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Følgende medlemmer møtte: 
Kjell Fredriksen  - FRP Bjørn Carlsen – H Olaug Nordeide – H 
Anja Tingbø Omdal - KRF Arne Geir Ege – KRF Anne Margrethe Herigstad – V 
Erik Ludvigsen - AP Ruth Kari Ludvigsen Fiske – APEsther Ørsland – SP 
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Odd Stangeland - AP Jane Beathe A. Espnes - FRP  
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tommy Bjellås - FRP Svenn Manum – AP  
 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland   
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•  
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Utvalgsleder Målfrid Espeland 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 
 
Arbeiderpartiet (3): Ruth Kari Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen.  

Vara i rekkefølge:  Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo,  
     Kjell Svanes 
      

 
Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Jane Beathe A. Espnes. 

Vara i rekkefølge: Tommy Bjellås, Gunn Elin Hestetun, Hans Petter Helland, Bjørn Arild                         
                                Amundsen 

 
 
Høyre (2): Bjørn Carlsen, Olaug Nordeide. 

Vara i rekkefølge:  Line Stenberg Mikalsen, John Harry Øglend, Lilly Remme Brunel,  
                                 Runar Blakstad. 

 
 
Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, Anja Tingbø Omdal. 

Vara i rekkefølge: Edmund Iversen, Janne Jørgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een 
Lauvås. 

 
 
Senterparti (2): Ester Ørsland. 

Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege. 
 
 
Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad. 
 Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmuss Gundersen. 
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008/10 Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune.  

009/10 Ny søknad om skjenkebevilling  fra Plaza- uteservering  

010/10 Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets  møte 
16.2.2010.  

011/10 Brukerstyrt personlig assistanse  

012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010  

013/10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 20.4.2010.  

014/10 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 20.4.2010.  
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008/10: Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune.   
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 
Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 
2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 

med sikte på en reduksjon på 500.000 kr, tilsvarende en stilling. 
3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende  §2.3 

om forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 
4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 
5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende 

tidspunkt. 
6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale 

rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når 
prosjektet er nærmere avklart. 

7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger 
som kan berøre denne tjeneste. 

 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nye dokumenter i saken: 
• Redigert utgave av rapport ”prosjekt bedre samhandling i rusomsorg 2006-2011” 

dat. 15.12.2009 ble delt ut. (jnr. 10/11008) 
• E-post fra Kåre Ingvar Helland  dat.  20.4.2010 ble delt ut.  (jnr. 10/11047) 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
HO-008/10 Vedtak: 
 

Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Foreliggende rapport tas til etterretning. 
2. Avtalen med Fyrlyssenteret reforhandles med virkning senest fra sommeren 2011 med 

sikte på en reduksjon på 500.000 kr, tilsvarende en stilling. 
3. Det forusettes en aktiv oppfølging av avtalen med Frelsesarmeen, vedrørende  §2.3 om 

forannevntes plass i kommunens integrerte tiltakskjede. 
4. Rusomsorgen legges under driftsenhet for psykisk helse. 
5. Tilbudet om kjøp av flere tjenester fra Frelsesarmeen avslås på det nåværende 

tidspunkt. 
6. Eigersund kommune stiller seg positiv til det planlagte interkommunale 

rusomsorgsprosjektet og kommunestyret imøteser en egen sak om dette når prosjektet 
er nærmere avklart. 

7. Sakens økonomiske aspekter ses i sammenheng med eventuelle driftstilpasninger som 
kan berøre denne tjeneste. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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009/10: Ny søknad om skjenkebevilling  fra Plaza - uteservering  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 
 
Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: 
 
Søknaden om alminnelig skjenkebevilling for et utvidet område innvilges på betingelse av at 
de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og utformingen av 
avgrensingene. 
 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 

• Nytt dokumenter i saken: 
- Uttalelse fra politiet dat. 9.4.2010. (j.nr.:10/10413) 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme mot. (Arne Geir Ege  (KRF) 
 
HO-009/10 Vedtak: 
 

Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: 
Søknaden om alminnelig skjenkebevilling for et utvidet område innvilges på betingelse 
av at de øvrige instanser godtar søknaden når det gjelder leie av grunn og utformingen 
av avgrensingene. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 
010/10: Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets  
møte 16.2.2010.  
 
Forslag til vedtak 17.03.2010: 
 
Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 16.2.2010 godkjennes.
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
HO-010/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 16.2.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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011/10: Brukerstyrt personlig assistanse  
 
Rådmannens forslag til vedtak 09.03.2010: 
 
1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 
2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og 

omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 
3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. 
 
 
19.03.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
BRU-014/10 Vedtak: 
 

1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 
2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og 

omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 
3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
ANNE MARGRETE HERIGSTAD (V) foreslo følgende nytt pkt. 4: 
 ”Overskriften endres til brukerstyrt / foreldrestyrt personlig assistanse.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Herigstads forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
HO-011/10 Vedtak: 
 

1. Foreliggende utredning tas til etterretning. 
2. Det informeres om ordningen på kommunens hjemmeside, i helse- og 

omsorgsavdelingen og til aktuelle brukere. 
3. Kommunen vurderer i aktuelle tilfeller å kjøpe tjenesten BPA hos eksterne aktører. 
4. Overskriften endres til brukerstyrt / foreldrestyrt personlig assistanse. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
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012/10: Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 
2010  
 
Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010: 
Midlene tildeles som vist i nedenstående skjema. 
 
Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Anbefaling 
SLT-kooridinator i 
Eigersund kommune 

Temakvelder for foreldre om grensesetting, 
rus, barns og unges psykiske helse og 
selvbilde m.m. 

Kr. 30.000 
 

20.000 kr 

Ungdomskontakten i 
Eigersund kommune 

Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til 
ungdom i risikosonen: Tilbud til 8 – 10 
ungdommer, aldersgruppe 13 – 17 år 

Kr. 23.000 20.000 kr 

Ungdomskontakten i 
Eigersund kommune 

Capture the Flag i oktober / november.. 
Dette arrangementet har vært årvisst i flere 
år. 
Målgruppen er aldersgruppen 13 – 17 år 

Kr. 10.000 10.000 kr 

Elevrådet ved 
Lagård 
ungdomsskole 

Årsball i desember måned for elevene ved 
skolen (gratis for elevene) 

Kr. 18.000   9.000 kr 

17.mai-komiteen 
(Egersund golfklubb) 

Rusfritt arrangement for ungdom i Corners 
lokaler – i forbindelse med 17.mai-feiringen 

Kr. 15.000         0 kr 

Pinsemenigheten 
Evangeliehuset 

Alternativ feiring av Halloween: 
Arrangement for aldersgruppen 3 år – 
6.klasse og for 7. 10.klasse: Ca 230 barn / 
unge deltok i 2009 

Kr. 20.000 10.000 kr 

Pingvinen fritidsklubb Kast Masken 53.000  53.000 kr 
Egersund drillskole Arrangementet Dalane Drilliaden: 

Konkurranser + sosialt samvær 
Kr. 20.000  10.000 kr 

SAMLET 
SØKNADSSUM 

 Kr. 189.000 132.000 kr 

 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVENN MANUM (AP) foreslo: 

”17. mai komiteen får kr. 10.000,- til det rusfrie arrangementet på Corner. 
Avslår å anbefale kr. 10.000 til Egersund drillskole.” 

 
TOMMY BJELLÅS (FRP) 
 ”Pinsemenigheten (halloween) anbefales kr. 0,-. 
 Egersund drillskole anbefales kr. 0,-. 
 
 Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt.” 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling vedr.17. mai arrangementet vedtatt med 6 mot 5  stemmer for Manums 
forslag (AP+H) 
Manum og Bjellås forslag vedr. drillskolen vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens 
innstilling. (V+SP+KRF). 
Rådmannens innstilling  vedr. Pinsemenigheten (halloween) vedtatt med 10 mot 1 stemme for 
Bjellås forslag. ( Bjellås FRP) 
Bjellås tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
HO-012/10 Vedtak: 
 
Søknad fra Det søkes om tilskudd til Søknadssum Tildelt 
SLT-kooridinator i 
Eigersund kommune 

Temakvelder for foreldre om grensesetting, 
rus, barns og unges psykiske helse og 
selvbilde m.m. 

Kr. 30.000 
 

20.000 kr 

Ungdomskontakten i 
Eigersund kommune 

Ferietilbud (Danmark) sommeren 2010 til 
ungdom i risikosonen: Tilbud til 8 – 10 
ungdommer, aldersgruppe 13 – 17 år 

Kr. 23.000 20.000 kr 

Ungdomskontakten i 
Eigersund kommune 

Capture the Flag i oktober / november.. 
Dette arrangementet har vært årvisst i flere 
år. 
Målgruppen er aldersgruppen 13 – 17 år 

Kr. 10.000 10.000 kr 

Elevrådet ved 
Lagård 
ungdomsskole 

Årsball i desember måned for elevene ved 
skolen (gratis for elevene) 

Kr. 18.000   9.000 kr 

17.mai-komiteen 
(Egersund golfklubb) 

Rusfritt arrangement for ungdom i Corners 
lokaler – i forbindelse med 17.mai-feiringen 

Kr. 15.000         0 kr 

Pinsemenigheten 
Evangeliehuset 

Alternativ feiring av Halloween: 
Arrangement for aldersgruppen 3 år – 
6.klasse og for 7. 10.klasse: Ca 230 barn / 
unge deltok i 2009 

Kr. 20.000 10.000 kr 

Pingvinen fritidsklubb Kast Masken 53.000  53.000 kr 
Egersund drillskole Arrangementet Dalane Drilliaden: 

Konkurranser + sosialt samvær 
Kr. 20.000           0 kr 

SAMLET 
SØKNADSSUM 

 Kr. 189.000 132.000 kr 

 
Resterende beløp blir stående på fondet slik at disse kan søkes om på nytt. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 
 
 
013/10: Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 20.4.2010.  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 12.04.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/6463 I 
02.03.2010 
 
Unntatt off. 

Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) 

Eigersund kommunes 
resultater i 2009 og 
bosetting av flyktninger i 
2009 og 2010 

2 10/3745 I 03.02.2010 Kommunenes 
sentralforbund 

Samhandlingsreformen - 
Rett behandling - på rett 
sted - til rett tid 

3 10/3671 M
P 08.02.2010  

Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
03.02.2010 

4 10/6625 M 05.03.2010  Protokoll fra felles 
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P brukerutvalgs 
ekstraordinære møte 
08.03.2010 

5 10/8090 I 03.03.2010 Arild Storm Ruud 

Manglende ivaretakelse av - 
og respekt for kommunale 
vedtak - brudd på 
røykeloven 

6 10/5846 I 25.02.2010 Barneombudet 

Brev fra Barneombudet til 
ordførere i landets 
kommuner vedr. barn som 
lever med vold i familien 

7 10/8644 I 23.03.2010 Fagforbundet v/Gerd 
Bjørndahl 

Kvalitetskommuneprogramm
et  - evaluering 
 

8 10/9528 I 24.03.2010 Eldreaksjonen v/Kari 
Bruun Wyller 

Aksjon Bedre Eldreomsorg - 
sikre at hjelpetrengende 
eldre får dekket 
grunnleggende behov - 
forslag til ny kvalitetsforskrift 

9 10/9425 I 24.03.2010 Helsedirektoratet 
Tilskuddsordning: 
lokalmedisinske sentra og 
kommunesamarbeid 

10 10/9833 I 03.04.2010 Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
03.04.10 - Hellvik Bistro 

11 10/10022 X 12.04.2010  

Informasjon til Helse- og 
omsorgsstyre om 
situasjonen for 
fysioterapitjenesten i 
Eigersund kommune. 

12 10/9723 I 06.04.2010 Arild Storm Ruud 
Likeverd som tema i den 
kommunale saksbehandling 
og i den lokalpolitiske debatt 

13 10/9446 X 12.04.2010  Tilsynssak- Lagård bo- og 
servicesenter 

 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

1 10/6463 I 
02.03.2010 
 
Unntatt off. 

Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) 

Eigersund kommunes 
resultater i 2009 og 
bosetting av flyktninger i 
2009 og 2010 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31.3.  

----0---- 
 
 
 
Votering: 
Det var ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
HO-013/10 Vedtak: 
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 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
 
 
014/10: Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 
20.4.2010.  
 
 
20.04.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte følgende spørsmål: 
 

• Det har kommet meg for øret at vi ikke lenger har mulighet for å gi ut startlån, da 
potten som ble satt av på budsjettet allerede er brukt opp. Etter sigende så ble 
denne potten allerede brukt opp i jan/feb, medfører noe av dette riktighet? 

 
Ber om at helse- og omsorgsutvalget får fremlagt en sak når det gjelder startlån. 

 
Levekårssjefen svarte at Eigersund kommune har tildelt alle sine startlånsmidler 
for 2010 på til sammen 6 mill. kroner i mars måned.  

 
 
KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) 
 

• Orienterte fra årskonferansen med LVHS . 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag i saken. 
 
 
HO-014/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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