
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til:  
Sak – fra / til: 001/10 - 010/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Thor Kristian Klepp – AP Tor Dahle – AP Åshild Bakken – AP 
Therese Nybo – FRP Hans Merkesdal – FRP Grete Iren Håkull – H 
Anette Hoås - V Bente Skåra – KRF Birger Røyland – SP 
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Sverre C. Bertelsen – H Camilla Litsheim Refsland (H)  
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 

 Lilly Remme Brunel - H  Runar Blakstad - H   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 

   
 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland driftsleder kultur Ernst Torgersen  
 
 
Merknader til møtet: 

•  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thor Kristian Klepp  
Utvalgsleder Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstutvalget 



 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 
 
Arbeiderpartiet (3): Thor Kristian Klepp, Åshild Bakken, Tor Dahle.  

Vara i rekkefølge:  Elin S. Hjørungnes, Kenneth Pedersen, Inghild Liland, Tony Gajhede, 
  Randi Dyrnes Sletvold. 

      
 
Fremskrittspartiet (2):   Hans Merkesdal, Therese Nybo. 

Vara i rekkefølge:  Torfinn M. Haataja, Terje Svanes, Bente Førland Eliassen, Tove Merethe       
                                 Nygård 

 
 
Høyre (3): Grete Iren Håkull, Sverre C. Bertelsen, Camilla Refsland 
Vara i rekkefølge:  Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad, Liv Aina Adamsen, Kjetil Bentsen, Line  
                                 Stenberg Mikalsen. 
 
 
Kristelig Folkeparti (1): Bente Skåra 

Vara i rekkefølge: Brit Elin Lomeland, Liv J H Nordvoll, Oddbjørn Klippenberg. 
 
 
Senterparti (2): Birger Røyland. 

Vara i rekkefølge: May Sissel Nodland, Arild Hovland, Jan Helge Havsø. 
 
 
Venstre (1): Anette Hoås 

Vara i rekkefølge:  Cicilie Hadland, Espen Andersen, Erling Svensen 
 
 

---- o ---- 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/10 Temaplan for skole  

002/10 Tiltak for førskolebarn med nedsatt funksjonsevne  

003/10 Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 
12.11.2009  

004/10 Intensjonsavtale mellom kommunene i Dalane og Dalane videregående 
skole  

005/10 Plan for overgang ungdomsskole - videregående skole  

006/10 Retningslinjer for skoleturer/klasseturer - gratisprinsippet  

007/10 Honnørbilletter på kino og andre tilstelninger i kommunal regi  

008/10 Detaljbudsjett 2010 - Kultur- og oppvekstutvalget  

009/10 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 18.02.2010  

010/10 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 18.02.1010  
 
 



001/10: Temaplan for skole  
 
Rådmannens forslag til vedtak 05.02.2010: 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller overfor kommunestyret: 

1. Temaplan for skole 2010 – 2013 vedtas. 
2. Tiltak som kan bli foreslått i driftstilpasningsprosessen vil kunne ha konsekvenser 

m.h.t. konklusjonene i denne utredningen. 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
FELLESFORSLAG FRA ANETTE HOÅS (V( OG ÅSHILD BAKKEN (AP) til nytt pkt. 1: 

”Temaplan for skole 2010-2013 vedtas med følgende kommentar under kap.7.1 side 24,  
4 avsnitt:   Ønsker at Eigersund kommune følger opp regjeringens vedtak om styring av 
bemanning til ordinær undervisning 1 – 4 trinn (norsk og matematikk) som skulle vært 
innført fra 01.08.2009. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget 
 fra Hoås og Bakken enstemmig vedtatt. 
 
KUO-001/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller overfor kommunestyret: 
 
1. Temaplan for skole 2010 – 2013 vedtas med følgende kommentar under kap.7.1 

side 24, 4  avsnitt:  Eigersund kommune følger opp regjeringens vedtak om styring 
bemanning til ordinær undervisning 1 – 4  trinn (norsk og matematikk) som skulle 
vært innført fra 01.08.2009. 

 
2. Tiltak som kan bli foreslått i driftstilpasningsprosessen vil kunne ha konsekvenser 

m.h.t. konklusjonene i denne utredningen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
002/10: Tiltak for førskolebarn med nedsatt funksjonsevne  
 
Rådmannens forslag til vedtak 10.02.2010: 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
Kommunestyret tar den foreliggende rapport til etterretning, og de faglige anbefalinger som 
gis vil være retningsgivende for den framtidige virksomhet i barnehagesektoren innenfor de 
til enhver tid vedtatte budsjett. 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



 
 
KUO-002/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
Kommunestyret tar den foreliggende rapport til etterretning, og de faglige anbefalinger 
som gis vil være retningsgivende for den framtidige virksomhet i barnehagesektoren 
innenfor de til enhver tid vedtatte budsjett. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
003/10: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 12.11.2009  
 
Forslag til vedtak 25.01.2010: 
 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 12.11.2009 godkjennes. 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KUO-003/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 12.11.2009 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
004/10: Intensjonsavtale mellom kommunene i Dalane og Dalane 
videregående skole  
 
Rådmannens forslag til vedtak 25.01.2010: 
Rådmannen foreslår at intensjonsavtalen vedtas som den foreligger med unntak av 
kulepunkt  ”Felles PP-tjeneste” undet punkt 3. 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling er enstemmig. 
 
KUO-004/10 Vedtak: 
 

Rådmannen foreslår at intensjonsavtalen vedtas som den foreligger med unntak av 
kulepunkt  ”Felles PP-tjeneste” undet punkt 3. 



 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
005/10: Plan for overgang ungdomsskole - videregående skole  
 
Rådmannens forslag til vedtak 25.01.2010: 
Rådmannen foreslår at planen vedtas som den foreligger. 
 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KUO-005/10 Vedtak: 
 

Rådmannen foreslår at planen vedtas som den foreligger. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
006/10: Retningslinjer for skoleturer/klasseturer - gratisprinsippet   
 
Rådmannens forslag til vedtak 03.02.2010: 
1. De forslåtte retningslinjene for skoleturer/klasseturer vedtas. 
 
2. 10. klasse på Hellvik skole får reise på klassetur til Tyskland i mai 2010. Opplegget må 

være i tråd med vedtatte retningslinjer. 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KUO-006/10 Vedtak: 
 

1. De forslåtte retningslinjene for skoleturer/klasseturer vedtas. 
 

2. 10. klasse på Hellvik skole får reise på klassetur til Tyskland i mai 2010. Opplegget må 
være i tråd med vedtatte retningslinjer. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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007/10: Honnørbilletter på kino og andre tilstelninger i kommunal 
regi  
 
Forslag til vedtak 05.02.2010: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) foreslo: 

”Kultur- og oppvekstutvalget ber om at det fremmes en sak for utvalget der en belyser 
muligheten for differensiere priser for barn og seniorer.” 

 
Votering: 
Skåras forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-007/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget ber om at det fremmes en sak for utvalget der en belyser 
muligheten for differensiere priser for barn og seniorer. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
008/10: Detaljbudsjett 2010 - Kultur- og oppvekstutvalget  
Rådmannens forslag til vedtak 15.01.2010: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte detaljbudsjett 2010 for Skole og oppvekst 
innen Levekårsavdelingen. 
Timebetalingen i juliåpen SFO fastsettes til kr. 25 
 
 
03.02.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 

” Detaljbudsjett 2010 for kultur og oppvekstavdelingen tas til orientering.” 
 
Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-003/10 Vedtak: 
 

 Detaljbudsjett 2010 for kultur og oppvekstavdelingen tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KUO-008/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagte detaljbudsjett 2010 for Skole og 
oppvekst innen Levekårsavdelingen. 
 
Timebetalingen i juliåpen SFO fastsettes til kr. 25. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
009/10: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 
18.02.2010  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 09.02.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 09/70531 I 06.11.2009 

Redd Barna;  
Framfylkingen LOs 
barne- og 
familieorganisasjon 

Eigersund kommune og 
barnefattigdom 

2 09/71753 I 18.11.2009 Elevrådsformann 
Eigerøy skole 

Toalett- og garderobeforhold 
ved Eigerøy skole 

3 09/71854 U 20.11.2009 
Medlemmene i SU / 
miljøutvalget;  
Kåre Ingvar Helland 

Referat fra møte i 
samarbeidsutvalget / 
miljøutvalget 19.11.09 

4 09/71972 U 23.11.2009 

Asgeir S. Vestbøstad; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen;  
Bjørn Wold;  
Jan Terje Søyland;  
May Rita Søyland;  
Mette  Malde;  
Oddny S. Frisk;  
Oddveig S. Skaara;  
Sigrunn H. 
Rundevold;  
Svein Andreassen;  
Thorhild Efteland 

Referat skolemiljøutvalget- 
samarbeidsutvalget 
11.11.09. 

5 09/71777 M
P 19.11.2009  Protokoll fra seniorrådets 

møte 18.11.2009 

6 09/72066 M
P 23.11.2009  

Protokoll fra råd for 
funksjonshemmedes møte 
13.11.2009 

7 09/73452 I 27.11.2009 
FORUT - 
solidaritetsaksjon for 
utvikling 

Søknad om støtte til 
FORUTs barneaksjon 
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8 09/73049 X 24.11.2009 Kåre Ingvar Helland 
Bibliotekjubileum - markering 
bibliotekets 150-års jubileum 
2010 

9 09/75362 I 09.12.2009 Dalane folkemuseum 
Referat fra styremøte for 
stiftelsen av Dalane 
Folkemuseum den 09.12.09 

10 10/55 I 04.01.2010 Aksel Hagen 

Studiesenteret.no - kopi av 
brev til 
Studiesenteret.no/Lars 
Utstøl 

11 09/74102 I 14.12.2009 *** 
Unntatt off. 

Oppsummering - alternativ 
opplæring 

12 09/75373 I 21.12.2009 Rogaland 
fylkeskommune Oppsigelse av PP-avtale 

13 09/74206 I 14.12.2009 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Forvaltningsreformen - 
oversikt over nye oppgaver 
for fylkeskommunene fra 1. 
januar 2010 

14 10/912 X 14.01.2010 Karl Johan Olsen;  
Randi Holmen 

Sluttrapport delprosjekt 2 - 
Forsvarlig system etter 
opplæringslovens §13-10 

15 10/1545 U 20.01.2010 Rogaland 
fylkeskommune Oppsigelse av PP-avtale 

16 10/3316 X 03.02.2010 Karl Johan Olsen Kvalitetskommunesamarbeid 
- sluttrapport 

17 10/2444 I 21.01.2010 

Fylkesmannnen i 
Rogaland 
Utdanningsavdelinge
n 

Rapport etter oppfølging av 
tilsyn med Eigersund 
kommune 

 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

1 09/70531 I 06.11.2009 

Redd Barna;  
Framfylkingen LOs 
barne- og 
familieorganisasjon 

Eigersund kommune og 
barnefattigdom 

 
BENTE SKÅRA GUNDVALDSEN (KRF) foreslo: 

”Kultur- og oppvekstutvalget ber administrasjonen utarbeide en oversikt for 
kommunen og redegjør for hvilke tiltak som er satt i verk og å bekjeme 
barnefattigdom.” 

 
Votering: 

 Skåras forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-009/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget ber administrasjonen utarbeide en oversikt for kommunen 
og redegjøre for hvilke tiltak som er satt i verk og for å bekjempe barnefattigdom. 

 



 
010/10: Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 
18.02.1010  
 
Spørsmål/orienteringer i møtet 25.01.2010: 
 
 
18.02.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 THOR KRISTIAN KLEPP (AP): 
 

• Valg av ny nestleder i Kultur- og oppvekstutvalget: 
Therese Nybo  (FRP) ble enstemmig valgt til ny nestleder i kultur- og 
oppvekstutvalget. 
 

• Ad. Innsparingen. 
Det var enighet om at en ikke involverer hovedutvalgene i prosessen. Dette blant 
annet  for å spare tid slik at gjennomføringen kan komme raskt i gang. 
 

• Valg av nye medlemmer i samarbeidsutvalget 
Thor Kristian Klepp (AP) går inn som nytt medlem i samarbeidsutvalget på 
Eigerøy skole. 
Therese Nybo (FRP) går inn som nytt med i samarbeidsutvalget på Hellvik skole. 

 
• Årsmøte i Film & Kino. 

Thor Kristian Klepp deltar på årsmøte til Film & Kino. 
 

• Ad. Plassering av biblioteket. 
Hadde fått en del henvendelser om at biblioteket er plassert i et kjøpesenter og 
ikke er så tilgjengelig som før.  En bør se på om det etter hvert  kan finnes andre 
lokaler som kan passe bedre som bibliotek. 

 
 
 ÅSHILD BAKKEN (AP) 
  

• Bekymret at kommunen kan gå glipp av kompetansen vedr. ansettelser av nye 
lærere for neste skoleår når en kanskje må vente med  ansettelser til 
sparepakken er vedtatt.  Utlysningen skjer allerede i januar.  
Planleggingen av neste skoleår er stoppet opp fordi timetallsrammen ikke er 
tildelt skolene enda. Arbeidet med driftstilpasninger pågår i kommunen – 21 
stillinger skal spares. Dette resulterer i at ingen ledige stillinger blir lyst ut før de 
er vurdert. Dette skaper noe usikkerhet i organisasjonen. Det blir vanskelig for 
skolen dersom ikke vedtaket om reduksjoner blir gjort før 31.05. Det blir veldig 
knapp tid til å planlegge neste skoleår. 

 
KÅRE INGVAR HELLAND 

 
• Orienterte om de 3-4 barnehageplassene med spesielle behov på Raketten og 

Varden barnehage.  Disse plassene blir ivaretatt på andre måter. 
 

• Orienterte om felles kultursatsing i Rogaland. 
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Votering: 
 
 
KUO-010/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


