
 
 

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget 
Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 
Sak – fra / til: 001/11 - 009/11 
 
 
Kjell Fredriksen  - FRP  Svein Erik Madland - FRP     Olaug Nordeide – H 
Bjørn Carlsen – H  Anja Tingbø Omdal - KRF     Erik Ludvigsen - AP 
Odd Stangeland - AP  Esther Ørsland – SP      
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
 Anne Margrethe Herigstad - V Arne Geir Ege – KRF Ruth Kari Ludvigsen Fiske – AP 
      
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Svenn Manum – AP Edmund Iversen - KRF Torhild Kielland - V 
    
 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland 
 
 
Merknader til møtet: 

 Fra kl. 17:30 – Overlege Johannes Bergsåker-Aspøy var og orienterte fra Dalane 
medisinske senter, sammen med Mariann Svanes fra LMS som orienterte om 
”Kolskofferten”. 

 Møtet ble lukket i slutten av sak 09/11 (spørsmål/orienteringer)    
Protokoll finnes i eget protokollvedlegg, unt. off. j.nr.11/5260. 

 
 
 
 

 
 
 

Kjell H. Fredriksen  
Utvalgsleder Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Helse- og omsorgsutvalget 



 
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, Svein Erik Madland 

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, Rasmus Gundersen. 
 

---- o ---- 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/11 
Etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) etter 
ACT modell 

 

002/11 Alternativ bruk av Kreklingeveien 6  

003/11 Satser for skjenke- og salgsavgifter for alkoholholdig drikk  

004/11 
Plaza Egersund AS - utvidelse av skjenketiden under visefestivalen 
2011 

 

005/11 Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2010  

006/11 
Ny overordnet samarbeidsavtale mellom Stavanger Universitetssykehus 
og Eigersund kommune 

 

007/11 Detaljbudsjett 2011 - Helse og omsorgsavdelingen  

008/11 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 15.2.2011  

009/11 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 15.2.2010  

 
 
 
 



001/11: Etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam i Dalane 
(OBD) etter ACT modell  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2011: 
 
Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Eigersund kommune går inn i prosjektet OBD ( oppsøkende behandlingsteam) 
sammen med SUS og de andre Dalanekommunene. 

2. Dersom den statlige medfinansiering opphører, vil prosjektet bli vurdert avsluttet fra 
Eigersunds side av økonomiske grunner. 

3. En vil om nødvendig komme tilbake til sakens økonomiske konsekvenser i 
forbindelse med første økonomirapport, og budsjett 2012/økonomiplan. 

 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
HO-001/11 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2011: 
 

Helse og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune går inn i prosjektet OBD ( oppsøkende behandlingsteam) 
sammen med SUS og de andre Dalanekommunene. 

2. Dersom den statlige medfinansiering opphører, vil prosjektet bli vurdert avsluttet fra 
Eigersunds side av økonomiske grunner. 

3. En vil om nødvendig komme tilbake til sakens økonomiske konsekvenser i 
forbindelse med første økonomirapport, og budsjett 2012/økonomiplan. 

 
Innstillingen er enstemmig. 
 
 

002/11: Alternativ bruk av Kreklingeveien 6  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.01.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kreklingveien 6 videreføres som kommunal bolig. 
 
 
26.01.2011 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
ARNFINN HAVSØ (FRP) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 



 
 
Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble fraflyttet i 
september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. 
Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Havsøs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
BRU-001/11 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg uttaler til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 

 
 Felles brukerutvalg har følgende merknad: 

Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble 
fraflyttet i september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. 
Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-013/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
HO-002/11 Vedtak: 
 

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



003/11: Satser for skjenke- og salgsavgifter for alkoholholdig drikk  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2011: 
 
Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret 
 
Eigersund kommune øker avgiftene for skjenking ved en enkelt anledning til 300 kr pr dag 
skjenkingen foregår. 
 
I tillegg betales slik forskriften til alkoholloven bestemmer en avgift i forhold til omsatt 
alkoholmengde. 
 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
HO-003/11 Vedtak: 
 

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret 
 
Eigersund kommune øker avgiftene for skjenking ved en enkelt anledning til 300 kr pr 
dag skjenkingen foregår. 
 
I tillegg betales slik forskriften til alkoholloven bestemmer en avgift i forhold til omsatt 
alkoholmengde. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

004/11: Plaza Egersund AS - utvidelse av skjenketiden under 
visefestivalen 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2011: 
 
Helse-  og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Søknaden avslås av prinsipielle grunner med hensyn til mulige konsekvenser. 
 
Vedtaket anses som prinsipielt og dersom søknaden innvilges vil lignende søknader kunne 
bli innvilget uten fremleggelse for politisk behandling. 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



HO-004/11 Vedtak: 
 

Helse-  og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Søknaden avslås av prinsipielle grunner med hensyn til mulige konsekvenser. 
 
Vedtaket anses som prinsipielt og dersom søknaden innvilges vil lignende søknader 
kunne bli innvilget uten fremleggelse for politisk behandling. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

005/11: Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2010  
 

Forslag til vedtak 05.01.2011: 
 
Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 23.11.2010 godkjennes. 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
HO-005/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den 23.11.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

006/11: Ny overordnet samarbeidsavtale mellom Stavanger 
Universitetssykehus og Eigersund kommune  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.01.2011: 
Forslaget til ny overordnet samarbeidsavtale mellom Stavanger Universitetssykehus og 
Eigersund kommune godkjennes.  
 
26.01.2011 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
BRU-003/11 Vedtak: 
 

Forslaget til ny overordnet samarbeidsavtale mellom Stavanger Universitetssykehus 
og Eigersund kommune godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-006/11 Vedtak: 
 

Forslaget til ny overordnet samarbeidsavtale mellom Stavanger Universitetssykehus og 
Eigersund kommune godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

007/11: Detaljbudsjett 2011 - Helse og omsorgsavdelingen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.02.2011: 
Vedlagt budsjettforslag vedtas som Helse- og omsorgsavdelingens detaljbudsjett for 2010 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-007/11 Vedtak: 
 

Vedlagt budsjettforslag vedtas som Helse- og omsorgsavdelingens detaljbudsjett for 
2010 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

008/11: Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 15.2.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 07.02.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/26980 N 18.11.2010 Karl Johan Olsen 

Oppfølging av rapport fra 
Rogaland Revisjon i 
forbindelse med 
forvaltningsrevisjon 

2 10/29353 U 29.11.2010 Hellvik Bistro 
Skriftlig advarsel - Hellvik 
Bistro 

3 10/29444 X 30.11.2010 Kåre Ingvar Helland Beregningsgrunnlag 

4 10/29298 I 26.11.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Tilgjengelighetsprisen 2010 - 
vedr. innspill til kandidat 

5 10/32033 I 17.12.2010 
Det Kgl. Arbeids- og 
inkluderingsdepartem
ent 

Rundskriv A-1/2010 - statlige 
rettledende retningslinjer for 
utmåling av økonomisk 
støtte til livsopphold 



 

 8

6 10/32052 I 14.12.2010 Helsedirektoratet 

Den nasjonale satsingen 
utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester - 
overordnet strategi 2011-
2015 

7 10/31246 I 16.12.2010 
Arbeidsgruppen 
interkommunalt 
prosjekt i palliasjon 

Interkommunalt 
samhandlingsprosjekt i 
palliasjon 

8 10/29852 I 22.11.2010 Helse Vest RHF 
Svar på brev om Helse Vest 
sitt tilbud til rusavhengige i 
Dalaneregionen 

9 10/25482 
M
P 

14.10.2010  
Protokoll fra møte i felles 
brukerutvalg 14.10.2010 

10 11/1035 I 29.12.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Informasjon om Veksthuset 
Rogaland ( terapeutisk 
samfunn) 

11 11/1201 I 10.01.2011 
Vitus apotek 
Egersund 

Årsrapport farmasøytisk 
tilsyn 2010 Eigersund 
kommune 

12 10/24712 I 01.10.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
01.10.10 - Hauen Kro 

13 10/30822 I 04.12.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
04.12.10 - Plaza 

14 11/1272 I 14.01.2011 
Fagrådet innen 
Rusfeltet i Norge 

Invitasjon til medlemskap i 
Fagrådet innen rusfeltet i 
Norge, Fagrådet - Rusfeltets 
Hovedorganisasjon 

15 11/1145 X 14.01.2011  

Høringsuttalelse til Lov om 
folkehelsearbeid og til  ny lov 
om kommunale helse- og 
omsorgstjenester fra 
Eigersund kommune. 

16 10/31838 I 23.12.2010 ULOBA 
Regjeringen svekker BPA-
ordningen 

17 11/3557 I 31.01.2011 Yngve Sommer 
MS-rammede pasienter i 
Norge - oversendelsesbrev 
ang. CCSVI 

 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

12 10/24712 I 01.10.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
01.10.10 - Hauen Kro 

13 10/30822 I 04.12.2010 
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS 

Rapport fra skjenkekontroll 
04.12.10 - Plaza 

 
 
ERIK LUDVIGSEN (AP) foreslo: 

”RS-12 og RS-13 sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om å få dem 
presentert som egne saker.   

 For fremtiden skal alle slike skjenkerapporter fremlegges som egne saker.” 
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Votering: 

 Ludvigsens forslag enstemmig. Vedtatt. 
 
 
HO-008/11 Vedtak: 
 

RS-12 og RS-13 sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om å få dem 
presentert som egne saker.   

 For fremtiden skal alle slike skjenkerapporter fremlegges som egne saker. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

009/11: Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 
15.2.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.01.2011: 
 
 
15.02.2011 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
OLAUG NORDEIDE (H) stilte spørsmål om ikke lindrende enhet på 2 Vest ved Dalane 
medisinske senter. 
 
KÅRE INGVAR HELLAND: 
Svarte at denne avdelingen blir leder av kreftsykepleier i kommunal regi.  Denne ligger foreløpig 
innen kommunehelsetjenesten.  Det er innredet et lindrende rom oppe på 2 Vest der en gir 
terminal behandling – men det er også flere rom på 2 Vest der en behandler kreftpasienter. 
Målet er å få innredet et rom til. Foreløpig er dette en del av 2. vest som indirekte inngår i DMS. 
 

--- 0 --- 
 
BJØRN CARLSEN (H) stilte følgende spørsmål i forhold til DMS (Dalalene Distriktsmedisinske 
senter: 
 

 Finns det budsjett for driften av DMS ?  
 Er du eller andre i Komunen inne i prosessen med utforming av dette budsjett i så fall ? 

Eller blir  det bare laget av SUS uten deres innvirkning ? 
 Får dere rapporter på hvordan forbruk på DMS er i forhold til budsjett? Hva er 

kommunens andel inn i DMS ( hvis du klarer å finne det relativt enkelt ) 
  

Jeg ser at DMS er kommet for å forhåpentligvis bli på permanent basis - men hva koster 
dette kommunen, og hvilken innflytelse vi har på driften. 

 
 
KÅRE INGVAR HELLAND svarte følgende: 

Viser til redegjørelse av J. Bergsaker- Aspøy i møte som berørte nedenstående spørsmål. 
Følgende kan suppleres. 

 
1. Det finnes et budsjett for Dalane Lokalmedisinske Senter som ligger under SUS- 

systemet.  
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2. Det finnes en prosjektgruppe og en styringsgruppe som blir løpende orientert om driften 
ved DLMS. Budsjettet blir utarbeidet av SUS systemet uten konkret kommunal 
påvirkning.  

3. Kommunen får ikke slike rapporter og har foreløpig ikke hatt utgifter bortsett fra 800.000 
kr som kommunene har fått i statlig støtte til prosjektet.  

 
--- 0 --- 

  
KÅRE INGVAR HELLAND  - orienterte om et møte med Frelsesarmeen ang. Nytt Livsenteret på 
Heskestad.  Slik det ser ut nå så blir senteret nedlagt. 
 

--- 0 --- 
 
 
LEVEKÅRSSJEFEN ga en orientering i lukket møte jf. kl. § 31, nr 3. 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(j.nr:11/5260)     
     ----0---- 
 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag i saken. 
 
 
HO-009/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 



 


