
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 
Sak – fra / til: 059/10 - 063/10 
 
 
Thor Kristian Klepp – AP Åshild Bakken – AP Anette Hoås - V 
Therese Nybo – FRP Bente Skåra – KRF Liv Tone Øiumshaugen – H 
Camilla Litsheim Refsland (H) Birger Røyland – SP  
   
 
   
Følgende medlemmer hadde forfall: 

Hans Merkesdal – FRP Sverre Bertelsen - H Tor Dahle – AP  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 

Torfinn M. Haataja  FRP) Lilly Remme Brunel Kenneth Pedersen - AP   
 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Cicilie Hadland –V  i sak 059/10   
 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef levekår  KåreIngvar Helland.  Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen. 
 
 
Merknader til møtet: 

  
 
 
 
 

 
 

Thor Kristian Klepp  
Utvalgsleder Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

d 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): Tove-Mette Egeland, Hans Merkesdal. 

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

 
 
Høyre (3): Sverre C. Bertelsen, Camilla Refsland, Liv Tone Øiumshaugen 

Vara i rekkefølge:  Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad, Liv Aina Adamsen, Kjetil Bentsen,                               
                                Line Stenberg Mikalsen. 

 
 
Kristelig Folkeparti (1): Bente Skåra Gunvaldsen 

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 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

059/10 Ansvarlige lån private barnehager 2010  

060/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2010  

061/10 
Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 
11.11.2010 

 

062/10 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 1.12.2010  

063/10 Spørsmål/orienteringer i  kultur- og oppvekstutvalgets møte 11.11.2010  

 
 
 
 



059/10: Ansvarlige lån private barnehager 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2010: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til Kommunestyret: 

1. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Raketten barnehage i 2010. 
2. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Jernhagen barnehage i 2010 
3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og godkjenne låneavtaler på ansvarlige 

lån til private barnehager (lokalisert i Eigersund kommune) som har et akutt 
likviditetsmessig problem i 2010. 

4. Lånesøknaden vurderes enkeltvis. Likviditetsmessig situasjon er utslagsgivende og 
vektlegges fremfor regnskapsmessig resultat i 2010.  

5. Samlet lånebeløp i 2010 settes til 1,2 mill.kr. som finansieres ved bruk av premie-
avvikfondet. 

6. Lånene gis som ansvarlige lån (ingen pant i bygg) med tilknytning til 3 mnd. NIBOR-
rente (eller tilsvarende pt-rente). 

7. Lånene skal betales tilbake snarest mulig og innen 3 år – og senest innen 
31.12.2013. 

 
 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
ANETTE HÅOS (V) erklærte seg inhabil og trådte ut idet hun sitter i styret i Raketten 
barnehage, jfr. Fvl .§6,e. Det fremkom ikke merknader til saken og  Cecilie Hadland  (V) tok 
sete. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-059/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Raketten barnehage i 2010. 
2. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Jernhagen barnehage i 2010 
3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og godkjenne låneavtaler på ansvarlige lån til 

private barnehager (lokalisert i Eigersund kommune) som har et akutt likviditetsmessig 
problem i 2010. 

4. Lånesøknaden vurderes enkeltvis. Likviditetsmessig situasjon er utslagsgivende og 
vektlegges fremfor regnskapsmessig resultat i 2010.  

5. Samlet lånebeløp i 2010 settes til 1,2 mill.kr. som finansieres ved bruk av premie-
avvikfondet. 

6. Lånene gis som ansvarlige lån (ingen pant i bygg) med tilknytning til 3 mnd. NIBOR-
rente (eller tilsvarende pt-rente). 

7. Lånene skal betales tilbake snarest mulig og innen 3 år – og senest innen 31.12.2013. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 



 
060/10: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.09.2010: 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiler til kommunestyret: 
 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund 2010 tas til etterretning. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: 
”Skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad ivaretar mobbeofferets 
interesser.  
Det må i større grad forsøkes å flytte mobberen til annen skole.” 

 
Votering: 
Øiumshaugens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens forslag. (Åshild 
Bakken – AP)  
 
KUO-040/10 Vedtak: 

 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiler til kommunestyret: 

 
Skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad ivaretar mobbeofferets 
interesser.  
Det må i større grad forsøkes å flytte mobberen til annen skole. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 
 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN  (H) foreslo: 

”Saken tas til orientering med følgende tillegg: Trinn 1-4 styrkes innen rammen, 
eventuelt ved flytting av midler fra andre trinn.” 

 
Votering: 
Øiumshaugens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-060/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiler til kommunestyret: 
 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: Trinn 1-4 styrkes innen rammen, eventuelt 
ved flytting av midler fra andre trinn. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 

061/10: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 11.11.2010  
 

Forslag til vedtak 25.11.2010: 
 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 11.11.2010 godkjennes. 
 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KUO-061/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 11.11.2010 godkjennes. 
 
Vedtakt er enstemmig. 
 
 

062/10:  Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 
1.12.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 26.11.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/25482 
M
P 

14.10.2010  
Protokoll fra møte i felles 
brukerutvalg 14.10.2010 

2 10/29082 X 25.11.2010  
Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon pr. 
01.11.2010 

 
 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag til vedtak. 
 
 
KUO-062/10 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 



063/10: Spørsmål/orienteringer i  kultur- og oppvekstutvalgets møte 
11.11.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.11.2010: 
 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
BENTE SKÅRA (KRF) 

 OMDISPONERING AV UBRUKTE KULTURMIDLER. 
 
Rådmannen bes om å legge frem en sak for formannskapet vedr. ubrukte 
kulturmidler for innevære år og muligheter for omdisponering av ubrukte midler. 
Fortrinnsvis ønsker kultur- og oppvekstutvalget å bruke midlene til lekeutstyr i 
kommunens svømmeanlegg. 
 
Votering: 

  Skåra forslag enstemmig vedtatt. 
 

 BRUK AV HELSESØSTER PÅ HELLELAND SKOLE. 
 
Helleland skole ser ut til å delvis miste helsesøsteren der oppe. Skolen har brukt 
helsesøsteren en del i undervisningen, i konflikter blant elever, spesielt blant 
jenter i ungdomsskolen. Hun er også blitt brukt i det psykososiale skolemiljøet her 
oppe. Som vi vet er vi orientert om at det i det siste har vært en del uheldige 
situasjoner ved Helleland den senere tid.  
Ettersom leder av FAU forstår skal helsesøster nå bare ta den del av jobben som 
er lovpålagt, vaksinasjon, høyde og vekt. Resterende skal skje fra Sentrum 
Helsestasjon. 

  
Videre forteller hun meg at det skal ha kommet rundt 700.000,- til kommunen 
øremerket skolehelsetjenesten/helsetjenesten, og disse kronene har ikke 
ledende helsesøster sett noe til. Hva er disse da blitt brukt til?? Neste år skal det 
dobbelte være bevilget til kommunene til helsetjensten. 

  
Helsesøsteren har en viktig rolle i barn og unge sin oppvekst, som en nøytral 
person , og en person som de kan forholde seg til. 
Om kommunen ikke får penger igjen for dette her og nå, så kan det være at disse 
samtalene kan være med på å hjelpe ungdommene, slik at de ikke havner feil ut i 
samfunnet. Har de havnet feil ut, kan de fort bli en stor utgiftspost for 
kommunen.ref orienteringen fra SLT koordinator i forrige kommunestyremøte 22 
nov.  

  
Det meldes at det på Helleland ikke finnes noe ungdomskontakt lenger der oppe. 
Det ytres at ungdommen på Helleland ikke har noen ”nøytrale”  voksne som de 
kan forholde seg til, det er ikke alt som de vil ta opp med mor og far. 

  
Hun har videre hørt fra ungdomskontakten i Egersund, at det er ungdom her på 
Helleland som føler at det er et stort drikkepress på Helleland, og dette er noe 
som vi bør ta alvorlig, og da er det viktig at det er noen som de kan snakke med. 
 
 



KÅRE INGVAR HELLAND svarte at Helleland skole vil fortsatt ha helsesøster en 
dag i uka som i dag. Imidlertid understrekes det at vedkommende nok har 
strukket seg lenger enn sine forpliktelser i forhold til arbeidstid. 

 
Økonomisjefen kjenner ikke til at det har kommet øremerkede midler til 
helsetjenesten/skolehelsetjenesten. Kommunen har fått ca 950.000 k til 
samhandlingsreformen i rammetilskudd til forberedelse av 
Samhandlingsreformen. Folkehelse er en viktig del av dette. 

 
I forbindelse med permisjon av en av ungdomskontaktene som ikke blir erstattet, 
har den gjenværende konsentrert seg om sentrumsskolene, så det medfører 
riktighet at det for tiden ikke er ungdomskontakt på Helleland. 

   
  -------------- 

Internt notat jnr. 23990/10 ble delt ut. 
 
 
 

 KÅRE INGVAR HELLELAND 
 

 Orienterte om ungdomskontakten. 
 

 Orienterte om Regionskorpset.  Kan kommunen bidra med midler til at korpset 
kan fortsette samt at dette kan bidra med videre rekruttering av korpsbevegelsen 
i kommunen. 

 
KUO-063/10 Vedtak: 
 

Rådmannen bes om å legge frem en sak for formannskapet vedr. ubrukte 
kulturmidler for innevære år og muligheter for omdisponering av ubrukte midler. 
Fortrinnsvis ønsker kultur- og oppvekstutvalget å bruke midlene til lekeutstyr i 
kommunens svømmeanlegg. 

 
Vedtaket er enstemmig



 


