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Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget 
Møtedato: 21.09.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 
Sak – fra / til: 020/10 - 025/10 
 

 
 Følgende medlemmer møtte: 
Kjell Fredriksen  - FRP Anja Tingbø Omdal - KRF Olaug Nordeide – H 
Ruth Kari Ludvigsen Fiske – AP Odd Stangeland - AP Anne Margrethe Herigstad – V 
 Arne Geir Ege – KRF    
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Bjørn Carlsen – H Erik Ludvigsen - AP Esther Ørsland – SP 
Jane Beathe A. Espnes - FRP   
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tommy Bjellås - FRP Svenn Manum – AP Turid E. Gystøl – SP 
Line S. Mikalsen  - H   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland , Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal. 
   
 
 
Merknader til møtet: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kjell H. Fredriksen  
Utvalgsleder Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Helse- og omsorgsutvalget 
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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. 
 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

020/10 
Interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt krisesenter i 
Stavanger 

 

021/10 Fremtidig personaldekning på Egersund legevakt.  

022/10 
Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets 21.9.2010 
møte 1.6.2010 

 

023/10 Møteplan for 2011  

024/10 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 21.9.2010  

025/10 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 21.9.2010  
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020/10: Interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt 
krisesenter i Stavanger 
 
Rådmannens forslag til vedtak 23.07.2010: 
 
Brukerutvalget avgir uttalelse, og Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret.  
 
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av 
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2010, under forutsetning av at statstilskuddet 
på 80 % av samlede driftsutgifter til krisesenteret inngår fullt ut i rammetilskuddet fra staten til 
kommunene fra 2011.  
 
2. Økte utgifter fra 2011 tilføres kommunen via rammetilskuddet fra staten og innarbeides i 
økonomiplanen for perioden 2011 – 2014. 
 
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Stavanger kommune. 
 
 
15.09.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg støtter rådmannens forslag til vedtak.” 
 
Votering: 
Sahlstens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-038/10 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg støtter rådmannens forslag til vedtak. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-020/10 Vedtak: 
 
Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret.  
 

1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av 
      interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2010, under forutsetning av at      
      statstilskuddet på 80 % av samlede driftsutgifter til krisesenteret inngår fullt ut i     
      rammetilskuddet fra staten til kommunene fra 2011.  

 
2. Økte utgifter fra 2011 tilføres kommunen via rammetilskuddet fra staten og 

innarbeides i økonomiplanen for perioden 2011 – 2014. 
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3. Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Stavanger kommune. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

021/10: Fremtidig personaldekning på Egersund legevakt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2010: 
 
Brukerutvalget avgir følgende uttalelse:  
 
HOU innstiller  til kommunestyret:  
 
På bakgrunn av endrede driftsforhold (personell og økonomiske) ved ”Egersund 
legevakt”, gis administrasjonen fullmakt til å organisere tjenesten i tråd med forslag 2 
i utredningen. Dette medfører at der vil være en fast tilgjengelig person på 
legevakten hver natt hele året. Når vedkommende ikke er i arbeid på legevakten, 
inngår personen i vanlig arbeid på avdeling 2 vest. En person ekstra hver natt krever 
1,8 årsverk i turnus (3 x 0,6 årsverk). Merutgiften for dette vil være rundt 1.150.000 
kr. Dette beløpet innarbeides i budsjett for 2011. 
 
 
 
15.09.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg avgir følgende uttale: 

1. ”På bakgrunn av endrede driftsforhold (personell og økonomiske) ved 
”Egersund legevakt”, gis administrasjonen fullmakt til å organisere 
tjenesten i tråd med forslag 2 i utredningen. Dette medfører at der vil 
være en fast tilgjengelig person på legevakten hver natt hele året. Når 
vedkommende ikke er i arbeid på legevakten, inngår personen i vanlig 
arbeid på avdeling 2 vest. En person ekstra hver natt krever 1,8 årsverk 
i turnus (3 x 0,6 årsverk). Merutgiften for dette vil være rundt 1.150.000 
kr. Dette beløpet innarbeides i budsjett for 2011. 

 
2. Felles brukerutvalg ber om at ordningen evalueres etter 1 år.” 

 
Votering: 
Vanglos forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-037/10 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg avgir følgende uttale: 
 

1. På bakgrunn av endrede driftsforhold (personell og økonomiske) ved 
”Egersund legevakt”, gis administrasjonen fullmakt til å organisere 
tjenesten i tråd med forslag 2 i utredningen. Dette medfører at der vil 
være en fast tilgjengelig person på legevakten hver natt hele året. Når 
vedkommende ikke er i arbeid på legevakten, inngår personen i vanlig 
arbeid på avdeling 2 vest. En person ekstra hver natt krever 1,8 årsverk 
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i turnus (3 x 0,6 årsverk). Merutgiften for dette vil være rundt 1.150.000 
kr. Dette beløpet innarbeides i budsjett for 2011. 

 
2. Felles brukerutvalg ber om at ordningen evalueres etter 1 år. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-021/10 Vedtak: 
 
Helse- og omsorgsutvalget  innstiller  til kommunestyret:  
 

På bakgrunn av endrede driftsforhold (personell og økonomiske) ved ”Egersund 
legevakt”, gis administrasjonen fullmakt til å organisere tjenesten i tråd med 
forslag 2 i utredningen. Dette medfører at der vil være en fast tilgjengelig person 
på legevakten hver natt hele året. Når vedkommende ikke er i arbeid på 
legevakten, inngår personen i vanlig arbeid på avdeling 2 vest. En person ekstra 
hver natt krever 1,8 årsverk i turnus (3 x 0,6 årsverk). Merutgiften for dette vil 
være rundt 1.150.000 kr. Dette beløpet innarbeides i budsjett for 2011. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

022/10: Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets 
21.9.2010 møte 1.6.2010  
 

Forslag til vedtak 07.09.2010: 
 
Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 1.6.2010 godkjennes. 
 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
HO-022/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 1.6.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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023/10: Møteplan for 2011  
 

Forslag til vedtak 27.07.2010: 
 
1. Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
 
25.08.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-095/10 Vedtak: 
 

Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Endringer i følgende datoer: 

- Miljøutvalgets møte 22.02.19 flyttes til 15.02.10, møtet 15.03 flyttes til 17.03 (torsd.) 
 og møtet 10.05 flyttes til 12.05 (torsd.)” 

     
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stanpes endringer enstemmig vedtatt.  
 
 
M-119/10 Vedtak: 
 

Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegge med følgende endringer: 
 
Miljøutvalgets møte 22.02.19 flyttes til 15.02.10, møtet 15.03 flyttes til 17.03 (torsd.) 
og møtet 10.05 flyttes til 12.05 (torsd.) 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
15.09.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-040/10 Vedtak: 
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Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-023/10 Vedtak: 
 

Møteplan for 2011 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

024/10: Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 21.9.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.09.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/11965 I 10.01.2010 
Tilsynsfarmasøyt 
Jacob Hagan 

Årsrapport farmasøytisk 
tilsyn 2009 - Eigesund 
kommune 

2 10/11966 I 16.04.2010 Helsedirektoratet 
Nasjonal retningslinje for 
behandling og rehabilitering 
ved hjerneslag - IS-1688 

3 10/11576 I 09.04.2010 Helsedirektoratet 

Informasjon til 
helsetjenesten og 
helsepersonell om endring 
av pasientrettighetsloven § 
4-4 om samtykke til 
helsehjelp til barn 

4 10/14677 I 19.05.2010 Helsedirektoratet 
Samhandlingsreformen - 
styrking av forebyggende 
helsetjenester 

5 10/13694 I 12.05.2010 
Rogaland Revisjon 
IKS 

Rapport  psykisk helse - 
forvaltningsrevisjon 

6 10/17199 I 16.06.2010 
Helsetilsynet i 
Rogaland 

Tilsynssak - 
sykepleiebemanning ved 
Lagård bo- og servicesenter 

7 10/17562 I 08.06.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Universell utforming - svar 
på søknad om 
pilotkommunestatus 

8 10/15508 I 03.06.2010 Norsk Form 
Omsorgspolitikk for 
morgendagens eldre - 7 
gode råd 

9 10/13545 
M
P 

14.05.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalg 19.05.2010 

10 10/21950 X 02.09.2010  Boligrapport 2010 
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11 10/21445 I 20.08.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Strategiplan for Helse 
Stavanger HF 2010 - 2020 

12 10/20315 I 13.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Avslutning av tilsyn med 
barnevern, helse- og 
sosialtjenester i Eigersund 
kommune 

13 10/21469 I 20.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Nasjonal politikk i Rogaland 
- oppgavebrevet 2010 - 2011

14 10/20600 I 17.08.2010 Helsedirektoratet 
Etter selvmordet - veileder 
om tiltak for etterlatte ved 
selvmord - veileder til høring 

15 10/18175 I 02.07.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
02.07.10 - Telegrafen 

16 10/18173 I 02.07.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
02.07.10 - Havnehagen 

17 10/18172 I 02.07.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
02.07.10 - Grand Hotell 

18 10/18171 I 02.07.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
02.07.10 - Byteltet 

19 10/18170 I 02.07.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
02.07.10 - Corner Pub & 
Diskotek 

 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Nytt dokument i saken: 
- NOU: 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverk og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud” (jnr. 10/19843) 

 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
HO-024/10 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

025/10: Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 
21.9.2010  
 
 
21.09.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
ANNE MARGRETHE HERIGSTAD (V) 
 

Det har vært stort trykk på politikerne for prioriteringer innen rusomsorgen. 
Fyrlyssenteret og Frelsesarmeens arbeid står sterkt og folk står i kø for å støtte dette 
arbeidet. Det gir god omtale, og det er det verdt. Jeg er likevel ikke alltid like sikker om 
fakta i vedtakene har komt godt nok ut til publikum. Med dette som bakteppe lurer jeg på 
om det er for sent å kunne gi en orientering i kveldens møte i Helse og Omsorg.  
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Hvor langt er en kommet i det interkommunale samarbeidsprosjektet innen rus og 
psykiatri, sammen med SUS? Har det ambulante teamet kommet i gang med sitt arbeid? 
Hvor konkrete er planene? 

 
 

LEVEKÅRSSJEF KÅRE INGVAR HELLELAND svarte: 
 

Ideen om å opprette ODB ble første gang lansert den 29. september 2009 på et større 
arrangement der samhandling omkring pasienter med tung rus/psykiatri var teamet på 
møtet. Arrangementet samlet deltakere fra spesialisthelsetjenesten så vel som fra de fire 
Dalanekommunene. Det ble den gangen antydet at det skulle planlegges et 
behandlingsteam på 8 stillinger som skulle ha de 50 tyngste rus/psykiatri brukerne i 
Dalane som målgruppe. Teamet skulle bygges opp med 3 stillinger fra 
spesialisthelsetjenesten (Psykiatrisk divisjon, SUS – Avdeling for unge voksne AUV, og 
Dalane DPS); 2 stillinger fra Eigersund kommune og 1 stilling fra hver av de andre tre 
kommunene i Dalane. Det ble samtidig foreslått at teamet skulle være i funksjon pr april 
2010. 
 
Det har gått betydelig langsommere å bygge dette tiltaket opp enn det som var anslått 
for ett år siden, og dette skyldes mange forhold. Nevnes må at det ikke har vært 
samstemmighet blant Dalanekommunene om å gå inn i dette tiltaket, og slik sett var 
Eigersund den eneste som helt fra starten sa seg villig til å forsøke å finne de to 
stillingene vi var utfordret på. Nå helt i det siste har det også kommet frem at Psykiatrisk 
divisjon heller ikke vil gå inn med de stillingsresursene man hadde antydet, og de ville 
heller ikke gå inn på det faglige nivået (psykolog) som de hadde gitt muntlige tilsagn om. 
Som en følge av dette har også Eigersund kommune trukket ut den ene av de to 
stillingene, og pr i dag ser forslaget slik ut: Psykiatrisk divisjon: 1 stilling; Eigersund 
kommune: 1 stilling; Lund og Sokndal: 0,2 – 0,3 stillinger hver; Bjerkreim: Uklart om de 
vil delta.  
 
Det er også ganske mange spørsmål som fortsatt ikke av avklart i dette fremtidige 
samarbeidet. Spørsmålene knytter seg til administrativ og ”geografisk” plassering; faglig 
nivå, og helsejuridiske avklaringen (f. eks. journalføring). Dette er avklaringen som 
sannsynligvis vil måtte trenge en del arbeid for å finne løsninger på, men dette må også 
ses i forhold til den bebudede samhandlingsreformen. I så måte er OBD et ektefødt barn 
av samhandlingsfilosofien, men dette avdekker også hvor mange utfordringer man står 
overfor når man skal organisere tiltak over nivågrensene. Dette samtidig med at vi som 
kommuner ikke har kommet frem til en enhetlig strategi i forhold til dette tiltaket. 
 
Det er imidlertid gledelig at statlige myndigheter ser veldig positivt på dette tiltaket, og vi 
har derfor mottatt tilsagn om støtte med kr 944.000,- med utsikter til ytterligere kr 
500.000,-. Det er noe uklart hva slags betingelser som gjelder for disse tilskuddene, men 
de knytter seg utelukkende til finansiering av stillinger og ikke til drift. Det må imidlertid 
antas at disse midlene tildeles etter samme retningslinjer som andre tilskuddsmidler – 
nemlig med gradvis nedtrapping over 3 år. 
 
Ettersom det er gitt midler i en slik størrelsesorden, ville det nå være meget ønskelig at 
det kunne tilsettes en leder for tiltaket. Slik situasjonen nå er, er det ingen som har 
kapasitet til å begynne på arbeidet med å avklare alle de utfordringene som eksisterer 
omkring dette tiltaket. Dersom det var blitt ansatt en leder, ville dette forberedende 
arbeidet – som uansett må gjøres – komme i gang på et tidligst mulig tidspunkt og på 
den måten legge grunnlaget for det behandlingsarbeidet som skal skje innenfor OBD. 
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HO-025/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


