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Stedfortreder for leder av barnevernet. 
 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret skal bestemme hvem som er barnevernets leder og stedfortreder. I 
forbindelse med at det blir konstituert ny leder, er det nødvendig å oppnevne ny stedfortreder 
gjennom et kommunestyrevedtak. Det har også vist seg at det er et behov for 
barnevernstjeneste for å ha flere personer, i rekkefølge, tilgjengelig for å kunne utøve 
funksjon som leder av barnevernstjenesten når det gjelder myndighet til å treffe vedtak etter 
barnevernsloven. 
 
Saksgang: 
Saken går via formannskapet da det ikke er møter i helse- og omsorgsutvalget slik at saken 
kan avgjøres på førstkommende kommunestyremøte. Dette er heller ikke urimelig da det kan 
ses på som en organisasjonsmessig sak. 
 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 22.04.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Følgende personer, i rekkefølge, gis funksjonen som fungerende stedfortreder for leder for 
barnevernet med ansvar for oppgaver etter lov om barnevernstjenester av 17. juli 1992 nr. 
100: 

1. Barnevernskonsulent Anne Bodil Surdal  
2. Barnevernskonsulent Kari Anne Bergøy. 
3. Barnevernskonsulent Grete Karin Refsland Helleren. 

 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Barnevernsleder Tove Ørsland og barnevernskonsulent Anne Bodil Surdal har gjennom 
kommunestyrevedtak14.5.2007 K-36/07 hatt fullmakt som henholdsvis leder og stedfortreder 
av barnevernstjenesten.  
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 

Aktuelt lovverk. 
Lov av 17.07.1992 nr 100 Barnevernloven (bvl), § 2-1. Kommunens oppgaver, tredje ledd: 
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”I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder (15) som har ansvar for oppgaver etter 
denne loven.” 

 
Og Karnovs lovkommentar, note 15 til denne:  

”Bvl. pålegger kommunen å fastsette hvilke personer innen kommunens administrasjon som 
arbeider med saker etter bvl. (..) Kommunestyret skal bestemme hvem som er 
barneverntjenestens leder og det er kun denne som kan utøve den myndighet som bvl. 
eksplisitt legger til barneverntjenestens leder, se f.eks. § 4-6 og § 4-9.” 

 
 
§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.  

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre 
grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. 
Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.  
 
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 
barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene 
umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Vedtaket skal 
snarest, og om mulig innen 48 timer, foreløpig godkjennes av lederen i fylkesnemnda.  
 
Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 
4-19.  
 
Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal forslag som nevnt i § 7-3 sendes fylkesnemnda 
snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24.  
 
Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller 
vedtaket bort.  

 
 
§ 4-8.  Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor 
 utenfor hjemmet.  

Er et barn plassert utenfor hjemmet av foreldrene eller med deres samtykke etter § 4-4, kan 
fylkesnemnda vedta at barnet for en tid av opptil tre måneder ikke skal flyttes. Et slikt vedtak 
kan bare treffes dersom det ikke er rimelig grunn for flyttingen, eller dersom den kan være til 
skade for barnet. I løpet av den tid som er fastsatt, skal barneverntjenesten legge forholdene 
til rette for at flyttingen kan skje med minst mulig ulempe for barnet.  
 
Dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet 
som nevnt i § 4-12 første ledd, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Et 
slikt vedtak kan treffes også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene. § 4-12 annet og tredje 
ledd gjelder tilsvarende.  
 
Selv om vilkårene etter § 4-12 ikke er tilstede, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse 
dersom plasseringen har vart i mer enn to år, og barnet har fått slik tilknytning til mennesker 
og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering må antas at flyttingen kan føre til alvorlige 
problemer for barnet. 

 
 
§ 4-9. Foreløpige vedtak etter § 4-8.  

Foreløpig vedtak etter § 4-8 første ledd og annet ledd annet punktum kan treffes av 
barnevernadministrasjonens leder, dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta, kan 
bli vesentlig skadelidende om vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. Vedtaket skal 
snarest, og om mulig innen 48 timer, foreløpig godkjennes av lederen i fylkesnemnda.  
 
Barnevernadministrasjonens leder kan, når det er truffet foreløpig vedtak etter § 4-8 annet 
ledd annet punktum, også treffe foreløpig vedtak etter § 4-19.  
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Er det truffet foreløpig vedtak, skal et forslag som nevnt i § 7-3 være sendt fylkesnemnda 
snarest, og senest innen seks uker.  
 
Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristen som nevnt i tredje ledd, faller 
vedtaket bort.  

 
 
 
§ 7-2. Fylkesnemndas myndighetsområde i barnevernsaker.  

Fylkesnemnda skal avgjøre:  
 a) saker om pålegg om hjelpetiltak etter § 4-4 fjerde ledd,  
 b) saker om forbud mot flytting av barn etter § 4-8,  
 c) saker om medisinsk undersøkelse og behandling av barn etter § 4-10,  
 d) saker om behandling av barn med særlige behandlings- og opplæringsbehov etter 

§ 4-11,  
 e) saker om omsorgsovertakelse av barn etter § 4-12, § 4-8 annet og tredje ledd og § 

4-21 og de saker som skal eller kan avgjøres av fylkesnemnda etter §§ 4-13, 4-15, 4-
18, 4-19, 4-20, 9-2 og 9-3,  

 f) saker om tiltak for barn med atferdsvansker etter § 4-24,  
 g) klager over midlertidige vedtak etter § 4-6 annet og tredje ledd om å plassere barn 

utenfor hjemmet, klager over foreløpig vedtak etter § 4-9 første og annet ledd, jf. § 4-8 
og klager over midlertidige vedtak etter § 4-25 annet ledd annet punktum, jf. § 4-24.  

 h) klager over vedtak etter § 4-17 om flytting av barn.  
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Det har vist seg at det er et behov barnevernstjeneste for å ha flere personer, i rekkefølge, 
tilgjengelig for å kunne utøver funksjon som leder av barnevernstjenesten når det gjelder 
myndighet til å treffe vedtak etter barnevernsloven. Dette for å sikre kontinuitet i denne 
viktige tjenesten. 
 
Situasjonen er aktualisert da det pga permisjon er konstituert leder av barnevernstjenesten. 
Konstituering innebærer at nåværende stedfortreder fungerer som leder av barnevernet og 
det er dermed ingen stedfortreder i perioden med leders fravær. 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
 

Alternative løsninger: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Barnevernskonsulent Kari Anne Bergøy gis funksjon som stedfortreder for leder for 
barnevernet med ansvar for oppgaver etter lov om barnevernstjenester av 17. juli 1992 nr. 
100 i den perioden det er konstituert leder av barnevernet. 
 

---- o ---- 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
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Parter i saken: 
 
 



 

Ny referatsak: 
Fremtidig organisering av familievernet i Bufetat, Region vest - Uttalelse fra Eigersund 
kommune. 
  
Begrunnelse: 
Saken har kommet opp etter at saksdokumentene ble sendt ut og høringsfristen er 20.5.2010. 
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Fremtidig organisering av familievernet i Bufetat, Region vest - Uttalelse fra 
Eigersund kommune. 
 
 I region vest er det i dag 12 familievernkontor, seks som drives av Bufetat og seks kirkelige. 
I en høringsrapport forslås det nedlegging og sammenslåing av kontorer i Sogn og Fjordane, 
i Hordaland og i Rogaland. 
 
Rapporten anbefaler større og mer robuste enheter ved å redusere antall familievernkontor i 
region vest fra 12 til 9 kontorer. I Rogaland foreslås det at det kirkelige kontoret i Egersund 
legges ned samtidig som det etableres et offentlig kontor på Bryne, som skal være en 
konkurrent til det kirkelige kontoret i Stavanger. 
 
Eigersund kommune er ikke formelt en høringsinstans, men velger allikevel å avgi en 
uttalelse i saken. 
 
Eigersund kommune og Dalane, bestående av Bjerkreim, Egersund, Lund- og Sokndal 
kommune, har hatt stor glede og nytte av et lokalt forankret familievernkontor. 
Familievernkontoret nyter stor tillit ute i lokalbefolkningen, og er en aktiv medspiller i det 
offentliges tilbud til befolkningen. Det har vært et lokalt engasjement både ved opprettelsen 
av kontoret for snart 20 år siden, og det er i dag et utstrakt samarbeid både med offentlige og 
frivillige instanser. Dette gode samarbeidet ønsker vi å ta vare på og videreutvikle.  
 
Familievernkontoret i Egersund ble opprettet med tanke på innbyggerne i Dalane og søre del 
av Hå kommune. Siden har ansvarsområdet blitt utvidet til kommunene Klepp, Time og Hå, 
og nå er det foreslått at kontoret også skal få ansvar for Sandnes og Gjesdal kommuner. 
Dette gjør at hovedtyngden av befolkningen kontoret skal serve, sogner til Jæren.  Derfor ser 
vi at det kan være gode demografiske argument for å flytte hovedkontoret til Bryne, selv om 
vi i utgangspunktet selvsagt er bekvem med dagens ordning. Vi ønsker en pragmatisk og 
konstruktiv dialog omkring organiseringen. Men når vi kommer med en slik erkjennelse vil vi 
samtidig påpeke at: 
 
For Dalane og Eigersund kommune er det avgjørende viktig at det blir videreført en 
oppegående, kompetent og tilgjengelig filial i Egersund.  
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Hvis man reelt sett vil snakke om tilgjengelighet og likverdighet i tjenestetilbudet for 
befolkningen i familierelaterte spørsmål og problemer, er man avhengig av å ha en lokal 
forankring og identitet. Man må være tilstede lokalt, og ha en nærhet til befolkningen man 
skal nå. Det vil si å være ute på arenaer som barnehager, skoler, bedrifter og lokale 
knutepunkter. Hvis man virkelig ønsker å sette brukerperspektivet på dagsorden, handler det 
etter vår oppfatning i sterk grad om å ta brukernes behov på alvor. Og brukerne trenger i 
første rekke en tilgjengelig tjeneste man har et nært forhold til.   
 
Det synes derfor etter vår oppfatning som særdeles viktig at man fortsatt har kontorer uten 
vesentlig reisetid for brukerne.  
 
Vi mener sterk grad av lokal forankring er helt sentralt for å nå de mål Region Vest skisserer 
om tilgjengelighet og valgfrihet. Disse målene oppnås ved å opprettholde et tilbud i regionen, 
gjennom et hovedkontor, med en filial i vårt ansvarsområde. Det er tilbudet til brukerne som 
er sentralt for oss. Vi mener at tilgjengelighet for alle må være det som styrer 
omorganiseringen.   
 
Forslaget om omorganisering har som mål å få til en bedre fordeling av dagens ressurser til 
Familievernet, og notatet viser den underdekning Familievernet har i region vest og i 
Rogaland. Dette er et arbeid vi stiller oss bak. En klar forutseting for flytting av hovedkontoret 
til Bryne, må være at kontoret blir styrket med flere stillinger, slik at brukerne opplever å få et 
enda bedre tilbud med kortere ventetid, reisetid og enda breiere kompetanse til beste for 
brukerne.  
 
Med en videreføring av en filial i Egersund ivaretar en tilgjengelighet og kan få et best mulig 
familievern til beste for brukerne. For oss som kommune er det ikke vesentlig om kontoret er 
offentlig eller privat. Men når eierne ønsker å drive kontoret videre, synes det unødvendig å 
gjøre om på eierform. En bør fokusere på tjenestetilbudet i omorganiseringen, fremfor 
driftsform. For oss er det tilbudet til brukerne som er desidert viktigst.   
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Terje Jørgensen 
Ordfører 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nye dokumenter til eksisterende saker: 
  

056/10 Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010  

  
- Administrasjonsutvalgets behandling/vedtak av 18.05.2010. 
- Felles brukerutvalgs behandling/vedtak av 19.5.2010. 
- Arbeids- og miljøutvalgets behandling/vedtak av 19.5.2010. 
  
- 006-10 - Spørsmål-orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 18.05.10. 
  
- Skriv fra NSF - Høringsuttalelse prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 
 2010. (Jpid: 10/13525) 
- Skriv fra Visit Dalane - Skriv fra Visit Dalane - Reisliv - næringen med størst potensiale til 
 vekst i fremtiden. (Jpid: 10/13809) 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
020/10 Felles brukerutvalg 19.05.2010 
 
 
 
 

Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 
 
19.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 

---o--- 
 
EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo: 
 ”Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering.” 
 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (bru.) foreslo: 

”Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og 
unge, samt skoletilbud.” 

 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
BRU-020/10 Vedtak: 
 
 Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering. 
 

Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og 
unge, samt skoletilbud. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
005/10 Administrasjonsutvalget 18.05.2010 
 
 
 
 

Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 
 
18.05.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 

---o--- 
 

VARAORDFØRER foreslo: 
”Saken tas til orientering.” 

 
 
GERD BJØRNDAHL (FAGFORBUNDET) foreslo: 

Pkt. 24:  
”Forslaget om nedleggelse av kasernert brannvakt trekkes fra forslagslisten.   
Kasernert brannvakt opprettholdes.” 
 
Pkt. 25: 
”Bakkebø gård beholdes som i dag.” 

 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) forslo: 

”Administrasjonen ser på muligheten for å utrede f.eks. Lysgården med tanke på 
innsparinger” 
Forslaget ble trukket før voteringen. 

 
 
Votering: 
Varaordførers forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Fagforbundet) 

Rådmannens innstilling og Bjørndahls forslag kom derved ikke til votering. 



 

 2

 
 
ADM-005/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
006/10 Arbeidsmiljøutvalget 19.05.2010 
 
 
 
 

Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 
 
 
19.05.2010 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 
 Norsk Sykepleierforbund – Høringsuttalelse (jpid: 10/13525)- 

---o--- 
 
JOHN EGELI (ANS) foreslo: 

”Pkt. 13: 
Ingen stillinger i skolen fjernes. 
Pkt. 14: 
Ungdomsskolen på Hellvik overflyttes ikke til Lagård, men beholdes på Hellvik. 
Pkt. 24: 
Kasernert brannvakt fortsetter som nå.” 

 
 
PERSONALSJEFEN foreslo: 

”Saken tas til orientering.” 
 
Votering: 
Personalsjefens forslag enstemmig vedtatt. 
 Egelis forslag kom derved ikke til votering. 

 
AMU-006/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig.



006/10: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte  
18.05.10. 
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.05.2010: 
 
 
 
18.05.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
GERD BJØRNDAHL (FAGFORBUNDET) foreslo: 
 

”Det settes i gang et arbeid/plan innen pleie- og omsorgsavdelingen som skal se på 
grunnbemanningen og organiseringen/ledelsesstrukturen.  Målet med arbeidet er å 
forebygge sykefraværet.” 

 
ORDFØREREN foreslo: 
Tillegg til Bjørndahls forslag: 

”Dette arbeidet gjennomføres som en del av vedtatt organisasjonsgjennomgang.” 
 
Votering: 
Bjørndahls forslag med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
ADM-006/10 Vedtak: 
 

Det settes i gang et arbeid/plan innen pleie- og omsorg som skal se på 
grunnbemanningen og organiseringen/ledelsesstrukturen.  Målet med arbeidet er å 
forebygge sykefraværet. 

 
Dette arbeidet gjennomføres som en del av vedtatt organisasjonsgjennomgang. 

 
Vedtaket er enstemmig. 



Egersund 18. mai2010

Reiseliv - naringen med storst potensial til vekst i fremtiden!

Det er beklagelig at Rddmannen i Eigersund Kommune har foresldtt budsjettkutt for Visit Dalane for
neste irs budsjett. Vi er usikre pA om Ridmannen er klar over hvilke dramatiske konsekvenser dette
vil fA for Eigersund med tanke pA markedsforingen av kommunen. Vi oppfordrer politikerne til 6
tenke seg n/ye om fgr de vedtar et slikt kuttforslag. Her er det snakk om store konsekvenser og
negative ringvirkninger for reiselivet !

Visit Dalane har de siste 6rene tatt noen lange skritt i riktig retning med tanke p6 okonomisk
forsvarlig drift. Det er blitt gjort mer markedsmessig enn pd flere 6r, og det har vart en positiv okning
i antall medlemmer. En person er ansatt i 1OO% stilling. Dersom stotten fra Eigersund faller bort m6 vi
vurdere vir videre drift.

| 5r har vi trykket et opplag pA 35 000 eksemplarer av Dalanebrosjyren. Den har blant annet blitt
distribuert som uadressert reklame til alle husitander i Dalane.

VD bruker Srlig ca kr 60 000,- pA markedsforinggjennom portalen www.fiordnorwav.com og
sammen med Fjord Norge. I tillegg kommer andre kostnader knyttet til markedsforing p5 nett, og
tilknytning til Fjord Norge sin portal. Dette er en videreforing av samarbeidet for 6 styrke hele Fjord
Norge som destinasjon generelt og ikke minst Dalaneregionen spesielt. Fjord Norge er det
landsdelsselskapet som har lyktes best i Norge med markedsforing av sin landsdel. Fjord Norge er
ogsA det selskapet som har hatt st6rst prosentvis @kning i turistankomster per {r. Det er kun via et
destinasjonsselskap at den enkelte kommune og reiselivsbedrift fir ta del i denne positive
utviklingen.

Gjennom Visit Norway / Innovasjon Norge (brosjyren) markedsfores Dalanekommunene via Visit
Dalane BA. Brosjyren ble distribuert i 1 million eksemplarer til hele Norge. En kostnad for VD pd cirka
kroner 100.000,-.

overnevnte er noen av kostnadene vD har i forbindelse med markedsforing av Eigersund kommune
som en attraktiv reiselivsdestinasjon.

Vi henviser ogsA til Strategisk Neringsplan for Dalane der det er vedtatt satsning p6 reiselivet.

VD har vert i mote med kommunen angdende turistinformasjonen. Vi er villige til 6 96 ned p6 time
prisen for leie av v6re tjenester, dette for d hjelpe kommunen okonomisk i denne omgang.

Reiseliv er den neringen i Norge med storst potensial til vekst i fremtiden. Denne naringen vurderer
ni Eigersund Kommune 6 kutte stOtte til. La oss ikke gA baklengs inn i fremtiden, men heller satse pA
vekst, som igjen kan fore til gode inntekter for Eigersund Kommune!

Med vennlig hi lsen

Monica Regine Waldemar

Daglig leder, Visit Dalane
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i Eigersund er i en kritisk fase. Stor personalgjennomtrekko leder som har
ringer og ufaglrerte i kompetansestillinger gjor oss sY&rt sirbare.

n pflpekte under sitt tilsynsbesok mangelfull opplrering av nyansatte.
n har aldri vnrt stsrre, og innslaget av psykiatri og vold utfordrer bide

og nrermiljo i hverdagen. A, fjerne lederstillingen vil forverre situasjonen.

jektet ble startet opp i 2008 og selve prosiektperioden skal etter planen lope ut
ble i all hovedsak finansiert med midler fra Fylkesmannen. men fra l.1.dA

kommune hele driftskostnadene.

var det tilknyttet 2,5 stilling for miljoterapeuter rned planer om ytterligere 0,5
prcrsjektlederstilling ble delvis finansiefi av Fylkesmannen og det samlne ble 25o/o
og2A% legestilling. I tillegg lines det ut en halv stilling fra NAV og en halv stilling
helsetjeneste (st8tt ubesatt siden sept. 2009). . Det er sskt om ytterligere en
tstilling, og tilbakemeldingene er at tildeling fonrtsetter at den stillingen tas internt i

. Det var dette som startet den politiske diskusjonen om det skulle omfordeles
Fyrlyssenteret i Egersund.

hatt store utfordringer med hyppig utskitlning av personal og der hverdagen berer
sm$ ressurser til fl gi et tilstrekkelig tilbud. I dag er kun en miljoterapeut igjen av den

staben og rniljoterapeutstillinger er besatt av rniljoarbeidere uten den kompetanse
tt ved oppstart. N&r prosjektleder ogsfl sa opp i t-ebruar d.& ble Rusomsorg relativt

r forutgfrende planlegging og konsekvensutredning lag under psykisk helsetjeneste.
adgang til i leie inn vikar for prosjektleder og da stillingen inkluderer 50%

gikk ikke tumusen opp lenger. Sanrtidig varslet arbeidsgiver at lege- og
illingen ville bli vurdert fiernet.

helsetjeneste har ikke ressurser til 6 ivareta prosjektleders arteidsoppgaver, og
av administrative oppgaver utfsres n& av turnusarbeidende miljoterapeut 1. Dette betyr
rdinere arbeidsoppgaver i miljoet og mote med bmker blir overfsfi andre som i

allerede har fullt opp med oppgaver. Vi er inne i det vi kan kalle en ond sirkel.

har p.t oppfolging av 23 brukere, og aldri far har det vaert flere. Vi har ogsA ansvar
handling og disse krever teft oppfolging. Vi har ventelister for i komme inn i

, men p6 grunn av ressurser er det per i dag ikke mulighet til fi gi et tilbud.

fomridler tilbud til en brukergruppe rned sammensatte utfordringer. Rus er
, men ogs6 psykiatri og vold er en del av hverdagen for en stor andel brukere. Ved

ller meldinger om at noen brukere fremstir som dirligere, farligere eller truende har vi
besok for vurdering og forebygging. Av sikkerhetsgrunner mi vi alltid v&re to,

det seg selv at etter at en stilling ble fiernet kan vi ikke foreta slike besok i den grad viogda
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ADVOKATENE 

TENGS-PEDERSEN m.fl. 

Eigersund kommune 
Rådmmmen 
Postboks 580 
4379 EGERSUND 

Deres ref.: 

M.N.A. 

Vår ref.: 5 1 0036/j 

l kontorfellesskap: 

Advokat K. Tengs-Pedersen 
Advokat Svein Ueland (H) 
Advokat K. Holst Sæther (H) 
Advokat Nils H. Birkeland 
Advokat Kjersti Jæger 
Advokat Helene Aasberg 
Advokat Fredrik Undheim 
Advokat Morten Søyland 

(H) = MøterelI ved Høycstercll 

Sandnes, l l. mai 20 10 

STATUS VEDRØRENDE RETTSLIGE SKJØNN ANGÅENDE EIGERSUND 
KOMMUNES NYE VANNKILDE REFSV ATNET SKJØNN VEDRØRENDE 
RETTIGHETER TIL VEITRASE/LEDNINGSTRASE OG SKJØNN VEDRØRENDE 
RÅDIGHETSBEGRENSNINGER I NEDSLAGSFELTET OMKRING REFSVATNET 

Jeg viser til samtale i forrige uke, hvor du redegjorde for at du hadde fått spørsmål fra 
formannskapet vedrørende status for min behandling av denne sak. 

Jeg finner ikke grUim til å starte med forhistor ien til saken og de forhandlinger som har pågått 
med Dalane Energi, med tanke på å få til en avtale som nå er inngått om kompensasjon for 
tapt konsesjonsvann for elverkets vedkommende. Alt dette er nå på plass. 

Noe av problemstillingen i delme sak har dreiet seg om at advokat Bjørn Haukland på Bryne 
representerte det vesentlige antall av grunneiere i saken. Han avviklet som kjent sin 
advokatpraksis i løpet av høsten 2009, slik at det måtte skje et advokatskifte. 

Etter anmodning fra meg har advokat Paul Aakre påtatt seg å representere nærmest samtlige 
gnllmeiere, både hva angår grunneiere i veitraseen/ledningstraseen og i nedslagsfeltet. 

Jeg har drøftet saken med Paul Aakre, med tanke på hvorledes skjønnet mest hensiktsmessig 
skulle behandles. Vi var enige på møtet i desember 2009 om at det måtte være mest '. 
hensiktsmessig å dele skjønnsbegjæringen, slik at man gjennomførte et skjønn vedrørende det 
som hastet mest, nemlig skjønn vedrørende opparbeidelse av vei og ledningstrase. 

Økonomisk sett spiller en slik deling ingen rolle, ettersom det jo er samme advokat som 
behandler begge spørsmålene, og man da slipper å ha samtlige grunneiere til stede under 
begge sakenes behandling. 

I forbindelse med det første skjønnet som skal avholdes, har jeg utarbeidet skjønnsbegjæring. 
Da hadde jeg behov for å få oppdatelte kart med navnet på den enkelte grunneier på kartet, 

Postadresse: 
Postboks 363 Sentrum 
4303 SANDNES 

Besoksadresse: TI f.: 5 I 66 50 20 
Vågsgaten 42 Faks: 5 1 66 76 12 
Internett: www .. tengs-pedersen.no Tlf.avd.kontor Bryne: 
E-post: kjell.hol st.saether@c2i.net 5 1 484640 

Advokat K. Holst Sæther AS 
Drif1skonto: 3260.05.95716 
Klientkonto: 3260.05.95643 
Org.nr.: NO 888 40 1 482 MV A 
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noe jeg fikk løpet av januar 2010 fra saksbehandler på teknisk etat, Anbjørg Elve 
Skofteland. 

Det har imidlertid vist seg å mangle underskrift på avtalen om 
arbeidstillatelse/forhåndstiltredelse vedrørende 7 av grunneierne. Jeg har fått erklæringer fra i 
alt 6 grunneiere. Det er 13 grunneiere i alt. Advokat Paul Aakre meddelte at han også hadde 
fått erklæringer fra de øvrige 7. Jeg har etterspurt disse, og regner med at de foreligger her i 
løpet av kort tid, slik at skj ønnsbegjæringen kan sendes. 

I forbindelse med den avklaring av saken som fant sted høsten 2009, ble det klart at Svein 
Narve Veshovde som var en av grunneierne, ikke ville medvirke på fri villig vis i forbindelse 
med frivilli g skj ØlID. Dette medførte at det ble besluttet at kommunen skulle søke om 
dispensasjon fra reguleringsplanen, eventuelt gjennomføre en vesentlig mindre 
reguleringsendring av den opprinnelige planen. Noe av problemet her var at Svein Narve 
Veshovde overtok som grUlIDeier i 2005, mens reguleringsplanen som foreligger var noen år 
eldre. 

Jeg fikk på møte med kommunens plansjef mandag 10. mai 2010 opplyst at saken var under 
behandling, og at man forventet endelig vedtak før skj ønnet er beregnet behandlet ved Dalane 
tingrett, nemlig i september/oktober 2010. 

Den praktiske ordningen i saken er den at jeg umiddelbart etter at skj ønnsbegj æring er sendt 
til Dalane tingrett vil arunode FylkesmmIDen i Rogaland om forhåndstiltredelse, slik at arbeid 
vedrørende vegtrase/ledningstrase kan settes i gang slik dette er planlagt, altså fra tidlig høst 
2010. Jeg har forstått det slik at det allerede er inngått avtale om riggplass i forbindelse med 
dette arbeidet. 

Når det gj elder nedslagsfeltet, foreligger det der slik j eg oppfatter det undertegnede 
erklæringer fra samtlige grunneiere. 

Det eneste som mangler i denne forbindelse, er godkjelIDelse fra Mattilsynet vedrørende 
foreslåtte rådighetsbegrensningsbestemmelser. 

Det har imidlertid tatt svælt lang tid å få avklart alle grUlIDeiernes spesielle forutsetninger, 
med hensyn til deres aksept for at man kunne undertegne avtale om avtaleskj ønn. Så langt jeg 
ser, vil grunneiernes spesielle forutsetninger bli tatt hensyn til i forbindelse med dette 
spørsmål i skj ønnsbegj æringen fra min side. Jeg antar at skjønnsbegj æringen her kan sendes 
til Dalane tingrett tidlig høsten 2010, og at saken behandles på vårparten 2011. Et skjønn 
vedrørende rådighetsbegrensninger i nedslagsfeltet, som altså vil bli behandlet særskilt, er 
imidlertid ingen nødvendig forutsetning for at arbeidet med vegtraselledningstrase kan settes i 
gang. Dette Skj ØlID kan i verste fall også utsettes til etter at tiltaket er ferdigstilt. 

Jeg viser til at dette ble akseptert av Dalane tingrett vedrørende behandling av 3 SkjØlID i 
Sirdal kommune som jeg var prosessfullmektig i forhold til når det gjaldt 
grunnvannsbrønner/rådighetsbegrensninger i nedslagsfeltene for Sinnes, Tonstad og Fidj eland 
grunnvanmeservoar med tilhørende valIDverk. 

Jeg bemerker særskilt at grUlIDen til at saken har tatt noe tid er at forutsetningen jo hele tiden 
har vært at det ikke skal skj e ekspropriasjon, men at han har hatt til formål å finne frem til 
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minnelige ordninger med grunneierne og Dalane Energi i dette tilfe llet. Så langt j eg kan se har 
kommunen i hvert fall foreløpig lykkes med dette. 

Dette til orientering. 
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