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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 24 til Randi Haugstad 
Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall: 
 
 
Forfall  Parti  Følgende vara innkalles  Parti 
Åshild Bakken  AP  Rieko Van Silfhout  KRF 
Marit Arnesen Mong  bru  Olaug Nordeide  bru 

 
 
 
 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen. 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. 
 

http://www.eigersund.kommune.no/politisk/Politiske%20saksdokumenter
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
019/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
030/17 Levekårsutvalg 08.05.2017 
 
 
Brukerplan kartlegging 2016-resultater for Eigersund kommune 
 
Sammendrag: 
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av 
problemskapende rusmiddelbruk blant innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, samt 
omfanget av slik tjenesteyting. I Eigersund kommune var det 59 personer som ble kartlagt med en 
ruslidelse i 2016. Det vil si 5 per 1000 innbyggere, kontra 5.9 i 2015.  

 
 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Levekårsutvalget tar saken til orientering. 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
 
Saken legges frem for felles brukerutvalg og levekårsutvalget til orientering.  
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Tilsvarende orientering ble gitt til de samme utvalg for resultatene fra 2015. LKU-015/16 vedtak 
«Levekårsutvalget tar saken til orientering». Vedtaket var enstemmig. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
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BrukerPlan er utviklet av KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). 
KoRus Vest Stavanger samarbeider med KORFOR om gjennomføring og oppfølging av BrukerPlan. 
KoRus har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. De gjør sammenfatningene av 
innkomne data og legger ferdige resultater frem for kommunene. 
 
Generelt: 
BrukerPlan er et verktøy for kommuner, for å kartlegge omfanget og karakteren av problemskapende 
rusmiddelbruk blant personer som mottar tjenester fra kommunen, samt omfanget av slik 
tjenesteyting. Kunnskapen fra kartlegging med BrukerPlan gir kommunen grunnlag for systematisk 
arbeid med personer med rusmiddelavhengighet, for utvikling av egnete tiltak, og for godt 
planarbeid. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også svært viktig for 
spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. 
 
De kartlagte er innbyggere i kommunen som mottar tjenester fra kommunens helse, omsorgs- 
og/eller velferdstjenester, og som blir vurdert av fagpersoner i vedkommende tjenester til å ha et 
rusmiddelmisbruk. Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenhengen definert som bruk av rusmidler 
som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. 
 
Hvem kartlegger: Alle ansatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelatert 
problemer kan i utgangspunktet kartlegge. Kartleggingen gjennomføres en gang pr år (desember). 
Alle instanser gjennomfører kartleggingen i samme tidsperiode. I forkant tilbys opplæring til de 
ansatte om BrukerPlan. I begynnelsen av det nye året inviteres deltakende kommuner til en Rusdag 
hvor resultat fra helseforetaksregionen blir sammenstilt og resultater presentert. 
 
Hva blir kartlagt: Opplysninger om kjønn, alder og barn kartlegges. Funksjonsnivået på åtte områder 
kartlegges på en tredelt skala som angir alvorlighetsgraden. Et samlet funksjonsnivå, beregnet ut fra 
en vekting av de åtte områdenes betydning for variasjonen i rusmiddelbruk (balanced scorecard), 
resulterer i en firedelt skala som angir alvorlighetsgraden. Bruk av tjenester, både kommunale og 
ikke-kommunale, og forventet etterspørsel etter tjenester kartlegges også. 
 
Eigersund kommune inngikk i 2010, en avtale med KORFOR om samarbeid om BrukerPlan 
kartlegging. Samtidig ble det også gjort en avtale med Dalane DPS, om at alle personer med 
rusmiddelavhengighet, som i BrukerPlan ble registrert i «Rød kategori», skulle få oppfølging av 
fagfolk tilknyttet Dalane DPS. 
 
Utdrag fra resultatene, som er fremstilt i vedlagt Power point presentasjon fra KORFOR, for 
Eigersund kommune i 2016:  

I Eigersund var det 59 personer som i 2016 ble kartlagt med en rusatferd. Det vil si 5 per 1000 
innbyggere. Av disse var det 54 som ble kartlagt som har tjenester innenfor helse og omsorg og 5 
personer hos NAV. Her er det grunn til å anta at der er mørketall, da det kan tenkes at flere 
innbyggere har problem knyttet til rus, og ikke mottar tjenester fra de nevnte instanser. 
 
Kartleggingen gir en oversikt over antall brukere som kun har en rusatferd (12 personer), og også tall 
på de som har en ROP lidelse (47 personer), det vil si både rusproblem og psykisk lidelse. For 
fremtiden kan det være mulig å gjøre kartlegging også på personer med kun psykiske lidelser. Videre 
blir det også fremstilt en oversikt over aldersfordeling, fra 16 år og oppover. I Eigersund kommune er 
det noe oppgang i prosent i gruppen 16-23 år, til tross for at barnevernet ikke har kartlagt. Nedgang i 
gruppen 24-29 år. Det er ingen registrerte fra 70 år og eldre. Det kan tenkes at årsaken til at det ikke 
er registrert noen i denne aldersgruppen, er at hjemmesykepleien og fastleger ikke har deltatt, og at 
det da kan være flere brukere enn det som fremkommer i presentasjonen. 
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Det er fortsatt en økning blant de yngste, i gruppen 16-23 år. Dette kan være både positivt og 
negativt; positivt i den forstand at det «ryktes» i miljøet at det kommunale rusteamet gjør en god 
jobb, og dermed tiltrekker seg brukere. Negativt i den forstand at det er ønskelig å jobbe enda mer 
forebyggende, i tidlige faser, slik at en unngår å få personer med rusmiddelavhengighet i denne 
aldersklassen. Kommunen har i tre år hatt to stillinger i rusteamet (finansiert av eksterne midler) til å 
jobbe spesielt opp i mot gruppen. Det er for 2017 søkt om nye midler fra Fylkesmannen. I søknaden 
er det vektlagt at det er ønskelig med enda tettere samarbeid på tvers av helse og omsorg og skole 
og oppvekst, og gjerne at aktuelle stillinger inngår i en «teammodell», slik at arbeidet kan 
effektiviseres enda bedre (forventet tilbakemelding på søknad i april/mai). Det vil til neste år være 
viktig for resultatene at også barnevernet er med i registreringen til BrukerPlan. 
 
Fordeling mellom kjønn er lik som i 2015; 75 % av de registrerte er menn, og 25 % er kvinner. 
 
Eigersund kommune har registrert innvandrere i kartleggingen. Kommunen har et lavere snitt enn 
Rogaland generelt og landet som helhet. Her er det trolig mørketall, og det kan stilles spørsmål til om 
vi gjør nok for å fange opp rusproblematikk hos innvandrere/flyktninger.  Fra andre kommuner 
rapporteres det om at personer med rusproblem fra andre fødeland enn Norge, ikke oppsøker 
hjelpeapparatet tilsvarende som norske statsborgere. Og de som tar kontakt kan ha andre 
utfordringer enn det hjelpeapparatet er vandt til å håndtere. Fra 2017 er det ønskelig å inkludere 
andre instanser som jobber direkte inn mot målgruppen, som flyktningetjenesten, i registreringen. 

Eigersund kommune skårer godt på funksjonsområdet «bolig». Det er registret 92 % (grønt område) 
som har en bolig som er tilfredsstillende, 7 % har en bolig som ikke er tilfredsstillende eller varig og 2 
% som ikke har bolig. Målet er at tallet på bostedsløse skal være 0.  I 2016 er det en nedgang i «røde» 
fra 2015. Helse og omsorg har nylig lyst ut stilling som «miljøvaktmester». Stillingen er delvis 
finansiert av kommunale midler, og delvis fra eksterne midler fra Fylkesmannen som spesifikk retter 
seg mot å støtte personer i denne gruppen i tiltak mot målet «fra leie til eie».  

Det samme er også gjeldende for området «arbeid/aktivitet/utdanning» hvor vi i 2015 hadde 
registrert 32 % på rødt mens i 2016 er det registrert 19 % på rødt. Det kan se ut som om at 
prioritering av å ha en ansatt som treningskontakt har effekt. Samtidig nevnes også at Eigersund 
kommune er en del av prosjektet «Ja vi kan-arbeidsformidling», et samarbeid med blant annet de 
andre Dalane kommunene og ulike avdelinger innenfor spesialisthelsetjenesten. Prosjektet viser til 
gode resultater knyttet til å få klienter i målgruppen voksne i arbeidsfør alder, inn i en vanlig jobb. 

Videre sees en økning i røde på «fysisk helse», fra 3 % til 12 %. En økning i personer med utslag på 
fysisk helse kan skyldes at det er stadig flere eldre, og med alderdommen er det generelt større 
sannsynlighet for somatisk sykdom.  

På fordeling av rusmidler sees en økning i bruk av amfetamin og steroider. Bruken av rusmidler i 
Eigersund skiller seg ikke ut fra Rogaland for øvrig.  
 
Det er registrert en økning i vold og trusler, også mot ansatte. I 2015 ble det registrert 5,8 % innen 
kategorien «utsetter andre for vold/trusler» mens det i 2016 er registrert 15,3 % for det samme. Det 
er fokus på forebyggende tiltak i helse og omsorg; det jobbes for bedre interne rutiner og opplæring, 
samt økt fokus på risikovurderinger for å kartlegge uønskede hendelser og iverksette nødvendige 
tiltak for å kunne imøtekomme og aller helst unngå at de uønskede hendelser inntreffer. 
 

Side 5 av 126



I en samlet vurdering sees det en økning i de tyngste ROP brukerne (samtidig rus og psykisk lidelse), 
til tross for nedgang i totalt kartlagte (fra 2,9 % i 2015 til 6,8 % i 2016). Dette er tunge brukere som 
det er utfordrende å komme videre med. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Administrasjonen vurderer BrukerPlan som et nyttig kartleggingsverktøy. Det er mulig å se på 
utviklingen innenfor målgruppen, over år, i egen kommune. Resultater fra kartleggingen kan benyttes 
som underlagsmateriale i forhold til prioritering av behov og satsningsområder for kommunen. 
Samtidig kan det stilles spørsmål til resultatenes kvalitet, da de baseres på subjektive vurderinger fra 
de ansatte som gjennomfører registreringene. Det er grunn til å anta at det er mørketall; 
sannsynligheten er stor for at det er langt flere innbyggere med rusrelaterte problem enn de som er 
kjent av kommunens helse-omsorg og/ eller velferdstjenester. Enda bedre kvalitet vil vi kunne få om 
vi klarer å inkludere flere involverte tjenester i registreringsfasen, slik som fastlege, barnevern og 
hjemmesykepleie. For kartlegging i kommende år, vil en ha enda sterkere fokus på opplæring i 
registrering og involvering fra flere involverte enheter. Det planlegges for å kalle inn aktuelle ledere 
og fagpersonell til møte i august for informasjon og opplæring i BrukerPlan. Tidligere år har det kun 
vært gitt mulighet for det samme en måned før registreringer skal være ferdige fra kommunen. 
 
Prioriterte satsingsområder ut fra resultater i BrukerPlan: 
Fokus på tidlig intervensjon blant unge. 
Jobbe frem tiltak som kan gi effekt for de tyngste ROP brukerne. 
«Gråsoner» blant de eldste? Blant annet å jobbe for kompetanseheving og økt fokus på observering 
av symptom hos ansatte som jobber med eldre innbyggere. 
Videre satsing både på bolig og aktivitet (arbeid/utdanning/fritidsaktivitet). 
 
Fra og med 2017 er det antydet fra KoRus at kommunen kan få resultater/se utvikling på 
enkeltbrukere og vi kan «bestille» mer konkrete tilbakemeldinger i form av at KoRus skal tilby 
analyser av rådata etter kommunens ønsker. KoRus analyserer i en faglig kontekst ved å komme med 
forslag om hvordan vi skal forstå og tolke dataene. Hva vil være viktige satsningsområder, riktig 
metode, gode tiltak og gode eksempler? 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Folkehelse: 
Bruk av rusmidler (alkohol og narkotika) kan være en direkte eller indirekte årsak til et bredt spekter 
av helsemessige og sosiale skader. En kvalitativ god Brukerplan kartlegging vil kunne gi kommunen 
data som kan benyttes når planer og tiltak for arbeidet rettet mot målgruppen, planlegges og 
gjennomføres. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3 
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år 
    
Sum    

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Levekårsutvalget tar ikke saken til orientering. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
530322 Brukerplan sammenligning 2015-2016 [Skrivebeskyttet] 
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BRUKERPLAN 
Eigersund kommune
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Brukerplan 2015-2016

2015

Antall innbyggere over 16 år: 11746
Antall brukere kartlagt: 69
Andel brukere kartlagt: 5,9 pr 1000 

innbyggere

I alle tabeller er N = 69 (antall brukere 
kartlagt)

med mindre annet er spesifisert

2016

Antall innbyggere over 16 år: 11873
Antall brukere kartlagt: 59
Andel brukere kartlagt: 5 pr 1000 

innbyggere

I alle tabeller er N = 59 (antall brukere 
kartlagt) med mindre annet er 
spesifisert

Side 9 av 126



Tjenester som kartlegger

2015 2016
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Brukere fordelt på kategori

2015 2016
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Aldersfordeling

2015 2016
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Kjønnsfordeling

2015 2016
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Brukere med barn

2015 2016
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Funksjonsområder

2015 2016
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Rusmidler fordeling

2015 2016
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Vold og trusler

2015 2016
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Aktivitet

2015 2016

Side 18 av 126



Arbeid

2015 2016
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Samlet vurdering

2015 2016
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Injisering/overdose

2015 2016
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Arbeidserfaring

2015 2016
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Helse og omsorgstjenester

2015 2016
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Spesialisthelsetjeneste rus

2015 2016

Side 24 av 126



Tvang lov om helse og omsorgstjenester-
rus

2015 2016

Side 25 av 126



Spesialisthelsetjeneste psyk.

2015 2016
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Tvang psykisk helsevern

2015 2016
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Andre tjenester

2015 2016
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Somatiske helsetjenester 
spesialisthelsetjenesten

2015 2016
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Tjenester mot funksjon

2015 2016
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Barn og samlet vurdering

2015 2016
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Barnevernstjenester

2015 2016
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Planer og ansvarsgrupper

2015 2016
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Kommunal bolig

2015 2016
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Videre kartlegginger
• Færre instanser kartlegger.
• Vanskelig å få med andre tjenester.
• Bør forankres i ledelse.
• Informasjonsrunde.
• Endringer ift brukergruppen 16-25 etter at prosjektmidler ble satt inn?
• Se på brukere som er kartlagt over flere år, og se utviklingen opp mot 

tjenestetilbudet som tilbys/vedtak. Dette er mulig fra 2016 og framover.
• Se på endringer i funksjonen arbeid/aktivitet (grønn, gul, rød) opp mot IPS, 

treningskontakt og andre aktivitetstilbud i Mestringsenheten. Her er det mye 
muligheter opp mot brukerorganisasjoner/frivillighetssentralen etc.

• Eldre over 60 år i brukerplan med rusproblematikk. Her har vi nok mye tall 
som ikke er med pga at hjemmesykepleie og serviceboliger, 
sykehus/sykehjemsavdelinger ikke er med. 

• Jeg ønsker også å drøfte hvordan vi kan få et mer helthetlig bilde av 
kommunen og sikre involvering fra flere instanser ved neste kartlegging.

• Skal brukere med kun psykiske lidelser kartlegges fra neste år.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.04.2017 
Arkiv: : FA - C14 
Arkivsaksnr.: 16/160 
Journalpostløpenr.: 17/9980 

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

Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben 
Kari Anne Bergøy 
Oppvekstkoordinator 
51 46 82 42 
kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
020/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
029/17 Levekårsutvalg 08.05.2017 
 
 
SLT-plan for Eigersund kommune 
 
Sammendrag: 
Eigersund kommune og politiet benytter SLT-modellen for samordning av det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er utarbeidet en generell plan for SLT, denne beskriver 
ansvarfordelingen i SLT-arbeidet og angir de overordnede målsettingene og strategiene i arbeidet.  

I tillegg til føringene i planen, vil årsrapport fra SLT-arbeidet angi status i arbeidet, og satsninger for 
neste år. 
 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. SLT-planen godkjennes. 
2. Administrasjonen oversender årsrapport for SLT-arbeidet til 

Levekårsutvalget innen 15. mars hvert år. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Saken behandles i Levekårutvalget. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet avgrenses til målrettet arbeid for å hindre at 
enkeltpersoner eller grupper i faresonen skal videreutvikle problemer. Innsatsområdet er rettet mot 
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situasjoner og miljøer som er særlig utsatt. Det handler om å analysere hvor og hvordan kriminalitet 
oppstår, for å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.  
 
SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, og er en samarbeidsmodell. 
Modellen har tre nivåer. Styringsgruppa består av politisk og administrativ ledelse i kommunen og 
politistasjonssjef ved Egersund politistasjon, og er det styrende nivået. Nøkkelpersoner fra enheter i 
Eigersund kommune som arbeider med ungdom, Dalane videregående skole og polititjenestemenn 
med ansvar for forebygging sitter i arbeidsutvalget som er det koordinerende nivået. Alle ansatte 
som arbeider med barn og unge utgjør det utførende nivået. SLT-koordinatorfunksjon er lagt til 
Oppvekstkoordinator, og utgjør anslagsvis 40% av stillingen. 
 
De viktigste strategiene i SLT-arbeidet er kunnskap, samarbeid og tidlig innsats. Sentrale 
satsningsområder er forebygging og avdekking av vold, rus, ungdoms psykiske helse, forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme, tidlig innsats og alternative straffereaksjoner. Tiltak i SLT-
arbeidet kan både rette seg mot hele befolkningen, utvalgte grupper med forhøyet risiko for å 
komme i befatning med rus eller kriminalitet, og enkeltpersoner i risiko for å komme i befatning med 
rus eller kriminalitet. Innsatsen foregår både på systemnivå og i form av tiltak rettet direkte mot 
utsatte grupper eller enkeltpersoner. 
 
Arbeidsutvalget i SLT har bidratt i utarbeiding av planen og valg av satsningsområder. Planen har 
også vært på høring hos enheter som jobber med ungdom. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Tydelighet knyttet til målsettinger, strategier og tiltak er viktig for å sikre kontinuitet og framdrift i 
det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet.  
 
Universell utforming: 
 
Folkehelse:  
Det målrettede systematiske tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet for å 
forebygge rus og kriminalitet er svært viktig i et folkehelseperspektiv. En god 
oppvekst og en positiv ungdomstid er helsefremmende 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Tiltakene løses innenfor gjeldende budsjettrammer og evt. ved hjelp av prosjektmidler. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
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Innledning 
SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer 

at de ressursene som allerede finnes hos kommuner og politiet, blir mer samkjørt og målrettet. 

Planens handlingsdel, satsningsområdene, revideres årlig. 

 

Bakgrunnsforståelse 

Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å 

reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet 

oppstår, for å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.  

Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske 

omgivelser. 

Kriminalitet er ofte nært knyttet til andre problemområder. Forebygging av kriminalitet henger 

derfor nært sammen med samfunnets generelle forebygging. For eksempel vil tiltak for å 

forebygge rusmisbruk blant unge, også forebygge kriminalitet. SLT-arbeidet i Eigersund 

kommune er derfor nært knyttet til det rusforebyggende arbeidet, med hovedfokus på 

forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. 

 

Begrepene byggende innsats, forebyggende innsats og kriminalitets- 

forebygging 

Byggende virksomhet dreier seg om store og brede samfunnsbyggende tiltak, rettet mot alle som 

vokser opp. Gjennom gode oppvekstsvilkår skal samfunnet legge til rette for at alle barn blir sett, 

forstått og respektert. Det dreier seg om grunnleggende rammevilkår, som trygge skoler, 

barnehager og fritidstilbud, gode venner og fungerende familier. Det foregår mye godt barne- og 

ungdomsarbeid i Eigersund kommune, men det ville være feil å kalle alt barne- og 

ungdomsarbeid for kriminalitetsforebyggende.  

Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet avgrenses til målrettet arbeid for å hindre at 

enkeltpersoner eller grupper i faresonen skal videreutvikle problemer. Innsatsområdet er rettet 

mot situasjoner og miljøer som er særlig utsatte. Her settes det inn tiltak for de som eksempelvis 

har svak impulskontroll, atferdsproblemer, høyt skolefravær, trekker mot negative miljøer, 

debuterer tidlig på alkohol og tobakk, føler seg utenfor hjemme og ellers i samfunnet, og som 

defineres i høyrisikosonen for senere rusmisbruk og kriminelle handlinger. 

Begrepet «forebygging» deles i tre nivåer: 

 Universell forebygging retter seg mot hele befolkningen 

 Selektiv forebygging retter seg mot utvalgte grupper, som vurderes å ha forhøyet 

risiko for problemutvikling 

 Indikativ forebygging retter seg mot enkeltpersoner 
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Risiko- og beskyttelsesfaktorer 

Med risikofaktor menes her faktorer knyttet til barnet/ungdommen, omsorgspersonene og 

nærmiljøet som kan øke sjansene for negativ psykososial utvikling, som kriminell atferd og 

rusmisbruk. Beskyttelsesfaktorer er faktorer knyttet til barnet/ungdommen, omsorgspersonene 

og nærmiljøet som bidrar til å redusere de negative effektene av risikofaktorene. Å peke på 

risikofaktorer kan virke stigmatiserende for barn og unge i risikosonen, og mange barn og unge 

kan kjennetegnes av flere risikofaktorer uten å bli kriminelle eller utvikle andre vansker. Like 

fullt er det viktig å ta i bruk kunnskap som kan bidra til større treffsikkerhet når det kommer til 

tidlig oppdagelse og tidlig innsats. IS-1742 Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig 

intervensjon på rusområdet belyser en rekke faktorer som har betydning for rusbruk og 

rusrelaterte problemer hos henholdsvis barn, ungdom og unge voksne.  

 

Overordnet mål:  

SLT er et redskap for å nå kommuneplanens visjon Vekst gjennom nyskaping og trivsel – et godt 

sted å bo. Det overordnete målet for SLT-samarbeidet i Eigersund kommune er: 

Å forebygge kriminalitet ved å skape oppvekstmiljø som fremmer trivsel og mestring, og 

hvor barn og unge får rett hjelp til rett tid når det er behov for det. 

 

Virkemidler og strategier 

SLT skal forebygge rus og kriminalitet gjennom: 

Kunnskapsforankring: 

For å sikre en helhetlig og målrettet planlegging skal kriminalitetsforebygging forankres 

i strategiske analyser av de lokale forholdene (Fra veilederen «sterke-sikre-sunne 

lokalsamfunn», Kråd 2011) 

Tidlig intervensjon: 

En grunnleggende målsetting for kriminalitetsforebygging er at kriminelle karrierer ikke 

startes (Fra handlingsplanen «Gode krefter», justis og politidepartementet.) 

Tidlig intervensjon kjennetegnes både av tiltak som settes inn raskt ved identifisering av 

et problem, og tiltak som settes inn i tidlig alder 

Tverretatlig samarbeid: 

Etablering, videreutvikling og styrking av arenaer der lokale krefter fra ulike sektorer 

kan utveksle erfaringer, etablere felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å 

utarbeide felles strategier og utforme målrettede tiltak. 
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Målgruppe: 

Målgruppe for det kriminalitetsforebyggende arbeidet er: 

1) Enkeltindivider (indikativ forebygging) 

2) Utvalgte grupper (selektiv forebygging) 

3) Lokalsamfunnet som helhet (universell forebygging) 

 
Hovedmålgruppen er barn og unge under 18 år som har vanskelige oppvekstforhold eller som 

begår lovbrudd eller kan forventes å begå handlinger som er til skade for seg selv eller andre. 

 

Organisering av SLT i Eigersund kommune 

Det styrende nivå: 

Styringsgruppa består av ordfører, varaordfører, rådmann, politistasjonssjef, kommunalsjef 

Kultur og Oppvekst, Kommunalsjef Helse og Omsorg og SLT-

koordinator(/oppvekstkoordinator). 

Styringsgruppa har ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og 

kriminalitet i Eigersund kommune. 

Styringsgruppa skal: 

 Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å 

innarbeide disse i det kommunale planverket 

 Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om de felt det rettes inn mot 

 Ha det avgjørende ord når det gjelder SLT-koordinators faglige virksomhet 

 Gjennomføre møter 4-6 ganger i året 
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Det koordinerende nivå:  

Arbeidsgruppa er det koordinerende nivået i SLT. Arbeidsgruppa består av SLT-koordinator 

samt ansatte fra følgende instanser: barnevern, ungdomsskole, helsestasjon, mestringsenheten, 

videregående skole, politi og fritidsklubb.  

Arbeidsgruppa har ansvar for den praktiske koordineringen av det rus- og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet. Arbeidsgruppa drøfter aktuelle problemstillinger med 

tanke på nødvendige tiltak på tvers av enhetsgrenser. På bakgrunn av felles analyser, gir gruppa 

anbefalinger om hva som bør gjøres i og på tvers av enheter og avdelinger. Gruppa har også 

ansvar for at det opprettes kontakt mot frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv mv. 

Koordineringsgruppa skal: 

 Lage strategier for å nå målene for det kriminalitetsforebyggende arbeidet, innenfor 

rammene fastsatt i styringsgruppa 

 Ut fra sin kunnskap og erfaring i fellesskap avdekke problemer og utfordringer som 

kommunen står overfor 

 Fremskaffe kunnskap om hvordan disse utfordringene best kan møtes, sette i verk tiltak 

og koordinere innsatsen på tvers av etatene 

 Sørge for at hver enkelt sektor bidrar med kunnskap og innspill og ut fra dette gi råd om 

hva hver enkelt sektor bør sette i gang av kortsiktige og langsiktige tiltak 

 Arbeidsgruppa møtes 6-8 ganger i året. 

 

Utførernivå: 

På dette nivået finner vi alle som er i direkte kontakt med barn og unge.  Koordinerende nivå og 

utførende nivå vil overlappe hverandre. For å sikre at styringsgruppens mål omsettes i praktisk 

handling må det utførende nivået og det koordinerende nivået kommunisere godt. Dette skjer på 

følgende måte: 

 Medlemmer i arbeidsgruppa sørger for at ansatte i egen enhet er informert om SLT-

arbeidet, herunder at informasjon om arbeidsgruppas satsningsområder tilfaller egen 

enhet 

 Medlemmer i arbeidsgruppa tar med seg relevante problemstillinger fra egen enhet inn i 

arbeidsgruppa 

 Det nedsettes egne grupper som jobber målrettet med problemstillinger som er drøftet i 

arbeidsgruppa fra sak til sak, slike grupper kan bestå både av medlemmer i 

arbeidsgruppa og andre fagpersoner 
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SLT-koordinator 

Eigersund kommune har hatt SLT-koordinator i en årrekke, stillingen har variert i størrelse fra 

20 – 40 %.  Fra 2015 er funksjon som SLT-koordinator lagt til stillingen Oppvekstkoordinator, 

Kari Anne Bergøy startet opp i stillingen 01.09.15. SLT-koordinator er administrativt underlagt 

Kommunalsjef for Kultur og Oppvekst, og har kontor i 4. etasje på rådhuset. 

Viktige oppgaver: 

 Utarbeide handlingsplan 

 Ta initiativ til, igangsette og koordinere gjennomføringen av forebyggende tiltak 

 Være pådriver i utarbeidelse av tiltak og prosjekter 

 Ivareta sekretariatfunksjon for styringsgruppe 

 Lede arbeidsutvalg 

 Evaluere og dokumentere arbeidet 

 Delta i SLT-nettverk for Sør-rogaland  

 

Politiråd 

Politiråd er et samarbeidsforum mellom den øverste ledelsen i politiet og kommunen. Et viktig 

mål med politirådet er å gi kommuneledelsen bedre innsikt i politiets arbeid lokalt, og økt 

forståelse for politiets oppgaver og faglige utfordringer. Samtidig vil kommunen kunne dele 

viktig kunnskap om hendelser og utviklingstrekk som det er viktig at politiet får kjennskap til. 

Mens arbeidet som knyttes til SLT-modellen i hovedsak er rettet mot barn og unge, ser 

politirådet på hele befolkningen i lokalsamfunnet, uansett alder. Politirådet skal drøfte 

overordnede prioriteringer og beslutninger på et strategisk nivå, mens SLT også griper inn i de 

enkelte tiltakene på utførernivå.   

Eigersund kommune og politiet har blitt enige om at styringsgruppa i SLT også fungerer som 

politiråd, fordi deltakerne i begge organer vil være sammenfallende. 
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Innledning: 
 

SLT-året 2016 bar preg av at arbeidet hadde ligget brakk i halvannet år. Fra 01.09.15 har 

Oppvekstkoordinator hatt funksjon som SLT-koordinator i omfang 40% stilling. Det ble etablert ny 

styringsgruppe og ny arbeidsgruppe i løpet av vinteren 15/16.  

Faste deltakere i Styringsgruppa er: Politistasjonssjef, ordfører,  varaordfører, rådmann , 

Kommunalsjef Helse og Omsorg, Kommunalsjef Kultur og Oppvekst og SLT- koordinator. 

Styringsgruppa har hatt 4 møter i 2016. 

Arbeidsutvalget har bestått av: Rektor Lagård ungdomsskole, Leder for Pingvinen fritidsklubb, Dalane 

barnevern, Rusteamet , Uteteamet, Mestringsenheten, Helsestasjonen , Dalane vgs, politiet  og SLT- 

koordinator Kari Anne Bergøy. I løpet av året ble det besluttet at begge sentrumsnære 

ungdomsskoler skal være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har hatt 6 møter i 2016. 

Som en del av nyetableringen av SLT-arbeidet ble det utarbeidet en handlingsplan (vedl 1), planen 

har en generell del og en handlingsdel. Handlingsdelen skal fornyes årlig. SLT-koordinator utarbeider 

årsrapport innen første mars. Den generelle delen av planen har vært på høring og skal behandles 

politisk i mars 2017. Politirådssamarbeidet mellom kommune og politi ble også evaluert i 2016, og 

det ble skrevet ny politirådsavtale (vedl 2).  

 

Politi og kommune besluttet at følgende skulle være satsningsområder for SLT i 2016: 
1 Forebygging av vold og overgrep 
2 Ungdataundersøkelsen 
3 Rus  
4 Radikalisering og Voldelig ekstremisme 
5 Tidlig innsats og Alternative straffereaksjoner 

 

Våre viktigste strategier i SLT-arbeidet er kunnskap, samarbeid og tidlig innsats. 

Styringsgruppa og Arbeidsutvalget har også fulgt situasjonen på 

arbeidsmarkedet med henblikk på hvordan kommune og politi kan forebygge og 

fange opp potensielle negative følger av arbeidsledighet, som for eksempel økt 

rusbruk, mer vold i nære relasjoner, økonomiske problemer etc. 

SLT i Eigersund kommune søkte om midler fra Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging, og 

fikk 200 000kr som er brukt til to ulike tiltak som løper ut fra satsningsområdene. 
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1 Oversikt over iverksatte/ planlagte tiltak 

Tiltak Gjennomført  

2016 

Gjennomføres  

2017 

1.Satsningsområde:  Forebygge vold i nære relasjoner 

1.1 Natteravn X X 

 1.2Oppstart - handlingsplan mot vold i nære relasjoner  x 

1.3 Sara risikovurdering (politiet) x x 

1.4 Øke kompetansen om atferd som smerteuttrykk og hvordan 

møte vanskelig atferd 

 x 

1.5 Vurdere ATV-tilknytning   

1.6 Vurdere å ta i bruk «si det som det er», undervisningsopplegg x Innføres 

1.7 «Bruk Hue!» Kampanje mot digital mobbing x  

1.8 Barn i Risiko-familier – kompetansehevingsprogram 4 dager x implementeres 

1.9 «Hvor lite?» Kampanje om vold i nære relasjoner x  

1.10 Kommunal rutine for opplysningsplikt til barnevernet x implementeres 

1.11 Ny rutine for tverrfaglig samarbeid i bhg og skole (URT) inkl 

årlig halvdagssamling 

x implementeres 

1.12Doping: etablering av tverrfaglig ressursgruppe x implementeres 

1.13: Doping: kompetanseheving i Mestringsenheten knyttet til 

støtte og oppfølging av personer som vil slutte med doping 

 x 

1.14 Publikumsforedrag om doping x x 

1.15 E-læringsopplegg om opplysningsplikt til barnevernet, den 

nødvendige samtalen etc 

 x 

1.16 Utstilling – «hvis klær kunne fortelle» i kombinasjon med 

fagdag – (Søknad om tilskuddsmidler) 

 x 

1.17 Søke midler fra bufdir til gjennomføring av ICDP 

foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet, samt ICDP-tilbud på 

Helsestasjonen – med oppstart fra 2018 

 x 
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2 Satsningsområde: Ungdata 

2.1Tett oppfølging i forkant, med klassebesøk og møter med skoler  x  

2.2 Gjennomføring x  

2.3 Presentasjon for nøkkelpersoner x  

2.4 Gjennomføring av ungdomskonferanse x  

2.5 Workshop om fritidstilbud til ungdom x  

2.6 Ressursgruppe bestående av ungdom, uteteam, 

oppvekstkoordinator, leder for pingvinen +++ utarbeider 

aktivitetsplan for 2017/2018, i samarbeid med frivillige lag og 

organisasjoner. Planen lanseres 02.06.17 

 x 

3 Satsningsområde: Rus 

3.1 Sterk&Klar, forebyggingsprogram rettet mot foreldre  

 

x x 

3.2 Markering av innsatsuke mot narkotika x - 

3.3 Månedlige samarbeidsmøter politi - barnevern x  

3.4 Kompetanseheving i HAP (hasjavvenningsprogrammet) x  

3.5 Utvikle kommunalt tilbud om Hasjavveningsprogrammet  x 

3.6 Vurdere om Eigersund skal bli «av og til-kommune»  x 

4: satsningsområde Radikalisering og voldelig ekstremisme 

4.1 Øke kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme 

internt i kommunen og politiet 

x x 

4.2  Øke kunnskapen om radikalisering og voldelig ekstremisme i 

befolkningen 

x x 

4.3 Fokus på integrering og forebygging av utenforskap  x 

5: Satsningsområde: Tidlig innsats og alternative straffereaksjoner 

5.1 Månedlige møter mellom politi og barnevern x x 

5.2 Arbeide for å få etablert en Koordineringsgruppe for Dalane 

(Henvendelser til konfliktrådet) 

x x 
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5.3 Søke om midler til fritidskontakt, Mål om at 10 ungdommer skal 

motta tilbudet i 2017 

x Midler 

overført til -17 

5.4  Etablere samarbeidsforum mellom handelsstanden, politi, 

konfliktråd og kommune for økt bevissthet rundt betydningen av 

reaksjon ved første lovbrudd 

 x 

 

 

Nytt satsningsområde for 2017 – erstatter satsningsområde nr 2, ettersom dette utgår 

2: Satsningsområde psykisk helse blant ungdom Ansvar 

2.1  Utarbeide en forebyggingsstrategi for ungdomsskolene i Eigersund, 

skole, fau elevrådsrepresentanter helsestasjon, mestringsenheten og 

involveres 

SLT-koordinator og 

Folkehelsekoordinator 
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2 Forebygging av vold og overgrep 
Forebygging av vold og overgrep mot barn er et høyt prioritert område for både politiet og Eigersund 

kommune. Politiet og barneverntjenesten samarbeider tett når det oppstår bekymring knyttet til om 

barn har vært utsatt for- eller vitne til vold eller overgrep, for å sikre at barnets trygghet og 

rettssikkerhet ivaretas. Innføringen av SARA (Spousal Assault Risk Assassment) – politiets metodikk 

for å vurdere risiko for ny partnervold, har vært viktig i styrkingen av det systematiske arbeidet for å 

forebygge vold og overgrep. I 2017 går Eigersund kommune i gang med å utarbeide handlingsplan 

mot vold i nære relasjoner. 

Oppsummering fra 2016 

BiR: 60 ansatte i Eigersund kommune har deltatt i kompetansehevings-programmet BiR – Barn i 

Risiko. Programmet har bestått av fire kursdager, samt aktivitet i lokal ressursgruppe som skal bidra 

til implementering. Viktige tema har vært: Hvordan kan vi oppdage at barn/unge har det vanskelig? 

Hvilke handlingsalternativer har vi når vi blir bekymret for et barn? Taushetsplikt – hinder og 

muligheter? Økt kunnskap om rusmisbruk, vold i nære relasjoner og pårørendes rettigheter. Hvordan 

heve kvaliteten i det forebyggende arbeidet i kommunen. 

Hvor lite-kampanjen: Politiet og Eigersund kommune har samarbeidet om å spre informasjon om 

politiets kampanje Hvor Lite www.hvorlite.no 

Rutine for opplysningsplikt til barnevernet: Eigersund kommune har innført en skriftlig rutine om 

opplysningsplikten til barnevernet 

Ny rutine for tverrfaglig samarbeid: Eigersund kommune har justert kommunens modell for 

tverretatlig samarbeid, og har innført en årlig halvdagssamling for ansatte som deltar i tverrfaglig 

samarbeid rundt barn i risiko 

Undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner: SLT-koordinator har fått opplæring i 

forebyggingsprogrammet Si det som det er som omhandler vold i nære relasjoner, og tar dette i bruk 

på 8. trinn på alle kommunale skoler fra mars 2017 

Natteravn:  SLT-koordinator bistår Frivilligsentralen i rekruttering av natteravner 

Doping: Politiet og Eigersund kommune har iverksatt et samarbeid om forebygging av doping, ut fra 

kunnskap om at mennesker som bruker anabole 

steroider oftere begår voldshandlinger og andre 

kriminelle handlinger enn andre. I juni gjennomførte 

politiet en aksjon for å ta «de rette» ved lokale 

treningssentre, det vil si personer som er forbilder og 

som dermed kan bidra til at unge på jakt etter den 

perfekte kroppen tyr til enkle, men skadelige, 

løsninger. 3 personer ble anholdt under aksjonen, i 

tiden etter har politiet tatt ytterligere 12 personer. 

Det er også etablert et samarbeidsforum mellom 
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kommune, politi og treningssentre, forumet møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer og bli 

enige om tiltak. I forbindelse med dette arbeidet har det blitt arrangert et åpent publikumsforedrag 

om doping.   

Bruk Hue-kampanjen: 800 barn og ungdommer i alderen 11 – 15 år og 300 foreldre har deltatt på 

foredrag om nettvett i Eigersund arena. Tilbakemeldingene er svært gode. 
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3 Ungdata-undersøkelsen 
 

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 
Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på 
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsen er digital og gjennomføres i skoletiden. Ungdata 
dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, 
skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). NOVA 
gjennomfører ungdata-undersøkelse i Eigersund hvert tredje år.  
 

Oppsummering 

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars. I forkant hadde det blitt gjort et omfattende 

informasjonsarbeid til elever og skole for å mobilisere til høy deltakelse, SLT-koordinator besøkte bla 

alle klasser på ungdomstrinnet for å informere. Gjennomføringsprosenten for Eigersund kommune 

ble 90% på ungdomstrinnet og 79% for videregående skole, et resultat som i følge NOVA anses å gi 

valide svar.  

Korus vest presenterte resultatene for nøkkelpersoner i Dalane i Egersund kulturhus i april. Blant 

publikum var politikere, elevrådsrepresentanter, ledere fra kommunale enheter som arbeider med 

ungdom, politi og andre samarbeidspartnere. I juni arrangerte 6 ungdommer ungdomskonferanse 

med 60 deltakere på Grand Hotell, SLT-koordinator var samarbeidspartner for ungdommene. De 

fremmøtte ungdommene var bla opptatt av at fritidstilbudet i Eigersund er for dårlig, og at det er 

behov for styrking innsatsen for god psykisk helse blant unge. Dette samsvarer med resultatene fra 

Ungdataundersøkelsen, hvor det framkommer at mange unge sliter med dårlig selvbilde, uro for 

framtida, negative tanker og stress. Videre går det fram at ungdom syns det er for få fritidstilbud i 

kommunen. Undersøkelsen viser at Eigersundsungdom i det store og hele lever i tråd med normer og 

regler i samfunnet, og har godt forhold til foreldrene sine. Det ble utarbeidet en rapport etter 

konferansen – denne er presentert for Levekårutvalget. Etter konferansen har det blitt gjennomført 

en workshop vedrørende fritidstilbud, og det er nedsatt en gruppe bestående av ungdommer, leder 

for Pingvinen, uteteamet og SLT-koordinator som jobber videre med å bedre ungdomstilbudet. 

Arbeidet fortsetter i 2017, og forventes å resultere i konkrete aktiviteter i løpet av høsten. 
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4 Rus 
 

Mål: Utsatt alkoholdebut 

 Hindre tilvekst til miljøer der det brukes illegale rusmidler og/eller doping 

Bidra til at unge som eksperimenterer med illegale rusmidler/doping slutter med dette 

Oppsummering 

Sterk & klar: Eigersund benytter programmet Sterk & klar som en av de viktigste strategiene i det 

forebyggende rusarbeidet. Erfarne foredragsholdere møter foreldrene i fire foreldremøter i løpet 

av ungdomskoleløpet. Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre 

og viktige rollemodeller. Sterk&Klar har som mål å utsette ungdommens alkoholdebut ved å gi 

foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn. Sterk&Klar tar opp tema som 

oppdragerrolle, grensesetting, motivasjon og oppmerksomhet, alkohol. cannabis, psykisk helse 

og sosiale medier.  Ungdata-resultatene viser at ungdom i ungdomsskolealder møter tydeligere 

holdninger fra foreldrene sine knyttet til alkoholbruk i 2016 enn i 2016, dette kan tyde på at   

Sterk&Klar gir god effekt.  

Ungdomsskolene melder tilbake at oppsutningen fra foreldre er dalende, og at det kan være på 

tide med en evaluering. 
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Markering av aksjonsuka mot narkotika:  Aksjonsuka mot narkotika  som nasjonalt 

forebyggingstiltak er avviklet.  SLT-aktørene planla en lokal insatsuke mot rus. Kurs i 

Hasjavvenningsprogrammet og stand på amfi Eikunda var to av tiltakene som ble gjennomført. 

Ungdomsskolene fikk også tilbud om skolekino med påfølgende opplegg i klasse utført av ansatte 

på Mestringsenheten, men takket av ulike grunner ikke ja til dette. Politiet ga også tilbud om 

skolebesøk, noe som ble gjennomført på en av skolene. 

Hasjavvenningsprogrammet (HAP): Med støtte fra Kompetansesenter for 

Kriminalitetsforebygging har Eigersund kommune gjennomført to dagers kursing i HAP for 60 

ansatte. HAP er et tilbud for unge som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha 

hjelp til det. Tilbudet er også for ungdom som er ambivaltente ift å slutte med hasj, men som 

ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver. Målgruppen for er mennesker i alle aldre med 

cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte problemer. 

 

Programmet består av individuell oppfølging i 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og 

motivasjonssamtaler og samtaler med pårørende. Med hasjavvenning menes avvenning fra både 

hasj, marihuana og cannabisolje. Tilbudet tar utgangspunkt i hva som skjer når en slutter etter 

lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Rastløshet, svette, irritasjon, 

følelsessvingninger, søvnproblemer og intense drømmer er vanlige abstinensreaksjoner. HAP gir 

brukerne verdifull kunnskap om hvilke utfordringer de vil oppleve i de første dagene og ukene 

etter at de slutter. Dette bidrar til at brukerne kan etablere strategier og planer for hvordan man 

kan håndtere plagene. Kognitiv terapi og motiverende intervju brukes gjennom hele tilbudet 

sammen med kunnskapen om de spesifikke utfordringene brukerne vil oppleve i slutteprosessen. 

Opplæringen gjør ansatte i skole, helsestasjon, barnevern, politi, spesialisttjenesten og andre i 

stand til å gjennomføre bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler med ungdom som ruser seg. 

Mestringsenheten inngår i et nettverk med andre kommuner som tilbyr HAP, og har hovedansvar 

for å tilby HAP til personer i målgruppen.  
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5 Radikalisering og voldelig ekstremisme 
Radikalisering viser til en prosess der en person eller gruppe i en økende grad aksepterer bruk av vold 
som virkemiddel for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål, og hvor voldelig ekstremisme kan 
bli en følge. Voldelig ekstremisme betyr aktiviteten til personer og grupperinger som er villige til å 
bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Radikaliseringsprosesser kan skje 
innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier, høyreekstreme grupper og jihadisme har 
fått størst fokus de siste årene. 
 
 
Oppsummering:  
 
Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan som beskriver strategier og virkemidler i det 
forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I planens forord heter det:  
Det er behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. 
Innsatsen må styrkes på tvers av fagområder og samfunnssektorer. Målet er å fange opp personer i 
risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker. 
 
SLT-koordinator har deltatt på ulike samlinger og kurs hvor radikalisering og voldelig ekstremisme har 

vært tema. Styringsgruppa og Arbeidsutvalget i SLT har også gjennomført møte med PST og 

forebyggingskontakten i Sør-Vest politidistrikt for å etablere kontakt med sentrale 

samarbeidspartnere og øke kompetansen lokalt. PST følger nøye med på personer som er tilknyttet 

ekstremistiske miljøer. PST jobber med «den spisse enden» - personer og miljøer som er vurdert å 

være radikalisert og ha en positiv holdning til voldsutøvelse/ utgjøre en reell trussel. Sør Vest Politi-

distrikt v Sølvi Vestvik jobber med unge som kan være i en radikaliseringsprosess. Alf Skipstad er 

politiet i Dalanes kontaktperson på området. Det er opprettet en egen koordineringsgruppe på Nord-

Jæren bestående av SLT-koordinatorer, politi, ansatte i NAV, beredskapsledere mfl. Gruppa ledes av 

Ingrid Hauge Rasmussen, som er mangfolds- og integrasjonsrådgiver i Stavanger kommune. Gruppen 

kan også bistå Eigersund kommune.  

Gjennom SLT-arbeidet har Eigersund kommune gjort den nasjonale veilederen for radikalisering og 
voldelig ekstremisme, samt helsedirektoratets kunnskapsportal www.utveier.no  kjent for ulike 
aktører og enheter som arbeider med barn, ungdom og unge voksne.  
 
Den viktigste forebyggende strategien mot radikalisering er integrering. Eigersund kommune har i 
januar 2017 etablert et nytt forum som heter Forum for integrering barn og unge, og har også nylig 
søkt om tilskuddsmidler til aktivitetsstøtte som skal sørge for at barn i familier med stram økonomi 
skal kunne delta på korpsturer, fotballcuper etc. 
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6 Tidlig innsats og alternative straffereaksjoner: 
Med alternative straffereaksjoner menes ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.  
De nye reaksjonene bygger på tre elementer – ungdomsstormøte, ungdomsplan og oppfølgingsteam. 
I ungdomsstormøtet møter ungdommen dem som er blitt utsatt for den kriminelle handlingen. Her  
får lovbryteren høre konsekvensene av lovbruddet for fornærmede – og se skadevirkninger av 
kriminaliteten.  I møtet settes det også opp en ungdomsplan som ungdommen er forpliktet til å 
følge. Planen settes opp sammen med personer fra politi, kriminalomsorg, skole, familiekontor, 
barnevern og andre fra ungdommens eget nettverk.  Planen tilpasses den aktuelle ungdommen og 
kan inneholde krav om frammøte på skolen, ulike typer behandlingstilbud (sinnemestringskurs, 
ruskontroll), fritidsaktiviteter, oppholdsforbud eller andre tiltak ut fra ungdommens 
behov. Oppfølgingsteamet skal føre kontroll, og hjelpe til slik at ungdommen mestrer de tiltakene 
som er ført opp. Det er opprettet en koordineringsgruppe på overordnet nivå som skal følge 
ungdommene som mottar ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og som skal gjøre strategiske 
vurderinger og justeringer underveis.  
 
Med tidlig innsats menes tiltak som settes inn raskt ved identifisering av et problem, og tiltak som  

settes inn i tidlig alder. 

 

Oppsummering:  

Politi og barnevern møtes jevnlig for informasjonsutveksling og samarbeid knyttet til ungdomsmiljø. 

Dette er et tiltak som vil fortsette gjennom hele planperioden.  

Per i dag inngår Eigersund kommune og politiet i en Koordineringsgruppe for Ungdomsoppfølging for 

Jæren og Dalane, møtene i gruppen gjennomføres på Bryne. Eigersund kommune har kontaktet 

konfliktrådet og bedt om at det dannes en egen Koordineringsgruppe for Dalane. Dette for større 

nærhet til enheter som tilbyr oppfølgingstiltak, bedre lokal koordinering ved at SLT-koordinator kan 

delta i koordineringsgruppen, kortere reisetid for deltakere fra Dalane-kommunene, samt for å 

unngå at sensitiv informasjon om enkeltungdom spres til flere enn nødvendig. Foreløpig har ikke 

kommunens initiativ ført til endringer. Det vil bli rettet en ny forespørsel om dette i løpet av 2017. 8 

ungdommer i Dalane har mottatt ungdomsoppfølging i 2016, de fleste av disse har også mottatt 

tiltak fra Eigersund kommune. 5 av ungdommene har fullført oppfølgingen, en av disse har pådratt 

seg et nytt forhold etter avsluttet oppfølging – de fire andre har ingen nye lovbrudd. En av 

ungdommene har avsluttet oppfølging (ikke fullført), vedkommende har ikke pådratt seg nye forhold. 

De to siste ungdommene har pådratt seg nye forhold/brudd før oppfølgingen har kommet skikkelig i 

gang. 

Fire ungdommer har samtykket til oppstart med oppfølgingsteam i 2017. To av ungdommene har alt 

startet opp, disse har foreløpig ingen nye straffbare forhold –to ungdommer forventes startet opp 

innen relativt kort tid. 

Tidlig innsats:  

Arbeidsutvalget i SLT har samarbeidet knyttet til konkrete ungdomsmiljøer som har vakt bekymring 

blant politi, Eigersund kommune , foresatte og andre ungdommer. Arbeidsutvalgets strategi har vært 

å raskt skaffe oversikt over situasjonen, for så å kontakte ungdommer og foresatte for formidling av 
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bekymring, parallelt med at de involverte gis informasjon om aktuelle tiltak og tilbud om veiledning. 

Eksempler på tiltak har vært veiledningssamtaler med barnevern, bekymringssamtaler hos politiet, 

tilbud om deltakelse i foreldregruppe, og tilbud om tilpassede fritidsaktiviteter.  

Mange foresatte og ungdommer har etter bekymringssamtale med politi og/eller barnevern lyktes 

med å snu en begynnende negativ utvikling uten hjelpetiltak fra offentlige aktører. Øvrige familier 

har fått tilbud om hjelpetiltak fra barnevern, tverretatlig oppfølging fra oppfølgingsteam, eller andre 

typer tilbud. Kontakt med ungdommer og familiene deres gir også mulighet for tilbakemeldinger om 

tiltak som en gjerne skulle hatt tilgang på, men som ikke tilbys per i dag. Innsats rettet inn mot 

konkrete miljøer har blitt nøye evaluert, men presenteres ikke i rapporten. Arbeidsutvalget har i 

tillegg valgt å rette informasjon direkte mot involverte familier, heller enn å informere bredt på 

foreldremøter, i lokalavisa eller på andre måter. Denne strategien har blitt valgt for å unngå 

ytterligere stigmatisering og utenforskap for unge som har vært i begynnende negativ utvikling, og 

for at ikke bekymringer som i og for seg har vært alvorlige – men i realiteten har omhandlet relativt 

få ungdommer -  skulle gi et feilaktig bilde av situasjonen blant ungdom i Eigersund.  Styringsgruppa 

har vært orientert om arbeidet.  

Sentrale erfaringer fra dette arbeidet så langt er at SLT-koordinator må kobles på så tidlig som mulig 

for å sikre at situasjonen blir kartlagt. Videre må en være forberedt på at det vil skape uro, utrygghet 

og ryktespredning når politi og barnevern kaller inne flere ungdommer med foresatte til 

bekymringssamtaler. Strategien som omhandler å rette informasjon om bekymringer til de som er 

direkte involvert heller enn til publikum generelt må derfor vurderes i hvert tilfelle.  

 

7 Motorsportprosjekt/Fritidskontakt 
Som nevnt under punkt 5 søkte SLT i Eigersund kommune om tilskuddsmidler fra Kompetansesenter 

for Kriminalitetsforebygging, og fikk tilsagn på 200 000 kroner. Et av tiltakene det ble søkt om penger 

til var fritidskontakt for ungdom. Uteteamet og politiet hadde i forkant pekt på hvor utfordrende det 

er for unge å bryte med et negativt miljø, når båndene til gamle venner og fritidsaktiviteter er brutt. 

Grunntanken er at ungdom som ikke deltar i positive fritidstilbud, men som av ulike grunner ville 

tjene på deltakelse i fritidsaktivitet kan få en kontaktperson i et lag eller en organisasjon der 

ungdommen kunne tenke seg å knytte kontakt/delta. Fritidskontakten, som dermed rekrutteres til en 

konkret ungdom, skal støtte ungdommen i å etablere seg i det aktuelle miljøet. Dette kan skje ved å 

ringe og minne om at det skal være trening/treff, hente ungdommen og la ungdommen sitte på, gå 

på aktiviteten sammen med ungdommen, ha ekstra ansvar for oppmuntring/opplæring, holde 

kontakt med ungdommen også utenfor det som skjer i organisasjonen/ laget etc. Etter en periode er 

tanken at ungdommen skal ha etablert seg i organisasjonen/laget/klubben.  

Når Uteteam og politi har etablert kontakt med ungdommer som har vært aktuelle for 

fritidskontaktordningen, har det vist seg at nær samtlige av ungdommene har ønsket å skru på bil, og 

kjøre bil. Uteteamet har etablert kontakt med NMK Egersund, og har ansatt en mekaniker, Stian 

Søsæter, som fritidskontakt, i tillegg til en bilkyndig vernepleier (Trond Erik Håland) som tidligere 

jobbet i Uteteamet. Disse to har ukentlig kontakt med sju ungdommer, som med tiden skal 
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innlemmes i NMK om alt går etter planen. Prosjektet kom i gang helt mot slutten av 2016 og 

videreføres inn i 2017. Prosjektet har alt hatt svært positive resultater. Det er søkt om midler fra 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom mtp å dekke utgifter til et verksted. 

Barneverntjenesten har alt bidratt med en bil å mekke på. Kompetansesenter for 

Kriminalitetsforebygging er informert om justeringene i tiltaket, og har godkjent overføring av midler. 

Det er imidlertid fortsatt slik at midlene også skal kunne lønne andre ressurspersoner knyttet til 

andre lag og organisasjoner/fritidsinteresser, dersom ungdom i risko skulle ha andre interesser enn 

bilsport. 

 

 

Bilde av NMK Egersunds baneanlegg, lånt fra klubbens hjemmeside 

 

 

 

Side 59 av 126



 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.04.2017 
Arkiv: : FA - B36 
Arkivsaksnr.: 12/965 
Journalpostløpenr.: 17/7281 

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

Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben 
Kari Anne Bergøy 
Oppvekstkoordinator 
51 46 82 42 
kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
021/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
025/17 Levekårsutvalg 08.05.2017 
060/17 Kommunestyret 15.05.2017 
 Administrasjonsutvalget  
 
 
Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagen 
 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune arbeider systematisk og målrettet for å forebygge, oppdage og håndtere 
mobbing. I KS-sak-051/16 vedtok Kommunestyret Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i 
Eigersundskolen, for å tydeliggjøre elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, samt skoleeiers/skolens ansvar.  

I kraft av å være en av de viktigste dannings- og læringsarenaene for de yngste barna, har 
barnehagen en viktig samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing.  

Helgeland og Lund har nylig presentert en ny definisjon av mobbing:  

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være 
en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning. (Helgeland og Lund 2017) 

Barnehagens evne til å skape et trygt psykososialt miljø, preget av gode relasjoner og trygg 
tilknytning mellom voksne og barn, samt evne til å oppdage og forstå negative samspillsmønstre, er 
helt avgjørende for barns  trivsel og utvikling på kort og lang sikt. Handlingsplan mot Krenkelser og 
mobbing i barnehagen har til hensikt å sikre at barnehagebarns rett til et trygt psykososialt miljø er 
ivaretatt, og skal være et godt verktøy i barnehagens arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere 
mobbing. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Plan mot krenkelser og mobbing i barnehagen vedtas som fremlagt. 
2. Plan mot krenkelser og mobbing i skolen justeres i tråd med oppdatert faglig grunnlag slik 

Side 60 av 126



det fremkommer i planen for barnehagen. 

 
 

 
 
Saksgang: 
Felles brukerutvalg avgir uttalelse.  
Levekårsutvalget innstiller til Kommunestyret som avgjør saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, som angår og engasjerer mange. Konsekvensene kan være 
alvorlige – ensomhet og mistrivsel, og på sikt betydelige helseproblemer og nedsatt tilhørighet i 
arbeidsliv og fellesskapet for øvrig. 
 
I den senere tid har man i større grad blitt oppmerksom på at voksnes atferd er avgjørende for 
hvordan samspillsprosesser mellom barn utvikler seg, og som en konsekvens av dette at ansvaret for 
det psykososiale miljøet i barnehage og skole ligger hos de voksne. Trygge voksne som skaper trygge 
relasjoner og tilknytning til barna, gir gode oppvekstmiljø. Den danske forskeren Marie Søndergaard 
beskriver mobbing som sosiale prosesser på avveie. Hun setter dynamikken i inkluderings- og 
ekskluderingsprosesser i fokus. I stedet for å rette søkelys på det enkelte barn blir hovedfokuset å se 
på relasjonene og kontekstene – vi går fra å spørre «hva er det som er galt med barnet» til «hva er 
det i omgivelsene rundt barnet som gjør at det går galt?» Når vi spør på denne måten vil svarene 
dreie fra diagnoser, individuelle egenskaper hos barnet og voksnes definisjon av enkeltbarn til å stille 
spørsmål ved ledelsen i barnehagen og skolen, hjemmemiljøet og kvalitetene i de relasjoner som 
barnet har eller ikke har. 

Helgeland og Lund har nylig presentert en ny definisjon av mobbing: 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være 
en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning. 

Helgeland og Lund sier videre at barn er avhengige av at voksne legger til rette for inkluderende 
miljøer der den enkelte opplever seg som en betydningsfull deltaker. I inkluderende læringsmiljøer 
definerer ikke de voksne barns handlinger som «ondsinnede» eller veileder sårbarhet med «skjerp 
deg». Det handler om at de voksne er ansvarlige for å forebygge at mobbing skjer, for å avdekke de 
sosiale prosessene som er på avveie, for å stoppe uønsket adferd og for oppfølging der vi ser at barn 
og unge trenger ekstra veiledning og støtte i å håndtere både egne og andres følelser. (Helgeland og 
Lund 2017) 

Ut i fra forskning er det grunn til å tro at barn i barnehagen kan plage hverandre verbalt og fysisk, 
utestenge andre barn fra lek og spre rykter. Små barn som utsettes for krenkelser og mobbing kan få 
psykiske ettervirkninger, for eksempel i form av tristhet og usikkert selvbilde. Barnehagebarn som 
har vært del av utrygge samspillsmønstre vil på ulike måter kunne bli påvirket av disse erfaringene 
også på skolen og andre arenaer. For eksempel i form av utrygghet når det gjelder å gå inn i 
relasjoner med andre barn, sesitivitet for negative tilbakemeldinger og/eller avvisning – eller ved at 
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strategier som barnet har tydd til i pressede situasjoner oppleves krenkende av andre. Det er med 
andre ord svært viktig å jobbe aktivt for å skape trygge relasjoner og samspillsmønstre i barnehagen, 
og å følge nøye med på de sosiale prosessee i barnegruppa slik at en tidlig kan sette inn tiltak når det 
oppstår sosiale prosesser som kan bidra til at barn føler seg ekskludert eller krenket på andre måter. 
 
Sentrale føringer: 
FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, 
beskyttelse og selv-realisering. Krenkelser og mobbing svekker disse rettighetene. 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at «barnehagen har en samfunnsoppgave i 
tidlig forebygging av diskriminering og mobbing» og videre at «sosial kompetanse er vesentlig for å 
motvirke utvikling av  problematferd som diskriminering og mobbing». (…) Barnehagen skal sikre 
barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk og psykisk skade. De ansatte skal ivareta barna, skape et 
inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken opplever å bli krenket eller 
kommer til å krenke andre i morgen. I rammeplanen står det: «Der hvor barns selvfølelse krenkes 
ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati».  

Omfang: 
Vi vet lite om omfanget av mobbing i barnehager i Eigersund, men vi vet at det forekommer. 
Beredskapsteam mot mobbing i Eigersund kommune mottok to henvendelser vedrørende 
barnehagebarn i 2016.  
 
Det har vært forsket lite på forekomst og omfang av mobbing i barnehagen også nasjonalt og 
internasjonalt. Gulbrandsen og Eliassen spurte barnehagestyrere om det forekommer mobbing i 
barnehagen i NOVA-undersøkelsen i 2012, svarene deres fordelte seg slik: 

· En av ti styrere mener at mobbing forekommer jevning 
· Seks av ti gir uttrykk for at mobbing forekommer, men at det er svært sjelden 
· To av ti svarer at mobbing aldri forekommer. 

Universitetet i Agder, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen (FUG), Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus undersøkte ansatte, foreldre 
og barns perspektiver i forhold til mobbing i barnehagen i perioden 2013 – 2015. I forbindelse med 
undersøkelsen ble det utført spørreundersøkelser blant 143 foresatte og 81 ansatte i seks 
barnehager i Kristiansand. I tillegg er det gjennomført intervjuer av 32 femåringer fra fire 
barnehager, både enkeltvis og i gruppe. I alt 67 % av barnehageansatte er enige om at mobbing 
finnes blant barna i deres barnehage, mens rundt halvparten (48 %) av foreldrene svarer det 
samme. 34% av foreldrene har opplevd at deres barn har vært involvert i saker knyttet til mobbing. 
Barna selv har en klar oppfatning av at det skjer mobbing i barnehagen. De oppgir at det å bli 
utstengt av venner, og fra lek, er det som er vanskeligst. 

I undersøkelsen Barns trivsel og medvirkning i barnehagen (Bratterud, Sandseter, Seland 2012) svarte 
drøyt ti prosent av de eldste barnehagebarna at de ble plaget ofte, og i tillegg svarte mellom 40 og 
50% at de ble plaget noen ganger.  
 
Høringsuttalelser: 
Planen er utarbeidet i samarbeid med barnehagene, og sendt på høring til barnehagenes 
samarbeidsutvalg, spesialpedagogene i kommunen, Delta, FO, Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet. Høringsuttalelsene er i hovedsak positive. Engasjement og innspill fra personer 
som har nærhet til barnehager i kommunen har bidratt til en bedre plan. Høringsuttalelsene ligger 
vedlagt. 
 
  
Rådmannens vurderinger: 
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Eigersund kommune har en nullvisjon for krenkelser og mobbing både i barnehage og skole, og 
jobber for at færrest mulig skal bli utsatt. Rådmannen vurderer at Handlingsplan mot krenkelser og 
mobbing i barnehagen vil være et godt verktøy for barnehagene i arbeidet med å forebygge-, 
avdekke- og håndtere krenkelser og mobbing. Videre mener rådmannen at tydeliggjøringen av 
barnehagens forpliktelser vil bidra til økt trygghet for barnehagebarn og deres foresatte. 
 
 

 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
Universell utforming: 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tidlig innsats er et prinsipp som skal gjennomsyre alt vi gjør, og prinsippet handler om å sette inn 
innsats tidlig både i forhold til alder og behov. Bakgrunnen er at vi på denne måten unngår å reparere 
på grunn av feil kvalitet til feil tid. Basert på dette har Eigersund kommune over tid jobbet etter 
strategien: høykvalitetsbarnehager med en rasjonell driftsstruktur. Dette har gitt positive resultater 
både faglig og økonomisk. Det jobbes altså godt med faglig utvikling i alle barnehagene. Vi jobber 
kontinuerlig med å finne en god balanse mellom kvalitet og rasjonell drift. Vi legger til grunn at 
voksentetthet har større betydning for kvalitet, desto yngre barna er. Basert på de 
rammebetingelsene som finnes for barnehageområdet vil vi vurdere om økning av antall lærlinger 
kan være et egnet tiltak, for å sikre riktig kvalitet til riktig tid og pris. Dette vil vurderes som del av 
Omstilling 2020. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

 0 0 0 
Sum 0 0 0 

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

0 0 0 0 
Sum    

. 
 
Alternative løsninger:  
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
534300 Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen 
505824 Robåten barnehage - Høringsuttalelse 
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508209 Raketten barnehage - Høringsuttalelse 
508133 Jernhagen  barnehage - Høringsuttalelse 
508136 Utdanningsforbundet - Høringsuttalelse 
508142 Spesialpedagog Mette Mellegaard - høringsuttalelse 
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Handlingsplan mot krenkende 

adferd og mobbing i barnehagen 
Private og kommunale barnehager i Eigersund 2017 – 2020 
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1 Sentrale føringer 
 

FNs barnekonvensjon 
FNs barnekonvensjon gjelder som norsk lov og skal legges til grunn for alt arbeid for og 
med barn og ungdom. FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til 
utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, beskyttelse og selv-realisering. Krenkelser 
og mobbing svekker disse rettighetene. 
 

Lov om barnehager  
§1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling 
og motarbeide alle former for diskriminering. 

0 Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 
 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
Rammeplanen sier at «barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av 
diskriminering og mobbing» og videre at «sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke 
utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing». (…) Barnehagen skal sikre 
barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk og psykisk skade. De ansatte skal ivareta 
barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken 
opplever å bli krenket eller kommer til å krenke andre i morgen. I rammeplanen står 
det: «Der hvor barns selvfølelse krenkes ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og 
manglende empati». (Barns trivsel-voksnes ansvar, Veileder om forebyggende arbeid 
mot mobbing i barnehagen – utgitt av Udir.) 
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Eigersund kommunes visjon: 
Kommunes visjon - Sammen for alle – er en ledestjerne for politisk og administrativt 
arbeid i kommunen. Visjonen gir også mening i arbeidet med det psykososiale miljøet i 
barnehagen. Sammen peker på at vi alle kan og må bidra for å skape gode oppvekstmiljø. 
For å klare dette må vi spille på lag med hverandre – kommunens politiske og 
administrative ledelse, pedagogiske ledere, barnehagelærere, assistenter, fagarbeidere, 
miljøterapeuter, andre ansatte i barnehagen, barnehagens samarbeidspartnere og 
foresatte er alle betydningsfulle i dette arbeidet.  Alle understreker at hvert eneste barn 
har rett til et godt og trygt psykososialt miljø i barnehagen. I dette ligger også behovet 
for- og retten til å være del av et fellesskap. 
 

 

Sentrale dokumenter for barnehagene i Eigersund: 

Okka barnehage – årsplan 2016-2017 sier: Vi jobber systematisk for å gjøre 
barnehagen til en god arena for små barns psykososiale utvikling. Vi er opptatt av at 
barna skal ha trygge tilknytningsforhold til barn og voksne i barnehagen 

Kvalitets- og  kompetanseplan for barnehagene i Egersund 2017-2021 formidler 
følgende visjon: 

Se: Hvert barn i barnehagen skal bli sett av de voksne hver dag. Det innebærer at den 
enkelte voksne ser det enkelte barn, prater med det og er opptatt av hvordan barnet har 
det i barnehagen. 

Møte: Barnet skal bli møtt av voksne som inntoner seg barnet. Den enkelte voksne har 
ansvar for å imøtekomme barnet ut fra barnets utvikling, egenskaper, interesser og 
modning. 

Høre:  Barnet skal oppleve voksne som er opptatt av og interessert i det. Den enkelte 
voksne skal være åpen og tilgjengelig for å motta barnets meninger, ytringer og 
formidling av ønsker og behov. Dette gjelder både nonverbal og verbal kommunikasjon.  
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Definisjoner 

Krenkelse:   
Som fenomen er krenkelse grovt sett all opplevelse av ubehag og ydmykelse, forårsaket 
av eller via andre mennesker og menneskers systemer  
 
Mobbing:  
Det finnes ulike definisjoner på mobbing. Tradisjonelt har definisjonene omhandlet 
negative handlinger utført over tid, og i relasjoner hvor maktforholdet har vært ujevnt.  

I den senere tid har man i større grad blitt oppmerksom på at voksnes atferd er 
avgjørende for hvordan samspillsprosesser mellom barn utvikler seg, og som en 
konsekvens av dette at ansvaret for det psykososiale miljøet i barnehage og skole ligger 
hos de voksne. Trygge voksne som skaper trygge relasjoner og tilknytning til barna, gir 
gode oppvekstmiljø. Den danske forskeren Marie Søndergaard beskriver mobbing som 
sosiale prosesser på avveie. Hun setter dynamikken i inkluderings- og 
ekskluderingsprosesser i fokus. Ut fra dette perspektivet blir følgende  spørsmål viktige 
å besvare for å forstå mobbing: 

- Hva er det som skjer når noen holdes utenfor? 

- Hvordan forstå de sosiale prosessene i barnegruppa? 

- Hvordan får vi barn til å samarbeide til tross for ulikheter? 

- Hva må vi voksne gjøre for å skape trygge læringsmiljøer i barnehage og skole? 

I stedet for å rette søkelys på det enkelte barn blir hovedfokuset å se på relasjonene og 
kontekstene – vi går fra å spørre «hva er det som er galt med barnet» til «hva er det i 
omgivelsene rundt barnet som gjør at det går galt?» Når vi spør på denne måten vil 
svarene dreie fra diagnoser, individuelle egenskaper hos barnet og voksnes definisjon av 
enkeltbarn til å stille spørsmål ved ledelsen i barnehagen og skolen, hjemmemiljøet og 
kvalitetene i de relasjoner som barnet har eller ikke har. 

I arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing i barnehagen bruker 
Eigersund kommune Helgeland og Lund sin definisjon av mobbing: 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer 
opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha 
muligheten til medvirkning.  

Helgeland og Lund sier videre at barn er avhengige av at voksne legger til rette for 
inkluderende miljøer der den enkelte opplever seg som en betydningsfull deltaker. I 
inkluderende læringsmiljøer definerer ikke de voksne barns handlinger som «ondsinnede» 
eller veileder sårbarhet med «skjerp deg». Det handler om at de voksne er ansvarlige for å 
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forebygge at mobbing skjer, for å avdekke de sosiale prosessene som er på avveie, for å 
stoppe uønsket adferd og for oppfølging der vi ser at barn og unge trenger ekstra 
veiledning og støtte i å håndtere både egne og andres følelser. (Helgeland og Lund 2017) 

 

Hovedområder i arbeidet mot krenkelser og mobbing 

Som følge av Hegeland og Lunds betraktninger knyttet til mobbebegrept er 
handlingsplanen og arbeidet med mobbing delt inn i følgende hovedområder: 
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Forebygge 

Skape et trygt psykososialt 
miljø i barnehagen 

 

 

Avdekke 

Se og forstå  når samspills-
mønstrene i barnehagen 
kommer på avveie 

 

Handle 

Sette inn tiltak som bidrar 
til positive samspillsmøndre 
og  trygt psykososialt miljø 
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2 Forebyggende tiltak 
Det er barnehagens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele 
barnehage-året.   
 
Barnehagen skal arbeide aktivt for å etablere felles plattform, felles holdninger og felles 
forståelse i personalgruppa. 
I praksis betyr dette å jobbe for at de ansatte har: 

• Bevissthet rundt voksenansvaret og voksenrollen i barnehagen 
• Kunnskap om sosiale samspillsprosesser og evne til å observere og analysere 

samspill i barnegruppa 
Dette erverves bla gjennom drøftinger i kollegiet knyttet til: 

- Hva er det som skjer når noen holdes utenfor? 
- Hvordan forstå de sosiale prosessene i barnegruppa? 
- Hvordan får vi barn til å samarbeide til tross for ulikheter? 
- Hva må vi voksne gjøre for å skape trygge læringsmiljøer i barnehagen? 

 
• Kompetanse ift sårbare barn 
• Felles syn på barn 
• Felles regler 
• Felles måte å reagere på 
• Kollegaveiledning  
• Refleksjon og åpenhet rundt voksenrollen  

 
Barnehagen skal jobbe målrettet for å oppnå gode relasjoner og positivt samspill mellom 
barna, og for at alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen 
I praksis betyr dette at: 

• Barnehagen kartlegger om hvert enkelt barn har venner i barnehagen ved bruk 
av observasjon og samtale med barn og foresatte 

• Vennskap er tema i barnegruppene 
• Det legges til rette for lekegrupper for å sikre alle barn deltakelse i lek og 

samspill, og for å bidra til utvikling av barnas samspillsferdigheter  
• Barnehagen har et bevisst forhold til gruppeinndelingen i ulike 

hverdagssituasjoner 
 

Barnehagen skal jobbe målrettet for at alle barn skal bli inkludert i lek og fellesskap 
I praksis betyr dette at: 

• Det fysiske miljøet er tilrettelagt for lek 
• Barnehagen jobber systematisk med å skape felles opplevelser blant barna 
• Barnehagen har en positiv holdning til ulikhet, og stimulerer til aksept og 

toleranse 
• Alle planer tar hensyn til barnas ulike forutsetninger 
• Barnehagen planlegger aktiviteter som alle kan delta i 
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Barnehagen skal jobbe med kommunikasjon og språk 
I praksis betyr dette at: 

• De voksne i barnehagen involverer seg i hverdagssituasjoner og leksituasjoner 
med barna, samtaler med barna om det som skjer og hjelper barna med å tolke og 
sette ord på kroppsspråk, tanker og følelser 

• De voksne er språkmodeller,  aktivt språklige voksne stimulerer til aktivt 
språklige barn 

• Barnehagen gjennomfører «språksamlinger»; arbeider med språkstimulering i 
smågrupper for alle aldersgrupper, slik at hvert enkelt barn blir sett og hørt 

• Barna blir lest for 
 
Barnehagen skal jobbe målbevisst med sosial kompetanse 
I praksis betyr dette arbeid for å utvikle barnas evne til: 

• Selvhevdelse, selvkontroll, samarbeid, ansvar og empati 
• Barnehagen bekrefter barnas identitet og bygger opp under et godt selvbilde 
• Barnehagen sikrer barnet tidlige, gode relasjonserfaringer 

 
Barnehagen skal etterstrebe et gjensidig og åpent samarbeid mellom barnehage og 
foresatte 
I praksis betyr dette at barnehagen jobber aktivt med følgende virkemidler: 

• Gode tilvenningsrutiner 
• Primærkontakt 
• Foreldremøter 
• Foreldresamtaler 
• Fellesarrangementer for foresatte 
• Barnehagen tar opp bekymringer på et tidligst mulig tidspunkt 
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3 Hvordan avdekker barnehagen at sosiale 
samspillsprosesser er på avveie?  
Hva? Ansvar  
De ansatte i barnehagen har kompetanse ift samspill og sosiale 
prosesser.  

Styrer 

De ansatte knytter trygge relasjoner til det enkelte barn, og fanger opp 
endringer .  For eksempel når et barn 

• Blir mer innesluttet 
• Virker mer slitent og trett 
• Er rastløs og urolig 
• Søker lite kontakt med andre barn 
• Har problemer med å spise eller sove 
• Gråter mer enn før 

Barnehagen følger opp endringer i atferd med analyser ift mulighe 
bakenforliggende årsaker 

Styrer, 
ped.lærer  

Samspill og samspillsprosesser i barnegruppa er tema i barnehagens 
avdelingsmøter og plandager 

Styrer 

Samspill og krenkende adferd/mobbing er tema i samlingsstund 
og/eller andre aktiviteter i barnehagen 

Ped. leder 

Sosiale samspillsprosesser og relasjoner i barnegruppa og mellom det 
enkelte barnet og de andre barna/voksne er tema i foreldresamtalen 

Ped. leder 

Sosiale samspillsprosesser er tema på foreldremøte om høsten. 
Handlingsplanen gjennomgås i møtet 

Styrer 

Barnehagen har til en hver tid nok oppmerksomme voksne blant barna  Styrer/ alle 
ansatte 

Melding fra barn, foresatte og ansatte om samspillsprosesser på avveie 
blir alltid tatt alvorlig og utløser analyse og handling. Barn som forteller 
om plaging og mobbing får anerkjennelse for at de formidler dette. 
Barnehagen gir foresatte og barnet en tilbakemelding så fort som mulig, 
og senest innen tre dager om hva barnehagen vil gjøre for å følge opp 
bekymringen 
 

Styrer/ alle 
ansatte 
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4 Hva gjør barnehagen når samspillsprosesser er på avveie 
og et barn har blitt utsatt for krenkelser/mobbing? 
Hva? Ansvar  Frist etter 

henvendelse 
1. Den som har observert eller 

observerer krenkelser griper inn i 
situasjonen, og informerer 
pedagogisk leder /styrer straks 
med konkrete beskrivelser av den 
voksnes tolkning om hva som har 
skjedd og hvem som har vært 
involvert. 

 
 

Den som observerer Uten unødig 
opphold 

2. Snakker med barna som har vært 
involvert 
 
Dersom det er flere som har vært 
involvert skal en snakke med en 
og en om gangen. /Være tydelig på 
hvilke samspillsmønstre som må 
opphøre og bidra til at barna 
forstår hvorfor. Veilede barna ift 
andre mulige måter å være 
sammen på. La barnet/barna få 
anledning til å gjøre det godt 
igjen.) 

Den som står barnet 
/barna nærmest 

Uten unødig 
opphold 

3. Snakker med foreldrene til de 
involverte 

Ped.leder/styrer Uten unødig 
opphold 

4. Det foretas en analyse av 
samspillsmønstrene for å forstå de 
sosiale prosessene. Hva er det som 
skjer? Hva er sannsynlige 
bakenforliggende årsaker? 
Hvordan får vi barna til å 
samarbeide på en annen måte? 
Hva må vi voksne gjøre for å skape 
trygge læringsmiljøer i barnehage 
og skole? 

 3 dager 

5. På bakgrunn av analysen 
utarbeides en tiltaksplan for hvert 
av barna som har vært involvert, 
planene synliggjør tiltakene som 

Ped.leder/styrer 3 dager 
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settes inn 
6. Vurderer om vennskap og 

hvordan vi er sammen skal 
tematiseres i avdelingen, for 
eksempel ved å ta dette opp i 
samlingsstund, samtaler i små 
grupper el.  

Ped.leder  

7. De involverte barna følges tett opp 
i en periode, daglig dersom dette 
er hensiktsmessig.  

Ped.leder og øvrig 
personale 

Min. to uker 

8. Evaluering på avdelingsmøte etter 
to uker, evalueringssamtale med 
involverte barn og 
evalueringssamtale med foresatte 

Ped. leder Etter to uker 

9. Situasjonen følges opp helt til det 
er slutt på handlingene.  

 Så lenge 
barnet/foresatte/ 
Barnehagen 
vurderer at det er 
nødvendig 

10. Når barnehagen ønsker mer 
kompetanse, kobles 
beredskapsteam mot mobbing inn.  

Ped.leder/styrer  
 
 

11. Dokumentasjon: Barnehagen 
dokumenterer kontakt med barn 
og foresatte vedr krenkelser og 
mobbing. Foresatte har innsyn og 
gis anledning til å komme med 
bemerkninger til møtereferat 

Ped.leder/styrer Kontinuerlig  

11 Når arbeidet med en sak knyttet til 
krenkelse/ mobbing avsluttes 
drøfter barnehagen og involverte 
parter hvordan saken ble 
håndtert. Dette for å blir enda 
bedre neste gang det oppstår en 
lignende situasjon 

 
Ped.leder/styrer 
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5 Beredskapsteam mot mobbing 
Eigersund kommune har etablert et beredskapsteam mot mobbing. Teamet trer i 
funksjon når barn og foreldre opplever at barnehagen/skolen ikke tar tak i mobbing på 
en tilfredsstillende måte, og/eller når barnehagen/skolen ber om hjelp fordi det ligger 
utenfor enhetens kompetanse og kapasitet å løse opp i et mobbeproblem.  

Prosedyre: 
• Beredskapsteamet består av: helsesøster, ppt, representant for 

mestringsenheten, barnevern, en rektor, fagleder barnehage (i barnehagesaker), 
skolefaglig ansvarlig (i skolesaker) og oppvekstkoordinator. Fulltallig team møtes 
minimum en gang per halvår. Oppvekstkoordinator er leder for teamet. 

• Teamet er et rådgivende organ organisert under kommunalsjef for Kultur og 
Oppvekst. 

• Henvendelser: skjer til oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy (telefon: 
51468242/45446155. E-post: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no) som 
drøfter saken med skolefaglig ansvarlig(skolesaker)/ fagleder 
barnehage(barnehagesaker) innen tre dager. Det foretas en vurdering fra sak til 
sak i forhold til hvem av de andre medlemmene som trekkes inn i arbeidet. 
Kommunalsjef for KO holdes oppdatert.  

• Lav terskel: Beredskapsteamet skal være et lavterskeltilbud, og tar kontakt med 
barnehagen det gjelder for å finne ut hva barnehagen har gjort. 

• Responstid: En eller flere av teamets medlemmer skal kunne møte 
barnehage/foresatte innen fem arbeidsdager. 

Før beredskapsteamet behandler saken skal barnehagen ha gjort følgende: 
• Prosedyrene under punkt 4 i denne planen er fulgt 
• Saken er drøftet i URT (Utvidet Ressursteam, barnehagens tverrfaglige 

samarbeidsgruppe) 
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6 Kontinuitet og systematikk i barnehagens arbeid 
• Arbeidet mot krenkende adferd er viktig og må være en del av den daglige 

virksomheten i barnehagen. Arbeidet må være systematisk.  
• Ansvarskjede 
• Prinsippet er at problemer blir løst på lavest mulig nivå. 

 
 

Faste tiltak gjennom et barnehageår  
 
  Ansvar: 
Høst 
  

Gå igjennom planen i personalgruppa Styrer 
Gå gjennom handlingsplanen med foresatte. 
Informere om Beredskapsteam mot mobbing. 
 

Styrer 

Gå gjennom handlingsplanen i URT Styrer 
Foreta egenkontroll av det psykososiale miljøet i 
barnehagen (Vedlegg 1) 

Styrer/Ped.ledere 

Snakke om samspill og inkludering i barnegruppa Ped.ledere 

Vår 
  

Snakke om samspill og inkludering i barnegruppa Ped.ledere 
Foreta egenkontroll av det psykososiale miljøet i 
barnehagen (Vedlegg 1) 

Styrer 

Besvare Oppvekstkoordinators henvendelse ift 
egenrapportering – psykososialt miljø i barnehagen 
 

Styrer 

 

 

7 Her kan foresatte henvende seg for informasjon og hjelp 
 

• Barnehagen, ved ped.leder eller styrer 
• Oppvekstkoordinator i Eigersund kommune/Beredskapsteam mot mobbing:  

          51468242 
• Fagleder barnehage:        51468243 
• Helsesøster:          51468150 
• PPT: 51468270 
• Barneverntjenesten:        51468400 
• Barneombudet        22993950 
• Fylkesmannen         51568700 

 
 
Nettressurs: www.nullmobbing.no 
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Vedlegg – sjekkliste barnehagens oppvekstmiljø 
 
Spørsmål Ja – 

Alltid 
Ja- 
Oftest 

Nei- 
Sjelden 

Nei- 
Aldri 

Er voksne i barnehagen anerkjennende og 
støttende i forhold til barns initiativ? 

    

Blir alle barna lagt merke til i like stor grad, 
uavhengig av atferd? 

    

Får noen barn stadig positiv oppmerksomhet, mer 
enn andre barn? 

    

Får noen barn stadig negativ oppmerksomhet, mer 
enn andre barn? 

    

Har det utviklet seg mønstre i forhold til hvilke 
barn som gis troverdighet fra voksne letter enn 
andre, for eksempel i forklaring av konflikter? 

    

Er det noen barn i gruppa som voksne kontakter og 
finner på flere aktiviteter med enn andre barn? 

    

Er det barn i gruppa som vi voksne i mindre kontakt 
med, eller i mindre grad deltar i aktiviteter med? 

    

Klarer vi å involvere alle barna i felleskapet – for 
eksempel praten rundt bordet ved måltider 

    

Har vi voksne større tålmodighet med enkelte barn 
i gruppa enn andre? 

    

Blir noen barn raskere avbrudt/avvist av oss 
voksne enn andre når de tar kontakt med oss? 

    

Er vi voksne bevisst på at barn ikke alltid klarer å 
skille mellom spøk/ironi? 

    

Er miljøet i barnehagen preget av gjensidig omsorg, 
anerkjennelse, varme og respekt? 

    

Er samspillet barna imellom  preget av 
likeverdighet og veksling mellom hvem som 
bestemmer og hvem som får være med? 

    

Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, 
spontanitet, oppmuntring og glede? 

    

Er vi voksne gode rollemodeller i måten vi 
henvender oss på til barna, foreldrene og 
hverandre? 

    

 
Annet: 
 
 
 
 
 
(Kilde: Ingrid Lund, «De er jo bare barn» - Om barnehagebarn og mobbing) 
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Vedlegg – Mal – tiltaksplan 
 
Tiltaksplanen gjelder: (Barnets navn) 
 
Situasjonsbeskrivelse: 

 

 

Mål: 

Tiltak: Tidsramme Ansvar 

 

 

  

Evaluering: 

 

Mål: 

Tiltak: Tidsramme Ansvar 

 

 

  

Evaluering: 

 

Mål: 

Tiltak: Tidsramme Ansvar 

  

 

 

Evaluering: 
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Vedlegg – Egenrapportering – oppvekstmiljøet i barnehagen 
 

Barnehage: 

Periode: 

Faste tiltak pkt 6: Ja Nei 

Personalgruppa har jobbet med sjekklista for 
barnehagens oppvekstmiljø: 

  

Planen er gjennomgått med alle i personalgruppa i løpet 
av inneværende barnehageår: 

  

Foreldre til alle barn er gjort kjent med planen 
inneværende barnehageår: 

  

Planen er drøftet i URT inneværende barnehageår   

Samspillsprosesser, krenkelser og mobbing har vært 
tema på avdelingsmøter: 

  

Samspill, krenkelser og mobbing har vært tema med 
barna i samlingsstund eller tilsvarende: 

  

 

 Ja Nei 

Barnehagen har fulgt handlingsplanens pkt 4 i konkrete 
saker 

  

Hvis ja – hvor mange saker:  
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Aktuell litteratur: 
Barns trivsel, voksnes ansvar, Forebyggende arbeid mot mobbing starter i 
barnehagen (Utdanningsdirektoratet) 
Mobbing i barnehagen, Et hefte for deg som arbeider i barnehagen  
(Barne- og familiedepartementet) 
 
Ingrid Lund    Tydelige voksne 
Jesper Juul   Det kompetente barn 

Fra lydighet til ansvarlighet 
Videoer 

Kari Lamer   Sosial kompetanse – teori og håndbok 
Kari Pape   Fra plan til praksis 1+2+3 
Reidar Pettersen  Mobbing i barnehagen 
Berit Bae   Det interessante i det alminnelige 
 
 
Aktuell litteratur for barn: 
Lund og Tollerød Fosse: Mathias er alene 
Palm og Stoltenberg: Ti små vennebøker og kosedyr – pinnsvin og hare 
Tor Åge Bringsværd:  Karsten liker å danse 
    Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme 
Tone Lie Bøttinger:  Min storebror apen 
Paul Leer Salvesen:  Fy fabian 
Anne De Bode:  Det er alltid meg de skal ha 
Lena Klefeldt:   Otto og Joppa 
Mats Wanblad:  Lilleving 
Ulf Nilsson:   Den lille gutten og løven 
Perc Christian Jersild: Hymir 
Kari Saanum:   Herr Alkabars nese 
Gunn Britt Sundstrøm; Gutten i Supermanndrakten 
Else Fæder:   Den stygge drageungen 
Birgitta Stenberg:  Billy og sinte Lotta 
    Bjørn drar på landet 
Gunder Anderson:  Martins sommer 
Trond Brænne:  Petter og månen 
Gunilla Bergstrøm:  Albert og udyret 
    Hvem kan redde Albert Åberg? 
Ursula Kirschberg:  Selim og Susanne 
Egon Mathiesen:  Katten med de blå øynene 
Mette Cecilie Newth:  Lille skrekk 
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Fra: dl.robaten@bhg.no 
Sendt: 1. desember 2016 11:01 
Til: Kari Anne Bergøy 
Emne: SV: Høring - handlingsplan mot krenkelser og mobbing 
 

Hei Kari Anne 
Vi har nå hatt høringen om "ny handlingsplan mot krenkelser og mobbing" som sak i  
samarbeidsutvalget. 
Vi mener planen er oversiktlig, konkret og tydelig. Særlig tydelig på punkt 4 og 6 som krever 
oppfølging og resultater. 
Planen vil være et viktig verktøy for barnehagen, ansatte og foreldre. 
 
Vi har et innspill til punkt 7; å få med navn, telefonnummer eller e-post adresser til der foresatte 
kan henvende seg til. 
Og ber om at der det står "skole og elever" blir byttet ut med "barnehage og barn".  
 
Vennlig hilsen 
Linda Tveit Vinningland 
Daglig leder 
  
DL mobil: 94 86 94 68 
Telefon barnehagen: 51 49 31 78 
  
E-post adresse: dl.robaten@bhg.no <mailto:dl.robaten@bhg.no>  
  
Robåten FUS barnehage 
Uførfjellveien 37 
4374 Egersund 
  
Nettside: www.robaten.bhg.no <http://www.robaten.bhg.no>  

  
Fra: Kari Anne Bergøy <kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 
<mailto:kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no>> 
Sendt: 4. oktober 2016 14:50:17 
Til: Kommunale og private barnehager 
Kopi: Karina Leidland; Eivind Galtvik 
Emne: Høring - handlingsplan mot krenkelser og mobbing  

  
Hei 
 
Under ligger høringsbrevet, planutkastet ligger vedlagt. Saken kommer opp på styrersamling 
førstkommende fredag. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Kari Anne Bergøy,  

Oppvekstkoordinator 

Kultur- og oppvekstavdelingen 

Direkte telefon: 51 46 82 42 - mobiltelefon: 45 44 61 55 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  

 
 
 

   EIGERSUND KOMMUNE 

 Kultur- og oppvekstavdelingen Kultur- og oppvekststaben 
 
 

   
   
   
 

 
 
 

Vår ref.:  16/31189 / 12/965 / FA - B36 Dato:  04.10.2016 
Saksbehandler:  Kari Anne Bergøy  Direkte telefon: 51 46 82 42 /  454 46 155 
E-post: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Høring - Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagen 
 
 
I forbindelse med utarbeiding av Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagen oversendes 
med dette planutkast til høring.  
 
Det bes om at planen tas opp i Samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. 
 
Høringsfristen er satt til 15.12.16. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Kari Anne Bergøy 
Oppvekstkoordinator 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
494584 Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen  
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Eigersund kommune
Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur og oppvekststaben

HØRING - HANbLINGSPLAN MOT KRENKELSER OG MOBING I BARNEHAGEN

Samarbeidsutvalget i Andelslaget Raketten barnehage SA hat i mote
24.2016 i sak 22/2016, gått igjennom forslag til ny handlingspian mot krenkelser og
mobbing i barnehagen.

Samarbeidsutvalget et positive til handlingspianen.
ben er konkret, enkel og forpliktende

bet et viktig at barnehagen jobber forebyggende og forplikter seg til dette.
bet er bra at det tas opp på foreldremøte om høsten og at handlingspianen
gjennomgås her.

bet er videre veldig bra at det er opprettet et beredskcpsteam som skal være et
rådgivende organ og at dette er et lavterskel tilbud.
Bra at det settes en frist innen 3 dager og at responstiden er satt til 5 dager.
bette et med på at det skal handles raskt og at evt tiltak skal iverksettes.

bet er også veldig bra at foreldrene skal tidlig på banen

Sjekkliste barnehagens oppvekstmiljo som følger ved lagt planen er et konkret
verktøy som vil være med å synliggjøre hvordan barnehagen i hverdagen og som evt vil
avdekke dersom det er noe vi ikke er gode nok på, og som vi må forbedre.

Oppsummering
Alt i alt er Samarbeidsutvalget positive til ny handlingsplan mot krenkelser og
mobbing i barnehagen.
Endelig en enkel plan som er konkret og mer forpliktende

Egersund 26.10.2016
Steinar Støle
baglig leder i Andelsiaget Raketten barnehage /sekretær i Samarbeidsutvalget
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Fra: Mette Grimsund <post@jernhagen.no> 

Sendt: 12. desember 2016 12:20 

Til: Kari Anne Bergøy 

Emne: SV: 16/31189 Høring - Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i 

barnehagen 

 

Hei. 

 

Forslaget til ny Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagen ble gjennomgått på 

Samarbeidsutvalget i Jernhagen den 18.11.16. 

 

Under punkt 5 mener samarbeidsutvalget at beredskapsteamet bør også bestå av en styrer. 

 

Med vennlig hilsen 

Mette N. Grimsrud 

Styrer 
  

 
  
Jernhagen barnehage 
Skøyteveien 2 
4374 Egersund 
  
Telefon: 51 46 52 52 
Mobil:     47 27 17 30 
Epost:     post@jernhagen.no <mailto:post@jernhagen.no> 
 

Fra: Kari Anne Bergøy [<mailto:kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no>]  
Sendt: tirsdag 4. oktober 2016 10.05 
Til: Jernhagen barnehage <post@jernhagen.no <mailto:post@jernhagen.no>> 
Emne: 16/31189 Høring - Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagen 
 

Dette er en oversendelse fra Eigersund kommune. Vennligst se vedlegg. 

 

Side 86 av 126



  

Egersund 12.12.16 

 

Høringsuttalelse – Handlingsplan mot krenkelser og 
mobbing. 
 

Utdanningsforbundet mener det er positivt at det nå er utarbeidet en forpliktende 

handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehagene i Eigersund. Det er bra at 

denne gjelder både for kommunale og private barnehager. 

 

Innledningsvis er det referert til hva loven sier om dette. Det er bra. Det bør i tillegg 

refereres til hvem som sier «Hva skal barnehagen gjøre for å sikre at barna får 

oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø?» Hvor er dette hentet fra? En må også 

bytte ut ordet «elev» med «barn» i strekpunkt 5 under samme avsnitt. (s.4) 

 

I avsnittet «Eigersund kommunes visjon» vil vi at det også står «fagarbeider» i 

oppramsingen av barnehagens personale. (s.4) 

 

Det er bra at det defineres hva som menes med krenkelser og mobbing. (side 5). 

 

Kommentarer til 2. Forebyggende tiltak s.6. 

Innledningsvis bør det komme fram om tiltakene gjennomføres i dag eller om det er 

mål for barnehagens arbeid mot krenkelser og mobbing. Forslag (jfr handlingsplanen 

i skole): «Det er barnehagens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak 

gjennom hele barnehageåret». 

 

Vi ønsker også en omformulering av underoverskriftene, omgjøre alle til skal-

setninger. Eksempel: «Barnehagen skal jobbe målbevisst med sosial kompetanse». 

På denne måten fremheves det at dette er mål. 

 

Kommentarer til 4. Hva gjør barnehagen når et barn har blitt utsatt for 

krenkelser? S.8 

Under ansvar på punkt 2 mener vi at det skal stå at det er pedleder som står barnet 

nærmest, som skal snakke med barnet som ble krenket/de som har utført 

handlingen. 

Eigersund
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Under punkt 4 synes vi at tre dager på utarbeidelse av tiltaksplan er for knapp tid. Vi 

ønsker fem dager, slik som i handlingsplan for skole. 

 

Kommentarer til punkt 5 Beredskapsteam mot mobbing s. 9. 

Siden dette er en plan mot krenkelser og mobbing i barnehage, må dette avsnittet 

redigeres slik at en i alle tilfeller referer til barnehage (ikke skole) og at det står barn 

istedenfor elev. Dette avsnittet bærer preg av at en har kopiert fra skoleplanen, og 

ordet skole og elev blir omtalt flere ganger. 

 

Kommentar til punkt 6. Kontinuitet og systematikk i barnehagens arbeid s.10. 

Vi savner at det står en ansvarsfordeling på hvert tiltak i tabellen. 

 

I punkt 4 (egenkontroll) kommer det ikke fram hva dette er. Gjelder det vedlegg 1 

eller er det noe annet? Er det for bruk blant personalet eller i forhold til foreldre osv.?  

 

Kommentar punkt 7 Her kan foresatte henvende seg for informasjon og hjelp  

I strekpunkt 1 s.10 må en endre «kontaktlærer/sosiallærer eller rektor» til «ped.leder 

eller styrer». 

 

Kommentar til Vedlegg – sjekkliste barnehagens oppvekstmiljø s.11. 

Her bør det komme fram om dette er et forslag til liste som kan brukes, eller hvem og 

når dette skal tas i bruk.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for Utdanningsforbundet 

 

Inger-Elin Gridsvåg, HTV  

Inger Sæstad, Lokallagsleder 
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Fra: Mette  Mellegaard 
Sendt: 29. november 2016 08:37 
Til: Kari Anne Bergøy 
Emne: Tilbakemelding på høring - handlingsplan mot krenkende atferd og 

mobbing i barnehagen. 
 
Hei Kari Anne. 
Vi hadde n gjennomgang av forslag til planen på vårt personalmøte i november og fikk info om at vi bare 
måtte komme med tilbakemedlinger. 
Håper jeg sender denne tilbakemeldingen til rett adresse. 
 
Planen er et solid og oversiktlig redskap i arbeide mot mobbing og krenkende atferd, veldig mye bra. Jeg 
har noen kommentarer som jeg knytter mot overskrift og sidetall. 
 
Definisjoner: 
Side 5: 
Veldig bra at både mobbing og erting i barnehage blir drøftet. Mobbebegrepet kan lett bli brukt feil i 
forhold til barnehagebarn. Derfor syns jeg det er viktig å ha med dette avsnittet. 
 
Det er også så bra at dere får fram at mobbing/krenking ikke handler om konflikter, men at det skjeve 
maktforholdet er barnas største utfordring. Veldig bra! 
 
De to siste strekpunktene om forebygging og stopping syns jeg ikke hører hjemme under overskriften 
«Definisjoner». De kunne gjerne flyttes til et annet punkt, men tror at begge disse områdene blir godt 
beskrevet ellers i planen. 
 
Forebyggende tiltak: 
Side  6: 
Første avsnitt:  
Første punkt: Felles standarder. Da spør jeg: Standarder for hva? Bør det konkretiseres noe mer? Er det 
f.eks hva som aksepteres av atferd fra barn og voksne? Eller er det andre forhold man skal ha standarder 
for? 
 
Andre og sjuende punkt: Om voksenrollen bevissthet og refleksjon. Kunne gjerne vært slått sammen og 
få med noen stikkord som aktivt deltakende oppmerksomhet mot samspillsmønstre i barnegruppen og 
trivsel for alle. 
 
Andre avsnitt: 
Tredje punkt: Det legges til rette for lekegrupper. Dette er et viktig punkt men ut fra erfaring vet jeg at 
barnehagene tenker og praktiserer lekegruppe svært ulikt og med ulike målsettinger. Kanskje bør det 
vært føyet til noe kort om hvordan eller hvorfor lekegrupper bør brukes. F.eks  ……for å sikre alle barn 
deltakelse og glede i lek og samspill. Eller noe. 
 
Femte avsnitt: 
Her er listet opp en lett blanding av hva man forbinder med sosial kompetanse. Kanskje bør man rydde 
litt i teorien her. Elliot og Gresham  definerer vel sosial kompetanse bestående av selvhevdelse,  
selvkontoroll, samarbeid, ansvar og empati. Men her kan det jo ha kommet nye teorier som jeg ikke er 
oppdatert på. 
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Hvordan avdekkes krenkende atferd og mobbing? 
Side 7: 
Fjerde rad: Barnehagen har til enhver tid nok oppmerksomme voksne blant barna. Et flott og nødvendig 
punkt å ha med. Og ja, ansvaret er til dels styrer og alle ansatte. Samtidig mener jeg at dette er en 
budsjett sak. Når skal Egersund kommune går til bake til mindre barnegrupper i barnehagene? Det vil 
kanskje være det viktigste forebyggende tiltaket mot mobbing/krenkelser. Hvem tør å løfte den saken 
fram? Hadde vært supert hvis denne planen kunne vært en del av dette. 
 
Side 8 og noen andre steder: 
Samlingsstund er nevnt flere steder. Betydning av hva man kan gjøre for og sammen med barna i en 
samlingsstund er gjerne noe overdrevet. Bruk gjerne begrepet, men bør nok føye til noe om samtaler i 
mindre grupper eller tilpassede aktiviteter der barn lett kan snakke.  
 
Vedlegg -Mal -tiltaksplan: 
Side 12: 
Der skal man øverst skrive barnets navn, hvem planen gjelder for. Mitt spørsmål er: skal det lages plan 
både for den som er krenket/mobbet og den/de som krenker/mobber? Det kan kanskje være lurt, og 
kanskje bør det gjøres tydeligere? 
 
 
Det var det. 
Lykke til videre med artbeidet. Gleder meg til planen blir ferdig! 
Mvh 
Mette Ruby Mellegaard, spesialpedagog. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  25.04.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/752 
Journalpostløpenr.: 17/11910 

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 Møtedato 
022/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Felles brukerutvalgs møte 15.03.17 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
527995 Protokoll - Felles brukerutvalg - 15.03.17 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg: Felles brukerutvalg 
Møtedato: 15.03.2017 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 11:30 
Sak – fra / til: 13/17 – 18/17 
 
 
Følgende medlemer møtte: Parti 
Mohamad Jamil Yasin bru 
Åshild Bakken AP 
Arild Johnsen bru 
Beate Kydland bru 
Bujar Shehi bru 
Marit Arnesen Mong bru 
May Rita Sleveland bru 
Hanne Christine Berg FrP 
Edmund Johan Iversen bru 
 
 
 
Merknader til møtet: 

• Kl. 09.00 – orientering om måltider ved sykehejm/bo- og servicsentere v/senterleder Ingunn 
Helland Nilsen, samt orientering om kjøkkenet på Lagård sjukeheim og utkjøring av middag 
v/leder Sveinung Stapnes 

• Kl. 09.20 - Orientering om helsesøsterdekning i skolene v/ledende helsesøster Tina 
Rosenblad 

• Kl. 09.50 – Orientering om Fylkesrådet oppgaver v/Inghild Vanglo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Åshild Bakken 
leder 

 

 Randi Haugstad 
 Utvalgssekretær 
 
 
  

 

EIGERSUND KOMMUNE 
Felles brukerutvalg 
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Saksliste 
Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 
013/17 Eigerøy skole, reduksjon av areal og kostnader Åpen 
014/17 Rutiner og retningslinjer for middagsombringing. Åpen 

015/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
08.02.17 Åpen 

016/17 Årsmelding Felles brukerutvalg 2016 Åpen 
017/17 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 15.03.17 Åpen 
018/17 Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 15.03.17 Åpen 
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013/17 Eigerøy skole, reduksjon av areal og kostnader 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ny Eigerøy skole planlegges ihht vedlagte romprogram. 
2. Kostnadsramme for prosjektet (bruttoutgift inkl. moms) settes til: 

1. Ny Eigerøy skole med sambruk SFO, ihht vedlagte romprogram kr 225,9 mill. 
Inndekning av kr 24,4 mill utover vedtatte budsjett i ØP 2017-2020, inkl. 
busjettmidler fra 2013, totalt kr 201,5 mill., finansieres som følger: 

i. tilskudd kr 4,7 mill. 
ii. momskompensasjon kr 4,9 mill.  
iii. investeringsfond kr 14,8 mill. 

3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet ihht rammeverket PLP metodikken. 
Plankomiteen blir referansegruppe. 

 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Forslag fra Åshild Bakken (Arbeiderpartiet) 
"Felles brukerutvalg understreker igjen viktigheten av at gymsal bygges i skolen." 

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

 
BRU- 013/17 Vedtak: 
 

1. Ny Eigerøy skole planlegges ihht vedlagte romprogram. 
2. Kostnadsramme for prosjektet (bruttoutgift inkl. moms) settes til: 

Aternativ 1.   Ny Eigerøy skole med sambruk SFO, ihht vedlagte romprogram kr 225,9 mill. 
Inndekning av kr 24,4 mill utover vedtatte budsjett i ØP 2017-2020, inkl. busjettmidler fra 
2013, totalt kr 201,5 mill., finansieres som følger: 
   i.   tilskudd kr 4,7 mill. 
  ii.   momskompensasjon kr 4,9 mill.  
 iii.   investeringsfond kr 14,8 mill. 

3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet ihht rammeverket PLP metodikken.   
          Plankomiteen blir referansegruppe. 

 
Felles brukerutvalg understreker igjen viktigheten av at gymsal bygges i skolen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
014/17 Rutiner og retningslinjer for middagsombringing. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Middagsutlevering fra kjøkkenet ved Lagård praktiseres som et lavterskeltilbud. Gjelder 
innbyggere over 75 år. 

2. Ordningen skal være selvfinansierende slik at bruker betaler selv for kostnader knyttet til 
transport/utlevering. 
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3. Avdelingen gis fullmakt til å organisere utlevering og transport av middager slik de 

vurderer det mest hensiktsmessig.   

 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
BRU- 014/17 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg er positive til saken og støtter innstillingen: 
1. Middagsutlevering fra kjøkkenet ved Lagård praktiseres som et lavterskeltilbud. Gjelder 

innbyggere over 75 år. 
2. Ordningen skal være selvfinansierende slik at bruker betaler selv for kostnader knyttet til 

transport/utlevering 
3. Avdelingen gis fullmakt til å organisere utlevering og transport av middager slik de vurderer 

det mest hensiktsmessig.  
  

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
015/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Felles brukerutvalgs møte 08.02.17 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 
BRU- 015/17 Vedtak: 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
016/17 Årsmelding Felles brukerutvalg 2016 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
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BRU- 016/17 Vedtak: 
 
Felles brukerutvalgs årsmelding for 2016 godkjennes. 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
017/17 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 15.03.17 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
35T 
Saksnummer Tittel 
006/17 Oppstartsvarsel reguleringsendring gnr. 7 bnr. 196 m.fl. plan id. 

19990002-01 - Svanavågen 
007/17 Reguleringsendring kryss Fv 44 Svåheia - intern varslingsrunde i 

kommunen 
008/17 Klargjøring om innkalling av varamedlemmer 
009/17 Vedtatt - planstrategi for Eigersund kommune 2016 - 2019 
010/17 Tilskudd til universell utforming - RUM midler 
011/17 Varsel om oppstart av revidering av kommuneplanen for 

Eigersund kommune 2017 - 2030 (samfunnsdel og arealdel) og 
høring av planprogram 

012/17 Protokoll fra Fylkets eldreråd - 1/17 av 07.02.17 
013/17 Protokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmede - 1/17 av 

06.02.17 
014/17 Rapport fra Helsetilsynet 3/2016 Risikovurdering av tjenester til 

personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 
015/17 Reguleringsendring for Svanavågen industriområde gnr. 7 bnr. 

196 m.fl. - merknader til oppstartvarsel 
016/17 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. 

detaljregulering for boliger gnr. 47 bnr. 14 m.fl. Lagård - 
Hestholan m.m 

017/17 Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr. 60 
bnr. 8 - Kvidingsveien, Hellvik 

018/17 Kunngjøring - reguleringsendring for småhusbebyggelse 
Trosavikveien 71, 73 og 75 - Hellvik 

019/17 Kunngjøring - detaljregulering for boliger Sølvhagen 19 gnr. 45 
bnr. 286 

020/17 Kunngjøring - reguleringsendring for del av gang- og sykkelvei Fv 
65 Leidlandsfeltet - Leidlandshagen 

021/17 Kunngjøring - detaljregulering og utbyggingsavtale for BI Lædre 
gnr. 24 bnr. 5 m.fl. 

 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
RS 11 - Varsel om oppstart av revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 
(samfunnsdel og arealdel) og høring av planprogram 
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LEDER ÅSHILD BAKKEN (AP) foreslo: 
"Felles brukerutvalg ønsker å være medvirkende i arbeidet men planer som angår utvalgets 
interessefelt." 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

RS 17 - Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr. 60 bnr. 8 - Kvidingsveien, 
Hellvik 
LEDER ÅSHILD BAKKEN (AP) foreslo: 
"Felles brukerutvalg ser positivt på at krysset strammes opp. Utvalget ber også om at 
bussholdeplassen blir universelt utformet." 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

---- 0 ---- 

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 

 
BRU- 017/17 Vedtak: 
 
 Varsel om oppstart av revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 
(samfunnsdel og arealdel) og høring av planprogram 

Felles brukerutvalg ønsker å være medvirkende i arbeidet men planer som angår utvalgets 
interessefelt. 

 

Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr. 60 bnr. 8 - Kvidingsveien, Hellvik 
 
Felles brukerutvalg ser positivt på at krysset strammes opp. Utvalget ber også om at 
bussholdeplassen blir universelt utformet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
018/17 Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 15.03.17 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
15.03.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 

· MARIT MONG (brukerrepr.) ønsker en oversikt over Felles brukerutvalgs økonomi/midler som 
kan disponeres til årets eldrefest i oktober. Hun er seniorrepresentant i utvalget og er med i 
arrangementkomitèen. 
LEDER ÅSHILD BAKKEN (AP) vil legge frem en sak på dette i neste møte. 

· HANNE CHRISTINE BERG (FRP) stilte spørsmål om det kunne være et ønske fra brukerutvalget 
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å inviterte personer som jobber med demens i hjemmet, for å få litt mer informasjon om 
dette aktuelle temaet. Utvalget er veldig positive til dette, og Hanne Christine tar seg av 
saken. 
 

· BEATE KYDLAND (brukerrepr.) orienterte litt om tilbud som er rettet mot mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

 

· ARILD JOHNSEN (brukerrepr.) stilte spørsmål om det var en annen i utvalget som kunne stille 
på årsmøtet til styret i Frivilligsentralen den 5.april 2017. Han er brukerutvalgets representant 
i Frivilligsentralen, men kunne ikke møte denne dagen. 
Edmund Iversen (brukerrepr.) stiller som erstatter for Arild Johnsen. 

 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 
 
BRU- 018/17 Vedtak: 
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  25.04.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/752 
Journalpostløpenr.: 17/13824 

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 Møtedato 
023/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
 
 
Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 03.05.17 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
35T 
Saksnummer Tittel 
022/17 Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse 
023/17 Høringsrunde -  formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 
024/17 Høring - reguleringsendring for Årstaddalen (6-1) 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge 

Statens seniorråd 

Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo   Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo 
Tlf.: 24 16 38 85   E-post: statens.seniorraad@helsedir.no   Internett: www.seniorporten.no 

HDIR    

Deres referanse: Vår referanse: 
17/6927-2, Ingrid Køhler Knutsen

Dato: 
04.04.2017

Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale 
deltakelse 

Statens seniorråd har som sitt mandat å gi råd til offentlige myndigheter og instanser på 
nasjonalt nivå om forhold som angår seniorbefolkningen.  
Både tidligere og nåværende regjering har lagt stor vekt på utvikling innen 
informasjonsteknologi og digital kommunikasjon og har gitt føringer om at kommunikasjon 
mellom det offentlige og innbyggerne i hovedsak skal være digital. Statens seniorråd er svært 
bekymret for den manglende oppmerksomhet fra myndighetenes side rundt eldres digitale 
deltakelse. Det er også et betydelig engasjement fra flere organisasjoner og i media for eldre 
som ikke henger med i omleggingen til digital kommunikasjon.  

I Meld. St. 27(2015-2016)) anbefales det at kommunene skal ha et betydelig ansvar for å sikre 
økt digital deltakelse:  

For å unngå digitale skiller i befolkningen, mener regjeringen at alle kommuner bør ha et 
veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. Dette kan 
for eksempel være en del av folkebibliotekenes generelle veiledningstilbud, kommunens 
servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger. Meldingen varsler at 
regjeringen vil inngå en samarbeidsavtale med KS om et slikt konsept. 

Folkebibliotekenes rolle 

Svært mange eldre er daglige brukere av informasjonsteknologi, men bruker det i mindre grad 
til kommunikasjon med det offentlige1. Det er også slik at over 60 % over 60 år oppgir de 
trenger hjelp fra familie og venner ved installasjon, oppdatering og feilretting og 48 % trenger 
hjelp til kjøp av utstyr. Tall fra Difi fra april 2016 viser at det er i underkant av 30 % av 
befolkningen som har tatt i bruk digital postkasse, mens andelen synker betydelig etter fylte 70 
år2.  Organisasjonen Seniornett, som driver betydelig undervisning rettet mot denne 

1 Dag Slettemeås (2014): Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, 
støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5 - 2014 

2 https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/nokkeltall-og-statistikk/digitalisering#4300 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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- 2 - 
 

målgruppen, mener tallene fra slike undersøkelser er vel optimistiske. Dette begrunnet med at 
det er stor forskjell på å ha en PC der man kanskje betaler nettbank, og det å oppleve at man er 
rimelig fortrolig med digital kommunikasjon og informasjonsteknologi. 
 
Statens seniorråd er enig i at folkebibliotekene i kommunene må spille en vesentlig rolle i 
gjennomføring av den digitale hverdag. De bør tilføres ekstra ressurser for å sikre eldre og 
andre utsatte grupper den nødvendige opplæring og brukerstøtte. Folkebibliotekene bør 
samarbeide med de frivillige organisasjonene som så langt har stått for opplæring av seniorer. 
Disse organisasjonene har en bred kontaktflate mot seniorgruppene og kan ved økte tilskudd 
nå og motivere mange som fortsatt står utenfor. 
 
Folkebibliotekene bør være det naturlige sted for veiledningstjenester i kommunen og som 
samarbeidsarena for de forskjellige tjenestetilbyderne. Publikum må kunne henvende seg hit 
for å få hjelp år de står fast i bruken av digitale tjenester. 
 
Behovet for support og bistand ved tekniske problemer er en stor utfordring. Som tallene viser, 
er det et stort behov for bistand til installasjon, oppdatering og feilretting. Ikke alle har tilgang 
til slik hjelp fra familie og venner. Kommunene bør derfor ta denne utfordringen på alvor og 
mobilisere lokalt næringsliv, skoleungdom og studenter med tilknytning til kommunen til også å 
bidra med denne type hjelp og bistand. Bibliotekene og/eller kommunens servicetorg må gis 
ansvar for koordinering og informasjon om slike tilbud. 
 
Statens seniorråd ber med denne henvendelsen alle landets kommuner og kommunenes 
eldreråd om å ta tak i disse utfordringene for å unngå større digitale skiller i befolkningen. 
 
  
Vennlig hilsen 
 

 
 
Wenche Frogn Sellæg   
leder 
Statens seniorråd  
 
 
    
 
Kopi:   
Kommunenes sentralforbund (KS) 
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Fra: Ingrid Køhler Knutsen [<mailto:Ingrid.Kohler.Knutsen@helsedir.no>]  
Sendt: 4. april 2017 12:34 
Til: post@aremark.kommune.no <mailto:post@aremark.kommune.no>; postmottak@askim.kommune.no 
<mailto:postmottak@askim.kommune.no>; postmottak@eidsberg.kommune.no 
<mailto:postmottak@eidsberg.kommune.no>; postmottak@fredrikstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@fredrikstad.kommune.no>; postmottak@halden.kommune.no 
<mailto:postmottak@halden.kommune.no>; post@hobol.kommune.no 
<mailto:post@hobol.kommune.no>; postmottak@hvaler.kommune.no 
<mailto:postmottak@hvaler.kommune.no>; post@marker.kommune.no 
<mailto:post@marker.kommune.no>; post@moss.kommune.no <mailto:post@moss.kommune.no>; 
postmottak@rakkestad.kommune.no <mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no>; 
postmottak@rygge.kommune.no <mailto:postmottak@rygge.kommune.no>; 
postmottak@romskog.kommune.no <mailto:postmottak@romskog.kommune.no>; 
post@rade.kommune.no <mailto:post@rade.kommune.no>; postmottak@sarpsborg.com 
<mailto:postmottak@sarpsborg.com>; postmottak@skiptvet.kommune.no 
<mailto:postmottak@skiptvet.kommune.no>; post@spydeberg.kommune.no 
<mailto:post@spydeberg.kommune.no>; postmottak@trogstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@trogstad.kommune.no>; postmottak@valer-of.kommune.no 
<mailto:postmottak@valer-of.kommune.no>; post@asker.kommune.no 
<mailto:post@asker.kommune.no>; postmottak@ahk.no <mailto:postmottak@ahk.no>; 
post@baerum.kommune.no <mailto:post@baerum.kommune.no>; post@eidsvoll.kommune.no 
<mailto:post@eidsvoll.kommune.no>; postmottak@enebakk.kommune.no 
<mailto:postmottak@enebakk.kommune.no>; postmottak@fet.kommune.no 
<mailto:postmottak@fet.kommune.no>; postmottak@frogn.kommune.no 
<mailto:postmottak@frogn.kommune.no>; postmottak@gjerdrum.kommune.no 
<mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no>; postmottak@hurdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@hurdal.kommune.no>; postmottak@lorenskog.kommune.no 
<mailto:postmottak@lorenskog.kommune.no>; postmottak@nannestad.kommune.no 
<mailto:postmottak@nannestad.kommune.no>; postmottak@nes-ak.kommune.no 
<mailto:postmottak@nes-ak.kommune.no>; postmottak@nesodden.kommune.no 
<mailto:postmottak@nesodden.kommune.no>; postmottak@nittedal.kommune.no 
<mailto:postmottak@nittedal.kommune.no>; postkasse@oppegard.kommune.no 
<mailto:postkasse@oppegard.kommune.no>; postmottak@ralingen.kommune.no 
<mailto:postmottak@ralingen.kommune.no>; postmottak@skedsmo.kommune.no 
<mailto:postmottak@skedsmo.kommune.no>; postmottak@ski.kommune.no 
<mailto:postmottak@ski.kommune.no>; postmottak@sorum.kommune.no 
<mailto:postmottak@sorum.kommune.no>; postmottak@ullensaker.kommune.no 
<mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no>; post@vestby.kommune.no 
<mailto:post@vestby.kommune.no>; post@as.kommune.no <mailto:post@as.kommune.no>; 
postmottak@oslo.kommune.no <mailto:postmottak@oslo.kommune.no>; 
postmottak@alvdal.kommune.no <mailto:postmottak@alvdal.kommune.no>; 
postmottak@eidskog.kommune.no <mailto:postmottak@eidskog.kommune.no>; 
postmottak@elverum.kommune.no <mailto:postmottak@elverum.kommune.no>; 
postmottak@engerdal.kommune.no <mailto:postmottak@engerdal.kommune.no>; 
postmottak@folldal.kommune.no <mailto:postmottak@folldal.kommune.no>; post@grue.kommune.no 
<mailto:post@grue.kommune.no>; postmottak@hamar.kommune.no 
<mailto:postmottak@hamar.kommune.no>; postmottak@kongsvinger.kommune.no 
<mailto:postmottak@kongsvinger.kommune.no>; post@loten.kommune.no 
<mailto:post@loten.kommune.no>; postmottak@nord-odal.kommune.no 
<mailto:postmottak@nord-odal.kommune.no>; postmottak@os.kommune.no 
<mailto:postmottak@os.kommune.no>; postmottak@rendalen.kommune.no 
<mailto:postmottak@rendalen.kommune.no>; postmottak@ringsaker.kommune.no 
<mailto:postmottak@ringsaker.kommune.no>; post@stange.kommune.no 
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<mailto:post@stange.kommune.no>; postmottak@stor-elvdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@stor-elvdal.kommune.no>; postmottak@sor-odal.kommune.no 
<mailto:postmottak@sor-odal.kommune.no>; postmottak@tolga.kommune.no 
<mailto:postmottak@tolga.kommune.no>; postmottak@trysil.kommune.no 
<mailto:postmottak@trysil.kommune.no>; postmottak@tynset.kommune.no 
<mailto:postmottak@tynset.kommune.no>; postmottak@vaaler-he.kommune.no 
<mailto:postmottak@vaaler-he.kommune.no>; postmottak@amot.kommune.no 
<mailto:postmottak@amot.kommune.no>; post@asnes.kommune.no 
<mailto:post@asnes.kommune.no>; postmottak@dovre.kommune.no 
<mailto:postmottak@dovre.kommune.no>; postmottak@etnedal.kommune.no 
<mailto:postmottak@etnedal.kommune.no>; postmottak@gausdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@gausdal.kommune.no>; postmottak@gjovik.kommune.no 
<mailto:postmottak@gjovik.kommune.no>; postmottak@gran.kommune.no 
<mailto:postmottak@gran.kommune.no>; postmottak@jevnaker.kommune.no 
<mailto:postmottak@jevnaker.kommune.no>; postmottak@lesja.kommune.no 
<mailto:postmottak@lesja.kommune.no>; postmottak@lillehammer.kommune.no 
<mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no>; post@lom.kommune.no 
<mailto:post@lom.kommune.no>; post@lunner.kommune.no <mailto:post@lunner.kommune.no>; 
nak@nord-aurdal.kommune.no <mailto:nak@nord-aurdal.kommune.no>; post@nord-fron.kommune.no 
<mailto:post@nord-fron.kommune.no>; postmottak@nordre-land.kommune.no 
<mailto:postmottak@nordre-land.kommune.no>; post@ringebu.kommune.no 
<mailto:post@ringebu.kommune.no>; postmottak@sel.kommune.no 
<mailto:postmottak@sel.kommune.no>; post@skjaak.kommune.no <mailto:post@skjaak.kommune.no>; 
epost@sondre-land.kommune.no <mailto:epost@sondre-land.kommune.no>; 
postmottak@sor-aurdal.kommune.no <mailto:postmottak@sor-aurdal.kommune.no>; 
postmottak@sor-fron.kommune.no <mailto:postmottak@sor-fron.kommune.no>; 
post@vang.kommune.no <mailto:post@vang.kommune.no>; post@vestre-slidre.kommune.no 
<mailto:post@vestre-slidre.kommune.no>; post@vestre-toten.kommune.no 
<mailto:post@vestre-toten.kommune.no>; postmottak@vaga.kommune.no 
<mailto:postmottak@vaga.kommune.no>; postmottak@ostre-toten.kommune.no 
<mailto:postmottak@ostre-toten.kommune.no>; postmottak@oyer.kommune.no 
<mailto:postmottak@oyer.kommune.no>; post@oystre-slidre.kommune.no 
<mailto:post@oystre-slidre.kommune.no>; kommunepost@drammen.kommune.no 
<mailto:kommunepost@drammen.kommune.no>; postmottak@flesberg.kommune.no 
<mailto:postmottak@flesberg.kommune.no>; postmottak@flaa.kommune.no 
<mailto:postmottak@flaa.kommune.no>; postmottak@gol.kommune.no 
<mailto:postmottak@gol.kommune.no>; postmottak@hemsedal.kommune.no 
<mailto:postmottak@hemsedal.kommune.no>; postmottak@hol.kommune.no 
<mailto:postmottak@hol.kommune.no>; postmottak@hole.kommune.no 
<mailto:postmottak@hole.kommune.no>; postmottak@hurum.kommune.no 
<mailto:postmottak@hurum.kommune.no>; postmottak@kongsberg.kommune.no 
<mailto:postmottak@kongsberg.kommune.no>; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no 
<mailto:krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no>; postmottak@lier.kommune.no 
<mailto:postmottak@lier.kommune.no>; post@modum.kommune.no 
<mailto:post@modum.kommune.no>; post@nedre-eiker.kommune.no 
<mailto:post@nedre-eiker.kommune.no>; postmottak@nes-bu.kommune.no 
<mailto:postmottak@nes-bu.kommune.no>; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no>; postmottak@ringerike.kommune.no 
<mailto:postmottak@ringerike.kommune.no>; postmottak@rollag.kommune.no 
<mailto:postmottak@rollag.kommune.no>; postmottak@royken.kommune.no 
<mailto:postmottak@royken.kommune.no>; post@sigdal.kommune.no 
<mailto:post@sigdal.kommune.no>; post@ovre-eiker.kommune.no 
<mailto:post@ovre-eiker.kommune.no>; postmottak@aal.kommune.no 
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<mailto:postmottak@aal.kommune.no>; postmottak@andebu.kommune.no 
<mailto:postmottak@andebu.kommune.no>; postmottak@hof.kommune.no 
<mailto:postmottak@hof.kommune.no>; postmottak@holmestrand.kommune.no 
<mailto:postmottak@holmestrand.kommune.no>; postmottak@horten.kommune.no 
<mailto:postmottak@horten.kommune.no>; post@lardal.kommune.no 
<mailto:post@lardal.kommune.no>; postmottak@larvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@larvik.kommune.no>; postmottak@notteroy.kommune.no 
<mailto:postmottak@notteroy.kommune.no>; postmottak@re.kommune.no 
<mailto:postmottak@re.kommune.no>; postmottak@sande-ve.kommune.no 
<mailto:postmottak@sande-ve.kommune.no>; postmottak@sfjkom.no <mailto:postmottak@sfjkom.no>; 
postmottak@stokke.kommune.no <mailto:postmottak@stokke.kommune.no>; 
postmottak@svelvik.kommune.no <mailto:postmottak@svelvik.kommune.no>; post@tjome.kommune.no 
<mailto:post@tjome.kommune.no>; postmottak@tonsberg.kommune.no 
<mailto:postmottak@tonsberg.kommune.no>; postmottak@bamble.kommune.no 
<mailto:postmottak@bamble.kommune.no>; postmottak@bo.kommune.no 
<mailto:postmottak@bo.kommune.no>; postmottak@drangedal.kommune.no 
<mailto:postmottak@drangedal.kommune.no>; postmottak@fyresdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@fyresdal.kommune.no>; postmottak@hjartdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@hjartdal.kommune.no>; post@kragero.kommune.no 
<mailto:post@kragero.kommune.no>; post@kviteseid.kommune.no 
<mailto:post@kviteseid.kommune.no>; info@nissedal.kommune.no 
<mailto:info@nissedal.kommune.no>; postmottak@nome.kommune.no 
<mailto:postmottak@nome.kommune.no>; postmottak@notodden.kommune.no 
<mailto:postmottak@notodden.kommune.no>; postmottak@porsgrunn.kommune.no 
<mailto:postmottak@porsgrunn.kommune.no>; postmottak@sauherad.kommune.no 
<mailto:postmottak@sauherad.kommune.no>; post@seljord.kommune.no 
<mailto:post@seljord.kommune.no>; post@siljan.kommune.no <mailto:post@siljan.kommune.no>; 
skien.postmottak@skien.kommune.no <mailto:skien.postmottak@skien.kommune.no>; 
postmottak@tinn.kommune.no <mailto:postmottak@tinn.kommune.no>; postmottak@tokke.kommune.no 
<mailto:postmottak@tokke.kommune.no>; postmottak@vinje.kommune.no 
<mailto:postmottak@vinje.kommune.no>; postmottak@arendal.kommune.no 
<mailto:postmottak@arendal.kommune.no>; postmottak@birkenes.kommune.no 
<mailto:postmottak@birkenes.kommune.no>; post@bygland.kommune.no 
<mailto:post@bygland.kommune.no>; postmottak@bykle.kommune.no 
<mailto:postmottak@bykle.kommune.no>; post@e-h.kommune.no <mailto:post@e-h.kommune.no>; 
post@froland.kommune.no <mailto:post@froland.kommune.no>; postmottak@gjerstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@gjerstad.kommune.no>; postmottak@grimstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@grimstad.kommune.no>; postmottak@iveland.kommune.no 
<mailto:postmottak@iveland.kommune.no>; postmottak@lillesand.kommune.no 
<mailto:postmottak@lillesand.kommune.no>; postmottak@risor.kommune.no 
<mailto:postmottak@risor.kommune.no>; postmottak@tvedestrand.kommune.no 
<mailto:postmottak@tvedestrand.kommune.no>; post@valle.kommune.no 
<mailto:post@valle.kommune.no>; post@vegarshei.kommune.no 
<mailto:post@vegarshei.kommune.no>; post@amli.kommune.no <mailto:post@amli.kommune.no>; 
info@audnedal.kommune.no <mailto:info@audnedal.kommune.no>; post@farsund.kommune.no 
<mailto:post@farsund.kommune.no>; post@flekkefjord.kommune.no 
<mailto:post@flekkefjord.kommune.no>; postmottak@haegebostad.kommune.no 
<mailto:postmottak@haegebostad.kommune.no>; postmottak@kristiansand.kommune.no 
<mailto:postmottak@kristiansand.kommune.no>; post@kvinesdal.kommune.no 
<mailto:post@kvinesdal.kommune.no>; service@lindesnes.kommune.no 
<mailto:service@lindesnes.kommune.no>; post@lyngdal.kommune.no 
<mailto:post@lyngdal.kommune.no>; fellespost@mandal.kommune.no 
<mailto:fellespost@mandal.kommune.no>; service@marnardal.kommune.no 
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<mailto:service@marnardal.kommune.no>; post@sirdal.kommune.no 
<mailto:post@sirdal.kommune.no>; postmottak@songdalen.kommune.no 
<mailto:postmottak@songdalen.kommune.no>; postmottak@sogne.kommune.no 
<mailto:postmottak@sogne.kommune.no>; post@vennesla.kommune.no 
<mailto:post@vennesla.kommune.no>; post@aseral.kommune.no <mailto:post@aseral.kommune.no>; 
postmottak@bjerkreim.kommune.no <mailto:postmottak@bjerkreim.kommune.no>; 
post@bokn.kommune.no <mailto:post@bokn.kommune.no>; Sentralbordet; post@finnoy.kommune.no 
<mailto:post@finnoy.kommune.no>; post@forsand.kommune.no <mailto:post@forsand.kommune.no>; 
postmottak@gjesdal.kommune.no <mailto:postmottak@gjesdal.kommune.no>; 
postmottak@haugesund.kommune.no <mailto:postmottak@haugesund.kommune.no>; 
postmottak@hjelmeland.kommune.no <mailto:postmottak@hjelmeland.kommune.no>; 
post@ha.kommune.no <mailto:post@ha.kommune.no>; postmottak.sentral@karmoy.kommune.no 
<mailto:postmottak.sentral@karmoy.kommune.no>; postmottak@klepp.kommune.no 
<mailto:postmottak@klepp.kommune.no>; post@kvitsoy.kommune.no 
<mailto:post@kvitsoy.kommune.no>; postmottak@lund.kommune.no 
<mailto:postmottak@lund.kommune.no>; post@randaberg.kommune.no 
<mailto:post@randaberg.kommune.no>; post@rennesoy.kommune.no 
<mailto:post@rennesoy.kommune.no>; postmottak@sandnes.kommune.no 
<mailto:postmottak@sandnes.kommune.no>; post@sauda.kommune.no 
<mailto:post@sauda.kommune.no>; postmottak@sokndal.kommune.no 
<mailto:postmottak@sokndal.kommune.no>; epost@sola.kommune.no 
<mailto:epost@sola.kommune.no>; Postmottak@stavanger.kommune.no 
<mailto:Postmottak@stavanger.kommune.no>; postmottak@strand.kommune.no 
<mailto:postmottak@strand.kommune.no>; postmottak@suldal.kommune.no 
<mailto:postmottak@suldal.kommune.no>; post@time.kommune.no <mailto:post@time.kommune.no>; 
post@tysver.kommune.no <mailto:post@tysver.kommune.no>; post@utsira.kommune.no 
<mailto:post@utsira.kommune.no>; postmottak@vindafjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@vindafjord.kommune.no>; postmottak@askoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@askoy.kommune.no>; postmottak@austevoll.kommune.no 
<mailto:postmottak@austevoll.kommune.no>; post@austrheim.kommune.no 
<mailto:post@austrheim.kommune.no>; postmottak@bergen.kommune.no 
<mailto:postmottak@bergen.kommune.no>; postmottak@bomlo.kommune.no 
<mailto:postmottak@bomlo.kommune.no>; postmottak@eidfjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@eidfjord.kommune.no>; firmapost@etne.kommune.no 
<mailto:firmapost@etne.kommune.no>; postmottak@fedje.kommune.no 
<mailto:postmottak@fedje.kommune.no>; fitjar@fitjar.kommune.no <mailto:fitjar@fitjar.kommune.no>; 
postmottak@fjell.kommune.no <mailto:postmottak@fjell.kommune.no>; postkasse@fusa.kommune.no 
<mailto:postkasse@fusa.kommune.no>; postmottak@granvin.kommune.no 
<mailto:postmottak@granvin.kommune.no>; post@jondal.kommune.no 
<mailto:post@jondal.kommune.no>; postmottak@kvam.kommune.no 
<mailto:postmottak@kvam.kommune.no>; post@kvinnherad.kommune.no 
<mailto:post@kvinnherad.kommune.no>; postmottak@lindas.kommune.no 
<mailto:postmottak@lindas.kommune.no>; post@masfjorden.kommune.no 
<mailto:post@masfjorden.kommune.no>; postmottak@meland.kommune.no 
<mailto:postmottak@meland.kommune.no>; postmottak@modalen.kommune.no 
<mailto:postmottak@modalen.kommune.no>; post@odda.kommune.no 
<mailto:post@odda.kommune.no>; postmottak@os-ho.kommune.no 
<mailto:postmottak@os-ho.kommune.no>; post@osteroy.kommune.no 
<mailto:post@osteroy.kommune.no>; postmottak@radoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@radoy.kommune.no>; adm@samnanger.kommune.no 
<mailto:adm@samnanger.kommune.no>; post@stord.kommune.no <mailto:post@stord.kommune.no>; 
postmottak@sund.kommune.no <mailto:postmottak@sund.kommune.no>; 
postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no>; post@tysnes.kommune.no 
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<mailto:post@tysnes.kommune.no>; postmottak@ullensvang.herad.no 
<mailto:postmottak@ullensvang.herad.no>; postmottak@ulvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@ulvik.kommune.no>; post@vaksdal.kommune.no 
<mailto:post@vaksdal.kommune.no>; postmottak@voss.kommune.no 
<mailto:postmottak@voss.kommune.no>; postmottak@oygarden.kommune.no 
<mailto:postmottak@oygarden.kommune.no>; postmottak@askvoll.kommune.no 
<mailto:postmottak@askvoll.kommune.no>; post@aurland.kommune.no 
<mailto:post@aurland.kommune.no>; postmottak@balestrand.kommune.no 
<mailto:postmottak@balestrand.kommune.no>; post@bremanger.kommune.no 
<mailto:post@bremanger.kommune.no>; post@eid.kommune.no <mailto:post@eid.kommune.no>; 
post@fjaler.kommune.no <mailto:post@fjaler.kommune.no>; postmottak@flora.kommune.no 
<mailto:postmottak@flora.kommune.no>; postmottak@forde.kommune.no 
<mailto:postmottak@forde.kommune.no>; postmottak@gaular.kommune.no 
<mailto:postmottak@gaular.kommune.no>; post@gloppen.kommune.no 
<mailto:post@gloppen.kommune.no>; postmottak@gulen.kommune.no 
<mailto:postmottak@gulen.kommune.no>; post@hornindal.kommune.no 
<mailto:post@hornindal.kommune.no>; postmottak@hyllestad.kommune.no 
<mailto:postmottak@hyllestad.kommune.no>; postmottak@hoyanger.kommune.no 
<mailto:postmottak@hoyanger.kommune.no>; postmottak@jolster.kommune.no 
<mailto:postmottak@jolster.kommune.no>; postmottak@leikanger.kommune.no 
<mailto:postmottak@leikanger.kommune.no>; postmottak@luster.kommune.no 
<mailto:postmottak@luster.kommune.no>; post@laerdal.kommune.no 
<mailto:post@laerdal.kommune.no>; postmottak@naustdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@naustdal.kommune.no>; post@selje.kommune.no 
<mailto:post@selje.kommune.no>; postmottak@sogndal.kommune.no 
<mailto:postmottak@sogndal.kommune.no>; post@solund.kommune.no 
<mailto:post@solund.kommune.no>; postmottak@stryn.kommune.no 
<mailto:postmottak@stryn.kommune.no>; post@vik.kommune.no <mailto:post@vik.kommune.no>; 
post@vagsoy.kommune.no <mailto:post@vagsoy.kommune.no>; postmottak@ardal.kommune.no 
<mailto:postmottak@ardal.kommune.no>; post@aukra.kommune.no 
<mailto:post@aukra.kommune.no>; postmottak@aure.kommune.no 
<mailto:postmottak@aure.kommune.no>; post@averoy.kommune.no 
<mailto:post@averoy.kommune.no>; info@eide.kommune.no <mailto:info@eide.kommune.no>; 
postmottak@frana.kommune.no <mailto:postmottak@frana.kommune.no>; raka@giske.kommune.no 
<mailto:raka@giske.kommune.no>; post@gjemnes.kommune.no <mailto:post@gjemnes.kommune.no>; 
post@halsa.kommune.no <mailto:post@halsa.kommune.no>; postmottak@haram.kommune.no 
<mailto:postmottak@haram.kommune.no>; postmottak@hareid.kommune.no 
<mailto:postmottak@hareid.kommune.no>; postmottak@heroy.kommune.no 
<mailto:postmottak@heroy.kommune.no>; postmottak@kristiansund.kommune.no 
<mailto:postmottak@kristiansund.kommune.no>; postmottak@midsund.kommune.no 
<mailto:postmottak@midsund.kommune.no>; postmottak@molde.kommune.no 
<mailto:postmottak@molde.kommune.no>; postmottak@nesset.kommune.no 
<mailto:postmottak@nesset.kommune.no>; post@norddal.kommune.no 
<mailto:post@norddal.kommune.no>; post@rauma.kommune.no <mailto:post@rauma.kommune.no>; 
post@rindal.kommune.no <mailto:post@rindal.kommune.no>; sande.kommune@sande-mr.kommune.no 
<mailto:sande.kommune@sande-mr.kommune.no>; post@sandoy.kommune.no 
<mailto:post@sandoy.kommune.no>; postmottak@skodje.kommune.no 
<mailto:postmottak@skodje.kommune.no>; postmottak@smola.kommune.no 
<mailto:postmottak@smola.kommune.no>; postmottak@stordal.kommune.no 
<mailto:postmottak@stordal.kommune.no>; post@stranda.kommune.no 
<mailto:post@stranda.kommune.no>; post@sula.kommune.no <mailto:post@sula.kommune.no>; 
post@sunndal.kommune.no <mailto:post@sunndal.kommune.no>; post@surnadal.kommune.no 
<mailto:post@surnadal.kommune.no>; postmottak@sykkylven.kommune.no 
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<mailto:postmottak@sykkylven.kommune.no>; postmottak@tingvoll.kommune.no 
<mailto:postmottak@tingvoll.kommune.no>; postmottak@ulstein.kommune.no 
<mailto:postmottak@ulstein.kommune.no>; postmottak@vanylven.kommune.no 
<mailto:postmottak@vanylven.kommune.no>; postmottak@vestnes.kommune.no 
<mailto:postmottak@vestnes.kommune.no>; postmottak@volda.kommune.no 
<mailto:postmottak@volda.kommune.no>; post@orskog.kommune.no 
<mailto:post@orskog.kommune.no>; postmottak@orsta.kommune.no 
<mailto:postmottak@orsta.kommune.no>; postmottak@alesund.kommune.no 
<mailto:postmottak@alesund.kommune.no>; postmottak@agdenes.kommune.no 
<mailto:postmottak@agdenes.kommune.no>; postmottak@bjugn.kommune.no 
<mailto:postmottak@bjugn.kommune.no>; postmottak@froya.kommune.no 
<mailto:postmottak@froya.kommune.no>; postmottak@hemne.kommune.no 
<mailto:postmottak@hemne.kommune.no>; postmottak@hitra.kommune.no 
<mailto:postmottak@hitra.kommune.no>; epost@holtalen.kommune.no 
<mailto:epost@holtalen.kommune.no>; postmottak@klabu.kommune.no 
<mailto:postmottak@klabu.kommune.no>; postmottak@malvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@malvik.kommune.no>; postmottak@meldal.kommune.no 
<mailto:postmottak@meldal.kommune.no>; postmottak@melhus.kommune.no 
<mailto:postmottak@melhus.kommune.no>; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no 
<mailto:postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>; post@oppdal.kommune.no 
<mailto:post@oppdal.kommune.no>; postmottak@orkdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@orkdal.kommune.no>; postmottak@osen.kommune.no 
<mailto:postmottak@osen.kommune.no>; postmottak@rennebu.kommune.no 
<mailto:postmottak@rennebu.kommune.no>; postmottak@rissa.kommune.no 
<mailto:postmottak@rissa.kommune.no>; post@roan.kommune.no <mailto:post@roan.kommune.no>; 
postmottak@roros.kommune.no <mailto:postmottak@roros.kommune.no>; 
postmottak@selbu.kommune.no <mailto:postmottak@selbu.kommune.no>; 
postmottak@skaun.kommune.no <mailto:postmottak@skaun.kommune.no>; 
postmottak@snillfjord.kommune.no <mailto:postmottak@snillfjord.kommune.no>; 
tk.postmottak@trondheim.kommune.no <mailto:tk.postmottak@trondheim.kommune.no>; 
postmottak@tydal.kommune.no <mailto:postmottak@tydal.kommune.no>; 
postmottak@orland.kommune.no <mailto:postmottak@orland.kommune.no>; 
postmottak@afjord.kommune.no <mailto:postmottak@afjord.kommune.no>; 
postmottak@flatanger.kommune.no <mailto:postmottak@flatanger.kommune.no>; 
postmottak@fosnes.kommune.no <mailto:postmottak@fosnes.kommune.no>; 
postmottak@frosta.kommune.no <mailto:postmottak@frosta.kommune.no>; 
postmottak@grong.kommune.no <mailto:postmottak@grong.kommune.no>; 
postmottak@hoylandet.kommune.no <mailto:postmottak@hoylandet.kommune.no>; 
postmottak@inderoy.kommune.no <mailto:postmottak@inderoy.kommune.no>; post@leka.kommune.no 
<mailto:post@leka.kommune.no>; post@leksvik.kommune.no <mailto:post@leksvik.kommune.no>; 
postmottak@levanger.kommune.no <mailto:postmottak@levanger.kommune.no>; 
postmottak@lierne.kommune.no <mailto:postmottak@lierne.kommune.no>; 
postmottak@meraker.kommune.no <mailto:postmottak@meraker.kommune.no>; 
postmottak@namdalseid.kommune.no <mailto:postmottak@namdalseid.kommune.no>; 
postmottak@namsos.kommune.no <mailto:postmottak@namsos.kommune.no>; 
postmottak@namsskogan.kommune.no <mailto:postmottak@namsskogan.kommune.no>; 
postmottak@naroy.kommune.no <mailto:postmottak@naroy.kommune.no>; 
postmottak@overhalla.kommune.no <mailto:postmottak@overhalla.kommune.no>; 
postmottak@royrvik.kommune.no <mailto:postmottak@royrvik.kommune.no>; 
postmottak@snasa.kommune.no <mailto:postmottak@snasa.kommune.no>; 
postmottak@steinkjer.kommune.no <mailto:postmottak@steinkjer.kommune.no>; 
postmottak@stjordal.kommune.no <mailto:postmottak@stjordal.kommune.no>; 
postmottak@verdal.kommune.no <mailto:postmottak@verdal.kommune.no>; 
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postkasse@verran.kommune.no <mailto:postkasse@verran.kommune.no>; vikna@vikna.kommune.no 
<mailto:vikna@vikna.kommune.no>; post@alstahaug.kommune.no 
<mailto:post@alstahaug.kommune.no>; postmottak@andoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@andoy.kommune.no>; post@ballangen.kommune.no 
<mailto:post@ballangen.kommune.no>; post@beiarn.kommune.no <mailto:post@beiarn.kommune.no>; 
postmottak@bindal.kommune.no <mailto:postmottak@bindal.kommune.no>; 
postmottak@bodo.kommune.no <mailto:postmottak@bodo.kommune.no>; 
postmottak@bronnoy.kommune.no <mailto:postmottak@bronnoy.kommune.no>; 
post@boe.kommune.no <mailto:post@boe.kommune.no>; post@donna.kommune.no 
<mailto:post@donna.kommune.no>; postmottak@evenes.kommune.no 
<mailto:postmottak@evenes.kommune.no>; postmottak@fauske.kommune.no 
<mailto:postmottak@fauske.kommune.no>; postmottak@flakstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@flakstad.kommune.no>; postmottak@gildeskal.kommune.no 
<mailto:postmottak@gildeskal.kommune.no>; post@grane.kommune.no 
<mailto:post@grane.kommune.no>; postmottak@hadsel.kommune.no 
<mailto:postmottak@hadsel.kommune.no>; postmottak@hamaroy.kommune.no 
<mailto:postmottak@hamaroy.kommune.no>; post@hattfjelldal-kommune.no 
<mailto:post@hattfjelldal-kommune.no>; postmottak@hemnes.kommune.no 
<mailto:postmottak@hemnes.kommune.no>; post@heroy-no.kommune.no 
<mailto:post@heroy-no.kommune.no>; postmottak@leirfjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@leirfjord.kommune.no>; postmottak@luroy.kommune.no 
<mailto:postmottak@luroy.kommune.no>; postmottak@lodingen.kommune.no 
<mailto:postmottak@lodingen.kommune.no>; postmottak@meloy.kommune.no 
<mailto:postmottak@meloy.kommune.no>; postmottak@moskenes.kommune.no 
<mailto:postmottak@moskenes.kommune.no>; postmottak@narvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@narvik.kommune.no>; postmottak@nesna.kommune.no 
<mailto:postmottak@nesna.kommune.no>; postmottak@rana.kommune.no 
<mailto:postmottak@rana.kommune.no>; postmottak@rodoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@rodoy.kommune.no>; postkasse@rost.kommune.no 
<mailto:postkasse@rost.kommune.no>; postmottak@saltdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@saltdal.kommune.no>; postmottak@sortland.kommune.no 
<mailto:postmottak@sortland.kommune.no>; postmottak@steigen.kommune.no 
<mailto:postmottak@steigen.kommune.no>; post@somna.kommune.no 
<mailto:post@somna.kommune.no>; post@sorfold.kommune.no <mailto:post@sorfold.kommune.no>; 
post@tjeldsund.kommune.no <mailto:post@tjeldsund.kommune.no>; post@trana.kommune.no 
<mailto:post@trana.kommune.no>; postmottak@tysfjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@tysfjord.kommune.no>; post@vefsn.kommune.no 
<mailto:post@vefsn.kommune.no>; postkasse@vega.kommune.no 
<mailto:postkasse@vega.kommune.no>; postmottak@vestvagoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@vestvagoy.kommune.no>; post@vevelstad.kommune.no 
<mailto:post@vevelstad.kommune.no>; postmottak@varoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@varoy.kommune.no>; postmottak@vagan.kommune.no 
<mailto:postmottak@vagan.kommune.no>; postmottak@oksnes.kommune.no 
<mailto:postmottak@oksnes.kommune.no>; post@balsfjord.kommune.no 
<mailto:post@balsfjord.kommune.no>; postmottak@bardu.kommune.no 
<mailto:postmottak@bardu.kommune.no>; postmottak@berg.kommune.no 
<mailto:postmottak@berg.kommune.no>; postmottak@dyroy.kommune.no 
<mailto:postmottak@dyroy.kommune.no>; postmottak@gratangen.kommune.no 
<mailto:postmottak@gratangen.kommune.no>; postmottak@harstad.kommune.no 
<mailto:postmottak@harstad.kommune.no>; postmottak@ibestad.kommune.no 
<mailto:postmottak@ibestad.kommune.no>; postmottak@karlsoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@karlsoy.kommune.no>; postmottak@kvafjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@kvafjord.kommune.no>; postmottak@kvanangen.kommune.no 
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<mailto:postmottak@kvanangen.kommune.no>; post@kafjord.kommune.no 
<mailto:post@kafjord.kommune.no>; post@lavangen.kommune.no 
<mailto:post@lavangen.kommune.no>; postmottak@lenvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@lenvik.kommune.no>; post@lyngen.kommune.no 
<mailto:post@lyngen.kommune.no>; postmottak@malselv.kommune.no 
<mailto:postmottak@malselv.kommune.no>; postmottak@nordreisa.kommune.no 
<mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no>; postmottak@salangen.kommune.no 
<mailto:postmottak@salangen.kommune.no>; post@skjervoy.kommune.no 
<mailto:post@skjervoy.kommune.no>; post@skanland.kommune.no 
<mailto:post@skanland.kommune.no>; post@storfjord.kommune.no 
<mailto:post@storfjord.kommune.no>; postmottak@sorreisa.kommune.no 
<mailto:postmottak@sorreisa.kommune.no>; postmottak@torsken.kommune.no 
<mailto:postmottak@torsken.kommune.no>; postmottak@tranoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@tranoy.kommune.no>; postmottak@tromso.kommune.no 
<mailto:postmottak@tromso.kommune.no>; postmottak@alta.kommune.no 
<mailto:postmottak@alta.kommune.no>; postmottak@berlevag.kommune.no 
<mailto:postmottak@berlevag.kommune.no>; postmottak@batsfjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@batsfjord.kommune.no>; postmottak@tana.kommune.no 
<mailto:postmottak@tana.kommune.no>; postmottak@gamvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@gamvik.kommune.no>; postmottak@hammerfest.kommune.no 
<mailto:postmottak@hammerfest.kommune.no>; postmottak@hasvik.kommune.no 
<mailto:postmottak@hasvik.kommune.no>; postmottak@karasjok.kommune.no 
<mailto:postmottak@karasjok.kommune.no>; e-post@kautokeino.kommune.no 
<mailto:e-post@kautokeino.kommune.no>; servicekontoret@kvalsund.kommune.no 
<mailto:servicekontoret@kvalsund.kommune.no>; postmottak@lebesby.kommune.no 
<mailto:postmottak@lebesby.kommune.no>; postmottak@loppa.kommune.no 
<mailto:postmottak@loppa.kommune.no>; postmottak@masoy.kommune.no 
<mailto:postmottak@masoy.kommune.no>; postmottak@nordkapp.kommune.no 
<mailto:postmottak@nordkapp.kommune.no>; postmottak@porsanger.kommune.no 
<mailto:postmottak@porsanger.kommune.no>; postmottak@sor-varanger.kommune.no 
<mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no>; postmottak@nesseby.kommune.no 
<mailto:postmottak@nesseby.kommune.no>; postmottak@vadso.kommune.no 
<mailto:postmottak@vadso.kommune.no>; postmottak@vardo.kommune.no 
<mailto:postmottak@vardo.kommune.no>; postmottak@lokalstyre.no 
<mailto:postmottak@lokalstyre.no> 
Kopi: KS 
Emne: 17/6927-2 - Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres 
digitale deltakelse 

 
Vedlagt følger brev fra Statens seniorråd. 
 
Vennlig hilsen 
 
Ingrid Køhler Knutsen 
Sekretariatsleder (fung.) 
 

 
Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 OSLO 
www.seniorporten.no <http://www.seniorporten.no/> 
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FFO ROGALAND  Org. nr. 971 492 074             Telefon:  51 90 63 00 

Kvalebergveien 21  Bankkonto: 5320 05 13963              Mail: post@fforogaland.no 

4016 Stavanger              

                

 

Til ordførere og rådmenn 

Stavanger, 21. mars 2017 

 

Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 

Regjeringen har sendt på høring en rapport om framtidens hjelpemiddelformidling;  

«En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling.» Rapporten er utarbeidet av et 

ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelpolitikken på bestilling fra regjeringen. 

Høringsfristen er 21. mai. 

Landets kommuner står på regjeringens høringsliste. Sammen med FFO og Ergoterapeutene 

har vi sendt brev til kommunale råd for funksjonshemmede og oppfordret til at kommunen 

avgir høringsuttalelse, se vedlegg. 

Handikapforbundet, FFO og Ergoterapeutene er svært bekymret for hvilke konsekvenser det 

kan få dersom statens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig flyttes til kommunene. 

Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere oppgaver, 

uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.  

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og 

muligheten til å leve selvstendig. Vi mener at folketrygdens rolle er avgjørende for å sikre 

rettigheter og finansiering, samtidig som det er nødvendig å videreføre samarbeidet mellom 

kommuner og hjelpemiddelsentraler om faglig rådgivning.  

Vi håper at kommunen vil sende høringssvar og involvere kommunens råd for 

funksjonshemmede i utformingen. Kommunene må gjerne bruke vedlagte innspill fra 

organisasjonene. 

 

Med vennlig hilsen 

FFO Rogaland 

 

Njål B. Idsø       Marianne Kolnes 

Leder        Rådgiver    

Sign. 

 

Vedlegg: Sak til kommunale råd fra Norges Handikapforbund, FFO og Ergoterapeutene 
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Fra: Arkiv 
Sendt: 22. mars 2017 12:26 
Til: Randi Haugstad 
Emne: VS: Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 
Vedlegg: Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede.docx; 

170315  Sak kommunale råd.pdf 
 
 
 
 
Fra: FFO Rogaland [<mailto:post@fforogaland.no>]  
Sendt: 22. mars 2017 10:48 
Til: postmottak@bjerkreim.kommune.no <mailto:postmottak@bjerkreim.kommune.no>; 
post@bokn.kommune.no <mailto:post@bokn.kommune.no>; Post Eigersund kommune; 
post@finnoy.kommune.no <mailto:post@finnoy.kommune.no>; post@forsand.kommune.no 
<mailto:post@forsand.kommune.no>; postmottak@gjesdal.kommune.no 
<mailto:postmottak@gjesdal.kommune.no>; postmottak@haugesund.kommune.no 
<mailto:postmottak@haugesund.kommune.no>; postmottak@hjelmeland.kommune.no 
<mailto:postmottak@hjelmeland.kommune.no>; post@ha.kommune.no <mailto:post@ha.kommune.no>; 
postmottak@karmoy.kommune.no <mailto:postmottak@karmoy.kommune.no>; 
postmottak@klepp.kommune.no <mailto:postmottak@klepp.kommune.no>; post@kvitsoy.kommune.no 
<mailto:post@kvitsoy.kommune.no>; postmottak@lund.kommune.no 
<mailto:postmottak@lund.kommune.no>; post@randaberg.kommune.no 
<mailto:post@randaberg.kommune.no>; post@rennesoy.kommune.no 
<mailto:post@rennesoy.kommune.no>; postmottak@sandnes.kommune.no 
<mailto:postmottak@sandnes.kommune.no>; post@sauda.kommune.no 
<mailto:post@sauda.kommune.no>; postmottak@sokndal.kommune.no 
<mailto:postmottak@sokndal.kommune.no>; epost@sola.kommune.no 
<mailto:epost@sola.kommune.no>; postmottak@stavanger.kommune.no 
<mailto:postmottak@stavanger.kommune.no>; postmottak@strand.kommune.no 
<mailto:postmottak@strand.kommune.no>; postmottak@suldal.kommune.no 
<mailto:postmottak@suldal.kommune.no>; post@time.kommune.no <mailto:post@time.kommune.no>; 
post@tysver.kommune.no <mailto:post@tysver.kommune.no>; post@utsira.kommune.no 
<mailto:post@utsira.kommune.no>; postmottak@vindafjord.kommune.no 
<mailto:postmottak@vindafjord.kommune.no> 
Kopi: Hanne E. Witsø; FFO Rogaland; Bjørg Kampestuen Berntzen; Elin Marie Omdal 
(emomdal@online.no <mailto:emomdal@online.no>); Guri Thysse; Ingrid Ullestad; Lars Aksel Berge; Njål 
Idsø (njaal@teppan.no <mailto:njaal@teppan.no>); Odd Geir Helgeland (oddhel@icloud.com 
<mailto:oddhel@icloud.com>); Torgunn Stokka (torgunn@stokkapigbox.no 
<mailto:torgunn@stokkapigbox.no>) 
Emne: Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 

 
Vi viser til vedlagte brev og oppfordrer kommunen til å sende høringssvar og involvere kommunens  

råd for funksjonshemmede i utformingen.  

 
Med vennlig hilsen 
Marianne M. Kolnes 
Rådgiver 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjonen Rogaland 
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Tlf: 51 90 63 20 (direkte innvalg) 
www.ffo.no/no/FFO-Rogaland/ <http://www.ffo.no/no/FFO-Rogaland/> 
www.facebook.com/FFO-Rogaland-764511950367592/ 
<http://www.facebook.com/FFO-Rogaland-764511950367592/> 
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Sak til kommunale råd fra Norges Handikapforbund, FFO og Ergoterapeutene. 15. mars 2017. 

Oppfordring om å levere høringsuttalelse om hjelpemiddelformidlingen 

Regjeringen har sendt på høring rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet 

hjelpemiddelformidling». Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er svært bekymret for konsekvensene dersom 

folketrygdens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig overføres til kommunale 

budsjetter. Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere 

oppgaver, uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.  

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og 

muligheten til å leve selvstendig. Folketrygdens rolle er avgjørende for rettigheter og 

finansiering, og kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om faglig rådgivning.  

Landets kommuner står på regjeringens høringsliste. Vår erfaring er imidlertid at mange 

kommuner ikke er gjort ordentlig kjent med forslagene, og ikke i tilstrekkelig grad har 

oversikt over konsekvensene. Vi vil derfor anbefale alle landets kommunale råd for 

funksjonshemmede om å oppfordre sine kommuner til å sende inn høringsuttalelse.   

Vi har utformet et eksempel som dere gjerne kan benytte dere av:  

Forslag til innstilling i kommunalt råd: 

Kommunalt råd for funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyre eller 

formannskap, om å avgi høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv og 

fremtidsrettet hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 21. mai.  

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling fra 

staten til kommunene må avvises. 

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar: 

«Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig 

finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av 

hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle 

livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.  

Retten til hjelpemidler må være ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-

økonomi. Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes 

ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger. 

At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for 

funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.» 

Høringssvar kan sendes inn via denne lenken: 

https://svar.regjeringen.no/nn/registrer_horingsuttalelse/H2539843/ 
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Bakgrunn  

I februar ble det presentert en rapport om fremtidens hjelpemiddelformidling – «En mer 

effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling». Rapporten er utarbeidet av et 

ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelpolitikken på bestilling fra regjeringen. 

Utvalget foreslår flere positive endringer som vil styrke kvaliteten og gi nødvendige 

forenklinger. Likevel foreslår utvalget endringer som vil ramme funksjonshemmede hardt og 

få store konsekvenser for kommunene. I korte trekk går disse ut på å redusere folketrygdens 

og hjelpemiddelsentralenes rolle ved å overføre statens ansvar for viktige 

hjelpemiddelgrupper til kommunene og øke bruken av tilskudd. En viktig bakgrunn for 

forslagene er å unngå at staten får økte utgifter når andelen eldre i befolkningen øker. Hvis 

ansvaret blir overført til kommunene vil finansieringen av hjelpemidlene bli budsjettstyrt. I 

dag er det den enkeltes behov som avgjør løsningen og folketrygden dekker hjelpemidlene. 

Ekspertutvalget bygger på Stortingsmelding 14 - Kommunereformen, som foreslo å overføre 

basishjelpemidler til kommunene. Denne bygger på Holteutvalgets utredning 2010:5, som 

bl.a. foreslo å overføre ansvaret for basishjelpemidler og hjelpemidler i bolig til kommunene. 

Holteutvalgets forslag fikk ingen støtte i høringsrunden. 

Betydningen av hjelpemidler 

Tekniske hjelpemidler er helt nødvendige for å sikre funksjonshemmede en grunnleggende 

trygghet og frihet til å greie seg selv. Hjelpemidler gjør det mulig å utføre vanlige aktiviteter 

som å komme seg inn og ut av egen bolig, dusje, spise, kommunisere og komme seg dit en 

skal. Ofte er det slik at en kombinasjon av enkle og avanserte hjelpemidler utgjør en 

nødvendig helhet for brukerne. Hjelpemidler kompenserer for funksjonsnedsettelsen og gjør 

det mulig å delta i samfunnet, noe som er en grunnleggende menneskerettighet.  

Målet for hjelpemiddelpoltikken er at funksjonshemmede skal leve selvstendig og delta i 

samfunnet. Det norske formidlingssystemet sikrer funksjonshemmede tilgang til både 

hjelpemidler og spesialkompetanse, uavhengig av hvor hjelpemidlene skal brukes; hjemme, i 

utdanning, arbeid og fritid.  

I følge Verdens Helseorganisasjon har Norge en god modell for hjelpemiddelformidling, fordi 

vi har en helhetlig organisering, med høy ekspertise og ivaretar behovet gjennom hele 

livsløpet.1 Retten til hjelpemidler er forankret i folketrygdloven, som sikrer et likeverdig 

tilbud uansett alder, bosted og økonomi. Kommunene og hjelpemiddelsentralene har et tett 

samarbeid om formidling av løsninger.  

Ekspertutvalget vil flytte ansvaret for enkle og avanserte hjelpemidler 

Utvalget går inn for å videreføre at retten til hjelpemidler skal ligge i folketrygden og at vi 

skal bevare dagens grunnmodell. Til tross for dette foreslår utvalget omfattende endringer, 

ved å anbefale at ansvaret for fastmonterte hjelpemidler i bolig overføres til Husbanken/ 

kommunene.2 Dette er dyre og avanserte hjelpemidler. Utvalget ønsker også å endre dagens 

utlånsordning og øke bruken av tilskudd og egenbetaling. Utvalget har tatt stilling til et 

                                                           
1 Handikapnytt 05/15 
2 Husbanken har aldri hatt ansvaret for hjelpemidler, men for å gi tilskudd til bygningsmessige endringer. 
Utvalgets forslag vil derfor innebære at hjelpemidlene overføres til kommunal rammefinansiering. 
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forslag om at kommunene skal finansiere enkle hjelpemidler for å utføre hverdagsaktiviteter. 

Forslagene innebærer i praksis at svært mange hjelpemidler til bevegelseshemmede går ut 

av folketrygden, slik at både formidlingen og finansieringen blir overført til kommunene.  

Utvalget er delt i flere spørsmål. Brukernes representant anbefaler at: 

 Ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler forblir i folketrygden og IKT-

løsninger bedres for å korte ned tidsbruken. Et flertall på fire i utvalget, inkludert 

brukernes representant, går inn for dette, mens et mindretall på tre, inkludert 

utvalgets leder, støtter forslaget om å overføre ansvaret til kommunene. 

 Fastmonterte hjelpemidler i bolig forblir i folketrygden, fordi ordningen har vist seg 

effektiv for å bli boende i egen bolig. Dette gjelder løfteplattform, trappeheis, 

personløfter, hev/senk kjøkken, utstyr på bad og toalett mm. Brukernes representant 

og forsker/ergoterapeut anbefaler dette. Flertallet, derimot, anbefaler at ansvaret 

overføres til kommunene og forutsetter at det tilføres tilstrekkelig med midler. 

 Man ikke øker bruken av tilskudd på hjelpemiddelområdet, fordi dette er prinsipielt 

uønsket og kan true vesentlige sider av hjelpemiddelformidlingens formål, og fordi 

slike ordninger vil få svært negativ effekt for de mest sårbare hjelpemiddelbrukerne. 

Brukersiden mener at en nasjonal utlånsordning best sikrer løsninger og faglighet. 

Da Stortinget behandlet kommunemeldingen våren 2015 ble det gitt føringer for 

utredningen: «Hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt».3 Vi 

mener derfor at brukersidens argumenter bør veie tungt når man skal ta stilling til 

forslagene. 

Konsekvenser for kommunene 

Dersom ansvaret for enkle, høyfrekvente hjelpemidler samt fastmonterte hjelpemidler i 

bolig blir flyttet til kommunene, er konsekvensen at nye oppgaver legges på kommunene 

uten sikkerhet for at det følger med penger, kapasitet og kompetanse. Kommunene får 

ansvaret for både å finansiere hjelpemidlene og for den faglige formidlingen av riktige 

løsninger, vedtak, innkjøp, lagerhold og reparasjoner. Hjelpemiddelsentralene driver i dag en 

omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvaret for alle anskaffelser og all 

kvalitetssikring. Kommunenes store nytte av hjelpemiddelsentralene er godt dokumentert4. 

110 av landets kommuner har ikke ergoterapeut, og kapasiteten er lav i mange som har. 

Konsekvenser for hjelpemiddelbrukerne 

De foreslåtte endringene av dagens modell vil få alvorlige konsekvenser for 

funksjonshemmede. Hverdagen vil bli vanskeligere, dyrere og mer uforutsigbar. Hvis 

kommunen blir ansvarlig for finansieringen, blir de økonomiske rammene forskjellige fra 

kommune til kommune. Det samme gjelder tilgangen på fagkompetanse og skjønn. Dermed 

vil tilbudet variere, avhengig av hvor i landet du bor. Rettssikkerheten vil bli svekket. 

                                                           
3  Innst. 333 S, 2014-2015 fra Kommunal- og forvaltningskomiteen 
4 Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet, PricewaterhouseCoopers, 2009. 

Side 115 av 126



4 
 

Mange funksjonshemmede bruker et stort spekter av hjelpemidler for å utføre daglige 

aktiviteter. Utvalgets forslag betyr at funksjonshemmede i framtiden må forholde seg til to 

systemer – et statlig og et kommunalt – både når det gjelder finansiering, rettigheter, faglig 

rådgivning, søknad og reparasjoner, avhengig av hvilken type hjelpemiddel det dreier seg 

om.  Dette vil bli svært tungvint for innbyggere som har behov for hjelpemidler. Hvis 

funksjonshemmede ikke får nødvendige hjelpemidler til å tilpasse boligen, bruke toalett, bad 

og kjøkken eller komme seg ut, kan man ikke leve et selvstendig liv og bidra i samfunnet. 

Innbyggere blir passivisert og isolert. Dette er brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 

I tillegg er dette dårlig samfunnsøkonomi. 

En bedre løsning er å følge føringer og anbefalinger som et samlet utvalg står bak: 

la brukernes behov være det sentrale elementet for en god hjelpemiddelpolitikk: 

 Brukernes rettigheter må sikres, slik at de opplever et helhetlig, effektivt og 

kompetent system, og får de hjelpemidlene de trenger, når de trenger dem. 

forenkle formidlingssystemet og sikre effektivitet  

 Styrke samhandling og effektivisering i hjelpemiddelformidlingen. 

 Tilrettelegge for hjelpemidler som fremmer mulighetene for utdanning og arbeid. 

 Forbedre IKT-løsningene for å korte ned tidsbruken.  

 Øke kompetansen og kapasiteten i 1. linjen. Flere ergoterapeuter og fysioterapeuter.  

 Statlig rekrutteringstilskudd for å bidra til flere ergoterapeuter i kommunene. 

 Forbedre bestillingsordningen for enkle og høyfrekvente hjelpemidler.  

 Styrke brukerpassordningen for erfarne brukere.  

 Forenkle rutinene og saksbehandlingsprosessene ved hjelpemiddelsentralene.  

 Bedre informasjonen om rettigheter og muligheter. 

 Trappe opp forskning og utvikling. Etablere et forskningsprogram på området.  

Dagens modell er forankret i tre grunnleggende prinsipper. Vi mener at disse må stå fast: 

 Individuell rettighet i folketrygden. Retten til hjelpemidler er forankret i 

folketrygdloven, og folketrygden finansierer hjelpemidlene i hjem, utdanning, arbeid 

og fritid. Det betyr at behovet avgjør løsningen; ikke kommunebudsjettet. 

 Nasjonal utlånsordning. Hjelpemidlene formidles via en nasjonal utlånsordning, og 

ikke som tilskudd med egenandel. Utlån sikrer at den enkelte får nødvendige 

hjelpemidler, uavhengig av egen lommebok og adresse.  

 Formidlingsfaglig forsvarlig. Hjelpemiddelsentralene har helhetlig og solid 

kompetanse. Kompetente fagmiljøer er en sikkerhet for at tilbudet dekker det 

faktiske behovet og at utprøving, faglig rådgivning og opplæring blir ivaretatt. 

Kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om løsninger. 

Som vi viser i det vi skriver, er vi svært bekymret for konsekvensene dersom kommunene 

skal overta folketrygdens ansvar på hjelpemiddelområdet. Dette vil ramme funksjons-

hemmede hardt, og kommunene vil få nye oppgaver uten sikkerhet for finansieringen.  

Handikapforbundet, FFO og Ergoterapeutene 
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Fra: Magne Eikanger 
Sendt: fredag 21. april 2017 08.44 
Til: Annbjoerg  E.Skofteland; Trond Åsmund Karlsen; Espen Hyggen; Jone Omdal; 

Jarle Valle; Anne Grethe Woie; Eivind Galtvik; Åshild Bakken; Bjarne Lind 
Rosenblad; Kari Anne Bergøy; Eli Sævareid; Randi Haugstad; Hans Olav 
Østebrød; Margit Åreskjold; Roger Tengsareid 

Emne: Reguleringsendring for Årstaddalen (6-1) - Høring 
Vedlegg: Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 

m.fl. Første gangs behandling (L)(812192).docx; PLAN 19660004 - Vedlegg 1 - 
Plankart - 221116 (L)(783921).pdf; Vedlegg 2 - Bestemmelser (L)(800224).pdf; 
PLAN 19660004 - Endring av detaljregulering for boliger Årstaddalen - 
PLANBESKRIVELSE (L)(800223).pdf; Fotomontasje.doc; 2664 Terreng 
Skarpabrådet (L)(784788).pdf 

 
Hei! 
Planteknisk utvalg har i møte den 21.03.17, sak 049/17 vedtatt at forslag til endring av detalj- 
reguleringsplan for Årstaddalen (6-1) gnr. 13, bnr. 433, 284 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16 
og bestemmelser datert den 10.01.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 
12-10 og 12-11. 
 
Hensikten med planforslaget er følgende: 
Selve reguleringsendringen gjelder i all hovedsak kun de to nevnte grunneiendommene, men man har 
samtidig digitalisert gjeldende reguleringsplaner for området fra Buggebakken i nord til og med 
gravplassen i sør og fra og med gravplassen i vest til Fv. 44 Sokndalsveien i øst for å få en 
sammenhengende digital reguleringsplan for et større område. Det legges opp til 3 nye eneboliger eller 
horisontalt delte tomannsboliger i planområdets nordvestlige del til erstatning for to eksisterende 
eneboliger som forutsettes revet. Resten av området reguleres i hovedsak slik som det foreligger i dag. 
 
Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, 
Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra og med den 02.05.17 til og med den 
20.06.17. Saksframlegg, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser er også lagt ut på 
www.eigersund.no <http://www.eigersund.no/> under reguleringsplaner/høring. 
 
Vedlagt finner dere aktuelle dokumenter. 
 
Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen den 20.06.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Magne Eikanger, rådgiver 
Plankontoret 

Direkte telefon: 51 46 83 24 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 
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PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

DKT2664-01

Detaljregulering
Endring av detaljregulering for

19660004 - Årstadalen

Norrøn Eiendomsutvikling AS

1101_19660004

Eigersund
kommune

22.11.16

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte.............

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebyggelse

BFS

Boligbebyggelse-konsentrert

småhusbebyggelse

BKS

Garasjeanlegg for

bolig-/fritidsbebyggelse

BG

Renovasjonsanlegg

BRE

Lekeplass

BLK

Annet uteoppholdsareal
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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

ENDRING AV DETAJREGULERING FOR  

19660004 – ÅRSTADDALEN (6-1) 

PLAN 19660004 
 

 
Bestemmelser er datert:     10.01.17 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Generelt  

1.1  Virkeområde 

Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart datert 22.11.16. 

1.2 Planens formål 

Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger og er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 

§ 12-3.  

Planen vil erstatte hele eller deler av reguleringsplan for:  

- Planid 19660004 Årstadalen 

- Planid 19660004-01 MVR Mosterveien 

- Planid 19890006 Eldreboliger Sokendalsveien 

1.3 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-5, 12-6: 

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

 Frittliggende småhusbebyggelse   BFS 1-9 

 Konsentrert småhusbebyggelse    BKS 1-2 

 Garasjeanlegg for boliger    BG 1 

 Renovasjonsanlegg     BRE 1  

 Lekeplass      BLK 1 
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 Annet uteoppholdsareal    BAU 1 

 Grav- og urnelund     BGU 1 

 Kontor/tjenesteyting     BKB 1 

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

 Veg       SV 1-5 

 Kjøreveg      SKV 1-2  

 Fortau       SF 1-3 

 Gang- og sykkelveg     SGS 1-2 

 Gangveg/gangareal     SGG 1-3 

 Annen veggrunn – grøntareal    SVG 1-2 

 Parkeringsplass      SPP 1-2 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur      G 1 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

§ 2  Rekkefølgekrav 

2.1 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger skal vann og avløp være 

opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

2.2 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i BFS 1-3 skal felles 

gangareal (SGG1), fortau (SF 1-2), uteoppholdsareal med sandlekeplass (BAU1), parkering 

(SPP1), renovasjon (BRE1) og garasjeanlegg (BG1) være ferdig opparbeidet. Fortau SF 1-2 

skal være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

§ 3 Felles bestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Dokumentasjonskrav 

Til byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan/situasjonsplan i målestokk 1:500/1:200 som 

skal vise følgende: 

- Bebyggelsens plassering og utforming 

- Byggehøyder og terrenghøyder 

- Adkomstforhold og parkeringsløsninger for bil og sykkel 

- Renovasjonsløsning 

- Overvannsløsning 

- Opparbeidelse av uteområder med ev. forstøtningsmurer, gjerder, beplantning og 
jorddekte fyllinger.   

3.2 Teknisk infrastruktur 

Planområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 

Mindre bygg og tekniske installasjoner herunder nettstasjoner, trafo og pumpestasjoner tillates 

etablert innenfor grøntområder og byggeområder.  

Alle kabler skal føres fram som jordkabler.  
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3.3 Støyforhold 

Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje T-1442/2012. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i 

byggesøknaden.  

3.4 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet 

stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det 

er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om 

funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminner § 8, annet 

ledd.  

3.5 Parkering 

Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt, garasje/carport eller på 

fellesarealer for 1,5 bil pr. boenhet avrundet oppover. Det skal avsettes areal til parkering av 

min. 2 sykkel pr. boenhet på fellesareal på egen tomt. Minst halvparten av arealet skal være 

overbygget.  

3.6 Radon 

I alle nybygg skal det gjennomføres nødvendige tiltak mot radon. Bygning skal prosjekteres og 

utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 

Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m
3
. 

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-3 

a) Innenfor områdene BFS 1-3 kan oppføres frittliggende ene- eller tomannsbolig med tilhørende 

anlegg. 

b) Byggehøyde og takform: 

For BFS1 er mønehøyde 7,4 m, og gesimshøyde 6,0 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 40,0. 

For BFS2, BFS3 er mønehøyde 7,6 m og gesimshøyde 6,2 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 43,5 for bolig i BFS2 og kote 40,5 for bolig i BFS3. 

Bebyggelsen skal ha valmet tak med takvinkel i intervallet 10-20°.  

c) Utnyttelsesgrad: 

Maks tillatt bruksareal (BRA) skal ikke være større enn 150 m
2
 for eneboliger og 170 m

2
 for 

tomannsboliger. Det tillates oppført kun ett boligbygg pr. tomt.  

d) Minste uteoppholdsareal MUA: 

Sum samlet minste uteoppholdsareal for boligene (MUA) i BFS1 er 150 m
2
, i BFS2 er 230 m

2
, 

i BFS3 er 135 m
2
. MUA omfatter privat og felles utearealer.  

e) Mindre byggetiltak 

Levegg, utvendig trapp, terrasse, balkong e.l. kan bygges innenfor byggeområdet men ikke 

nærmere enn 0,5 m fra nabogrense/formålsgrense. Nord i områdene BFS 2 og 3 tillates ikke 

tiltak i strid med byggegrense, med unntak av utvendig trapp til leilighet i 2. etasje i området 

BFS2.  

f) Utforming av bebyggelse og anlegg 

Tiltak innenfor området skal ha en god estetisk utforming med respekt for tilgrensende 

kirkegård og bevaringsverdige bygningsmiljø.  

Ny bygningsmasses volum og skala skal harmonere med etablert bebyggelse og 

bevaringsområdet for øvrig.  

Murer og terrengbearbeidelse skal gis en utforming som harmonerer med omkringliggende 

bebyggelse. Terrengmurer tillates oppført i eiendomsgrense/formålsgrense.  
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4.2 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 4-9 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende enebolig på ikke over to – 2 – fulle etasjer, uthus 

(garasjer) i en – 1 – etasje. Boligene skal plasseres innenfor regulert byggelinje.  

b) Bebygd areal skal ikke overstige 30 % BYA. 

c) Gesimshøyde må ikke være over 7 m og mønehøyde ikke over 9 m. For en-etasjes hus må 

gesimshøyde ikke være over 4 m og mønehøyde ikke over 6,5 m.  

d) Uthusenes bebygd areal må ikke overstige 35 m
2 
BYA. 

e) Takoppbygg tillates på en-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten – unntatt 

takluker – tillates ikke.  

f) Gjerder må ikke være over 1,2 m høye.  

g) Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for naboer, eller som kan bli til 

ulempe for ferdselen.  

4.3 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 

a) BKS1 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse. 

b) Bebyggelsen tillates i inntil 2 etasjer. Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. 

Det skal ikke benyttes skjemmede farger innenfor BKS1. 

c) Det skal avsettes plass for 1 garasje/carport pr. bolig. Denne kan oppføres som tilbygg til 

bolighuset og må tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Boder tillates 

innredet i garasje/carport. Garasje mot Mosterveien tillates oppført parallelt med vegen. 

Snuplass for garasje skal være på egen eiendom.  

d) Eiendommer og bygg innenfor det regulerte området tillates oppdelt i eierseksjoner.  

4.4 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2 

BKS 2 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse.  

4.5 Garasjeanlegg BG1 

BG1 Omfatter felles garasjer for boligene i BFS 1-3. Det skal oppføres 1 garasjeplass pr. 

boenhet.  

Garasjeanlegg skal oppføres i samme materiale som bebyggelsen i BFS 1-3.  

Takform er flatt tak eller pulttak. Ved pulttak er øverste gesimshøyde 4 m, og ved flatt tak er 

øverste gesimshøyde 3 m. 

Bebygd areal er 100 % BYA. 

Boder tillates innredet i garasje.  

4.6 Renovasjonsanlegg BRE1 

BRE1 er felles renovasjon for boligene i BFS1-3. Området skal benyttes til sekkeplassering for 

avfall på hentedagen. Det tillates oppført bod/nedgravd avfallsbeholder innenfor arealet 

såfremt denne ikke kommer i konflikt med frisiktsonen.  

4.7 Lekeplass BLK 1 

 Omfatter eksisterende lekeplass i Mosterveien. 

4.8 Annet uteoppholdsareal BAU1 

BAU1 er felles uteoppholdsareal for boligene i BFS 1-3. Innenfor arealet skal etableres 

sandlekeplass med min. sandkasse, vippedyr og ev. lekeapparat/klatrestativ. Området skal 

beplantes og møbleres med benker og bord.  

4.9 Grav- og urnelund BGU 1 

Omfatter eksisterende grav og urnelund. Innenfor området tillates vanlig kirkegårdsaktivitet.   

Bebyggelse og anlegg som tjener formålet med driften av grav- og urnelund tillates. 

4.10 Kontor/tjenesteyting BKB 1 

 Omfatter eksisterende bebyggelse til kontor og tjenesteyting. 
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§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Veg SV 1-5 

 Omfatter eksisterende offentlige veger.  

5.2 Kjøreveg SKV 1 

Avkjørsel SKV1 skal anlegges som vist i plan. Avkjørsel er felles for boligene i BKS1. 

Fartsdempende tiltak kan anlegges dersom det er nødvendig. Parkering på areal regulert til 

felles avkjørsel tillates ikke.  

Avkjørsel SKV2 er felles for eiendommene 13/747, 13/748 og 13/701. 

5.3 Fortau SF 1-3 

a) SF1-2 omfatter offentlig fortau. Regulert bredde 2,3 m.  

b) SF 3 omfatter eksisterende offentlig fortau.  

5.4 Gang og sykkelvei SGS 1-2 

 Omfatter eksisterende offentlig gang- og sykkelvei. 

5.5 Gangveg/gangareal SGG 1-3 

a) SGG1 er felles gangareal for boligene i BFS 1-3. Omfatter interne gangforbindelser, ramper 

og trapper. Det tillates mindre justeringer på gangforbindelsen, og endelig forslag legges ved 

byggesøknad. 

b) SGG2 er eksisterende gangforbindelse til lekeplass BLK1. 

c) SGG3 er eksisterende gangforbindelse mellom vei SV2 (Skarpabråde) og vei SV3 

(Mosterveien). 

5.6 Annen veggrunn grøntareal SVG 1-2 

 Omfatter grøntrabatt mellom gang- og sykkelvei SGS2 og veg SV5 (FV44). 

5.7 Parkeringsplasser SPP 1-2 

a) SPP1 er felles parkerings- og manøvreringsareal for bil for boligene i BFS1-3. Innenfor arealet 

skal det etableres min. 3 gjesteparkeringsplasser.  

b) SPP2 er felles parkering for BKS2. 

§ 6 Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur 

Grønnstruktur G1 er felles for boligene i BFS 1-3, og skal fungere som grøntsone/skjerm mot 

naboeiendommer. Det tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m innenfor sonen.  

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Frisiktsone H140 

I områdene regulert til frisiktsoner H140 skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter 

over tilstøtende veibaner.   
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  25.04.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/752 
Journalpostløpenr.: 17/13825 

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 Møtedato 
024/17 Felles brukerutvalg 03.05.2017 
 
 
Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 03.05.17 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Oversikt over faste medlemmer i felles brukerutvalg 

2015 - 2019 
 
 
 

Felles brukerutvalg               9   representanter Telefon E-post    

Leder:     
Åshild Bakken 

 
Berggaten 1  4370  EGERSUND  976 94 114  aashild.bakken@eigersund.kommune.no 

Nestleder:     
Edmund Iversen 

  
Hafsøyveien 51 A  4370  EGERSUND  900 86 545  edmundi@hotmail.no 

      
      

 Seniorer   3 representanter     
Marit Arnesen Mong  Mortensknutveien 13  4372 EGERSUND EGERSUND marit.arnesen.mong@dabb.no

May Rita Sleveland  Gamle Prestegårdsvei 6  4371 EGERSUND 994 23 676 may_ritapantera@hotmail.com

Arild Johnsen  Gamleveien 74  4370 EGERSUND 995 37 949 arildjohnsen@lyse.net 

           

 Funksjonshemmede  3 representanter     
Beate Kydland  Hyvingeveien 7  4371 EGERSUND 920 65 889 beate.kydland@dabb.no

Edmund Iversen  Hafsøyveien 51 A  4370 EGERSUND 900 86 545 edmundi@hotmail.no 

         

 Politiske representanter  2 representanter     
Åshild Bakken Berggaten 1 4370 EGERSUND 976 94 114 aashild.bakken@eigersund.kommune.no 
Hanne Chtistine Berg  Mosbekkgaten 16  4370 EGERSUND 948 86 261 hannechr.berg@gmail.com
      
      

Innvandrere/flyktninger 2 representanter     
Yasin, Mohammed Jamil  Nonsfjellveien 28 B  4371 EGERSUND 463 76 409 abomomY1969@yahoo.com

Bujar Shehi  Lyngveien 12  4371 EGERSUND 474 46 411 bujarshehi_1@hotmail.com
      
      

 

 
 
 
 
19.10.2016 
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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. 
 
 
 
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 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
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, 
Hovedarbeidsmiljøutvalget, 
Eigersund næring og havn KF, 

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. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
21.04.2015 Politisk sekretariat 
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