det bør for øvrig være grunnlag for å søke statens 

vegvesen om ekstramidler ettersom tiltaket følger en overordnet veitrasé. 
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PRIORTET 10. Gang og sykkelbru Eie bru / Fv44 , Eigersund stasjon, 2021 - 2022.  

søknadsbeløp 5 mill.  Kostnadsfordeling 100 % Stat /Fk    

 

Tiltaket omfatter etablering av ei gangbru for å sikre myke trafikanters kryssing  over 

jernbanen i tilknytning til Eie bru. Fv 44 fra Hellvik og Tengs har en del industriaktivitet, og er 

i stadig utvidelse når det gjelder boliger. Eigersund stasjon opplever derfor stadig økende 

tilgang av brukere. Rv 42 og Rv 502 er begge tilknyttet Fv44 i området, noe som gir en 

vesentlig trafikkbelastning i området. 

 

Fv 44 er hovedveinettet langs kysten fra Stavanger til fritidsområdene i-, og sør for Eigersund 

kommune, samt hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn – og uttransportering av 

varer og tjenester området.  

 

Fv 44 krysser jernbanen på stedet med en hastighet på 40 km/t, men den eksisterende 

brukonstruksjonen gir ikke rom for at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere brua 

samtidig. Bruas vertikal- og horisontal kurvatur gir i tillegg dårlige siktforhold i området.  

 

Tiltaket bør kunne gjøres som en felles innsats mellom jernbaneverket, statens vegvesen, 

Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune i samråd. Dette fordi alle de nevnte parter 

har interesse av at tiltaket blir gjennomført.  37 stk av de politirapporterte ulykkene i forrige 

planperiode gjelder Fv 44.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, , plan-og byggesakskostnader. 

Tiltaket forutsettes dekket inn med en 100% tilskudd fra stat og fylkeskommunale TS-midler 

over 2 år. 
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PRIORTET 11. Gang og sykkelbru, Slevelandsveien, Sleveland, 2018 - 2012.  

søknadsbeløp 3500´  Kostnadsfordeling 60/40 % Ek / Stat /Fk    

 

 

Tiltaket omfatter etablering av en planfri kryssing for å sikre myke trafikanters kryssing  over 

jernbanen på den kommunale Slevelandsveien.   

 

Slevelandsveien er skolevei fram til Rv 42 som er hovedinnfartsåren til Egersund fra E39. 

 

Planovergangen er dårlig tilrettelagt for kryssing, da spesielt for myke trafikanter og 

skolebarn. Det er som følger et sterk ønske og behov for en planfri kryssing.  

 

Tiltaket bør kunne gjøres som en felles innsats mellom jernbaneverket, statens vegvesen, 

Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune i samråd.  

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, , plan-og byggesakskostnader. 

Tiltaket forutsettes dekket inn med en 60/40% fordeling av tilskudd fra stat og 

fylkeskommunale TS-midler over 2 år. 
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PRIORTET 12. Gang og sykkelveg Fv 67 Trosavikveien Hellvik  2025 - 2026.  

søknadsbeløp 7500´  Kostnadsfordeling 100% / Stat /Fk    

Tiltaket omfatter etablering av ca 1500m, gang-/sykkelveg for å sikre myke trafikanters 

ferdsel langs Trosavikveien i Hellvik, hvor det er dårlig oversikt og trang trafikksituasjon.  

 

Trosavik har en del industriell transport, og er i stadig utvidelse når det gjelder boliger.  

 

Trosavikveien er en del av samleveinettet langs stranden inn til bolig,- og fritidsområdene i 

området, samt hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn – og uttransportering av 

varer og tjenester. Hastighet på stedet er 30 km/t men veisituasjonen gir ikke rom for at 

møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere samtidig.   

 

Inkludert i arbeidene forutsettes estimert inn nødvendige kostnader med utarbeidelse av 

plangrunnlag og utførelsesbeskrivelser for gjennomføringen, eiendomserverv , plan-og 

byggesakskostnader. Tiltaket forutsettes dekket inn med en 60/40% tilskudd fra Eigersund 

kommune og stat og fylkeskommunale TS-midler over 2 år. Det bør for øvrig være grunnlag 

for å søke statens vegvesen om ekstramidler ettersom tiltaket følger en overordnet veitrasé. 
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7 OPPFØLGING OG RULLERING 

7.1 Oppfølging av handlingsplanen 

Handlingsplanen gir en oversikt over behov, kostnad og kostnadsfordeling for TS-tiltak i 

Eigersund kommune, og danner grunnlaget for de årlige søknader om statlige 

trafikksikkerhetsmidler på fylkeskommunale og kommunale veier.  

Handlingsplanen er gjennom høringsprosessen, forut for den kommunalpolitiske 

godkjenningen, godkjent av Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg.   

Kostnadsfordelingen utgjør 100 % statlig- og fylkeskommunalt tilskudd for tiltak på / ved 

fylkesveier. For tiltak på / ved kommunale gater og veier utgjør kostnadsfordelingen 60 % 

statlig- og fylkeskommunalt tilskudd og 40 % kommunal egenandel.  

Økonomiavsetningen av den kommunale egenandelen legges inn i kommunens 

økonomiplan på de budsjettår handlingsplanen prioriterer for de enkelte tiltakene. 

Det er i handlingsplanene foreslått både ikke - fysiske tiltak og fysiske tiltak. De fysiske 

tiltakene er effektive for å løse stedlige problemer som er kartlagt. 

For å nå målene beskrevet i handlingsplanen forutsetter Eigersund kommune at det politisk 

og administrativt samarbeides om fremskaffing av nødvendige økonomiske midler og 

plantekniske vedtak, gjennom budsjetteringer og saksfremstillinger basert på den vedtatte 

TS-planen. 

Hovedansvaret med gjennomføringen påligger Teknisk avdeling ved seksjon for vei og 

utemiljø. 

7.2 Rullering av handlingsplanen 

Denne planen er en revisjon av Trafikksikkerhetsplan 2007-2012. Tiltakene i foregående 

handlingsplan er gjennomført og nye behov for tiltak er dukket opp. TS-planen er derfor 

evaluert, oppdatert og rullert i tråd med anbefalingene i Statens vegvesens håndbok 209: 

”Kommunale trafikksikkerhetsplaner”. 

Trafikksikkerhetsplanen skal evalueres, oppdateres og rulleres innen 2017. 

DOKUMENTINFORMASJON 

 
Oppdragsgiver: Eigersund Kommune 
Rapportnavn: Trafikksikringsplan 2012-2022 
Arkivreferanse: - 
  
Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan Eigersund 
Oppdragsbeskrivelse: Rullering av trafikksikkerhetsplanen 
Oppdragsleder: Miljø og veiseksjonen  
  
Revidert av: Byggadmin AS v/ Øyvind Skogerbø 
Kvalitetskontroll: Espen Hyggen 
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Veg Dato Uhellskode død meget alvor lett 

              

KV1280 18-jan-07 Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretninger uten at noen foretok avsvinging 0 0 0 1 

RV42 26-feb-07 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

RV42 24-apr-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 4 

RV44 27-apr-07 Kryssende kjøreretninger 0 0 0 1 

EV39 08-mai-07 Forbikjøring 0 0 0 1 

FV44 08-mai-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 1 3 

RV42 25-mai-07 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

EV39 11-jun-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 2 

FV44 26-jun-07 Møting i kurve 0 0 0 1 

FV65 06-aug-07 Uhell med uklart forløp ved møting 0 0 0 1 

PG99999 14-aug-07 Uhell med uklart forløp eller ingen bestemt kode 0 0 0 0 

FV44 22-aug-07 Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss 0 0 0 1 

RV42 30-aug-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning 0 0 1 0 

EV39 01-sep-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 0 1 

PV99999 03-sep-07 Påkjøring bakfra 0 0 0 0 

PV98661 21-sep-07 Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy 0 0 0 1 

FV44 11-okt-07 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

KV1570 14-des-07 Uhell med uklart forløp eller ingen bestemt kode 0 0 0 1 

FV44 07-jan-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 0 1 

KV1720 13-jan-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

RV42 
03-mar-
08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

RV502 
11-mar-
08 Påkjøring bakfra 0 0 1 0 

EG39 24-apr-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 1 0 

FV44 12-mai-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l. 0 0 0 1 

EV39 24-mai-08 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 1 0 

FV44 03-jun-08 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

EV39 12-jun-08 Påkjøring bakfra ved venstresving 0 0 0 1 

RV42 08-jul-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

EV39 03-aug-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 3 

RV44 04-aug-08 Avsvinging i samme retning 0 0 0 1 

FV44 07-aug-08 Uhell med uklart forløp ved møting 0 0 0 1 

EV39 20-aug-08 Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning 0 0 0 1 

KV1470 23-aug-08 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

EV39 29-sep-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 0 1 

RV502 06-okt-08 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

KV1742 16-okt-08 Møting i kurve 0 0 0 1 

FV44 19-okt-08 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 1 0 

RV42 05-nov-08 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 3 

KV1783 06-nov-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l. 0 0 1 0 

FV51 10-des-08 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

KV1420 31-des-08 Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 0 0 0 1 

FV32 22-jan-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 1 0 
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FV44 30-jan-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 2 

RV42 07-feb-09 Møting på rett vegstrekning 0 0 1 0 

RV42 11-feb-09 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

FV44 
28-mar-
09 Møting i kurve 0 0 1 1 

FV42 04-jul-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

FV44 15-jul-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 3 

FV44 25-jul-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 0 0 0 1 

0 09-aug-09 Møting på rett vegstrekning 0 0 1 0 

KV1967 15-aug-09 Møting på rett vegstrekning 0 0 0 1 

FV60 06-sep-09 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 0 0 0 1 

FV44 12-sep-09 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

PG99999 19-sep-09 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 0 0 0 0 

FV44 26-sep-09 Påkjøring bakfra 0 0 0 2 

FV44 30-sep-09 Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset 0 0 0 1 

FV51 26-nov-09 Møting på rett vegstrekning 0 0 1 0 

PV98661 27-nov-09 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 1 0 1 0 

PV99999 27-nov-09 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

EV39 07-jan-10 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

FV32 
08-mar-
10 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

RV502 
21-mar-
10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 0 0 1 2 

EV39 
31-mar-
10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

RV42 20-apr-10 Kryssende kjøreretninger 0 0 0 1 

FV44 27-apr-10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 0 0 0 1 

FV44 29-apr-10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 0 0 2 0 

FV44 21-mai-10 Møting i kurve 0 0 0 1 

FV44 03-jul-10 Møting i kurve 0 0 1 2 

FV44 24-jul-10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 2 0 

FV44 11-aug-10 Påkjøring forøvrig ved høyresving 0 0 0 1 

RV42 14-sep-10 Møting på rett vegstrekning 0 1 0 0 

FV67 02-okt-10 Møting i kurve 0 0 0 1 

FV55 21-okt-10 Møting i kurve 0 0 0 1 

RV42 10-des-10 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 1 0 

KV1742 30-des-10 Møting på rett vegstrekning 0 0 0 1 

FV42 16-jan-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 1 0 0 0 

FV44 30-jan-11 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

KV1667 08-feb-11 Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig 0 0 0 1 

RV42 
04-mar-
11 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

FV44 11-apr-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

FV32 07-mai-11 Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 0 0 0 1 

PG99999 10-jun-11 Møting i kurve 0 0 0 1 

PG99999 10-jun-11 Fotgjenger gikk på vegens venstre side 0 0 1 0 

KV1742 18-jun-11 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

KV1847 01-jul-11 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

FV51 15-jul-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

FV44 18-jul-11 Møting under forbikjøring på rett vegstrekning 0 0 0 1 
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KV1640 21-jul-11 Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen 0 0 0 1 

FV32 19-aug-11 Møting på rett vegstrekning 0 0 0 1 

KV1480 17-okt-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

RV502 06-nov-11 Uhell med dyr innblandet 0 0 0 1 

FV56 27-nov-11 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 0 0 0 1 

FG44 04-jan-12 Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss 0 0 0 1 

RV42 28-jan-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

PV99999 02-feb-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 0 0 0 1 

RV502 18-feb-12 Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel 0 1 1 1 

FV32 
29-mar-
12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 1 

FV44 03-apr-12 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

SV99999 08-apr-12 Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 0 0 0 0 

FV44 04-mai-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 0 0 0 2 

RV502 19-mai-12 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

EG39 01-jun-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 1 

FV44 19-jun-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 0 1 0 3 

FV44 02-jul-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i kryss o.l. 0 0 0 1 

FV44 24-jul-12 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 0 0 0 1 

RV42 26-aug-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 0 0 0 2 

EV39 06-sep-12 Møting på rett vegstrekning 0 0 1 2 

FV67 04-okt-12 Møting i kurve 0 0 0 1 

SV99999 22-okt-12 Møting på rett vegstrekning 0 0 0 1 

KV1967 31-okt-12 Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss 0 0 0 2 

FV44 03-nov-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 0 0 0 4 

FV44 10-nov-12 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 0 1 

FV44 12-nov-12 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 0 0 0 1 

FV44 23-nov-12 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 0 0 0 1 

FV44 01-des-12 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 0 0 0 1 

FV42 02-des-12 Møting i kurve 0 0 2 0 

KV1670 13-jan-13 Fotgjenger gikk på vegens høyre side 0 0 0 1 

EV39 26-jan-13 Møting på rett vegstrekning 0 0 0 0 

FV44 
15-mar-
13 Påkjøring bakfra 0 0 0 1 

FG44 
20-mar-
13 Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset 0 0 0 1 

  
 

Totalt politirapporterte hendelser 2007 - 2013 død meget alvor lett 

  
 152 2 3 25 122 
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Oversikt over faste medlemmer i felles brukerutvalg 
2011 - 2015 

 
 
 

Felles brukerutvalg               9   representanter Telefon E-post    
Leder:     
Edmund Iversen 

  
Rygleveien 11 

 
4373 

 
EGERSUND 

 
900 86 545 

 
edmundi@hotmail.no 

Nestleder:   
Alf Ståle Egelandsdal 

  
Rundevollsveien 67

 
4371 

 
EGERSUND 

 
900 42 884 

 
alstaa@online.no 

      
      
      

 Seniorer   3 representanter     
Berit Wold Sirdalsveien 200 4376 HELLELAND 473 42 579 beritwo@online.no 
Inger Marie Rodvelt Svindland Bøckmannsgt. 7 4370  EGERSUND 918 81 409 arnsvind@online.no 
Edmund Iversen Rygleveien 11 4373 EGERSUND 900 86 545 edmundi@hotmail.no 
      

      

 Funksjonshemmede  3 representanter     
Alf Ståle Egelandsdal Rundevollsveien 67 4371  EGERSUND 900 42 884 alstaa@online.no 
Ommund Endresen Prestegårdsvn.52 A 4371 EGERSUND 957 46 514 ommund.endresen@dabb.no
      
      
 Politiske representanter  2 representanter     
Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  EGERSUND 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 
Renate Tråsavik Sandakergaten 9 4370  EGERSUND 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 
      
      

Innvandrere/flyktninger 2 representanter     

Elsa Asmelash Mehari Nygaten 22 
4370 EGERSUND 483 37 301 Elsa_asmelash2006@ 

yahoo.com 

Veli Akalp 
Thorleif 
Robertsonsvei 6 A 

4370 EGERSUND 466 11 155  
vakalp@yahoo.com 

      
      

 

 
 
 
 
16.04.2013 
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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.:993 96 623 

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  
 
 
02.01.2013 
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