
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 11.11.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 22:15 
Sak – fra / til: 049/10 - 058/10 
 

 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Thor Kristian Klepp – AP Tor Dahle – AP Åshild Bakken – AP 
Therese Nybo – FRP Bente Skåra – KRF Liv Tone Øiumshaugen – H 
Anette Hoås - V Birger Røyland – SP Camilla Litsheim Refsland (H) 
Sverre Bertelsen - H   
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Hans Merkesdal – FRP    

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Torfinn M. Haataja  FRP)    

 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef Levekår Kåre Ingvar Helland. 
 
 
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): 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 

049/10 2011 - Bosetting av flyktninger  

050/10 Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014  

051/10 Skoletilhørighet - fordeling av elevene i sentrum  

052/10 
Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 
30.9.2010 

 

053/10 17. mai 2011  

054/10 Fraværsstatistikk 2009/2010 - elever i grunnskolen i  Eigersund  

055/10 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 11.11.2010  

056/10 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 11.11.2010  

057/10 Tildeling av Innsatspremie 2010  

058/10 Kulturprisen 2010  

 
 
 
 



049/10: 2011 - Bosetting av flyktninger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2010: 
Kultur og oppvekstutvalget uttaler: 
 
Felles brukerutvalg uttaler: 
 
Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 20 flyktninger i 2011. 
2. Familiegjenforente inngår i dette antallet. 
3. Dersom det blir plasser ledige i det kommunale prosjektet for 5 enslige mindreårige i 

2011, kan det tas imot enslige mindreårige som går inn i de ledige plassene.    
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-049/10 Vedtak: 
 
Kultur og oppvekstutvalget uttaler: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 20 flyktninger i 2011. 
2. Familiegjenforente inngår i dette antallet. 
3. Dersom det blir plasser ledige i det kommunale prosjektet for 5 enslige mindreårige i 

2011, kan det tas imot enslige mindreårige som går inn i de ledige plassene.    
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2010: 
Fremkommer i rådmannens budsjettforslag. 
 
 
09.11.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
TERJE JØRGENSEN (H) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering.” 
Votering: 
Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. 
 
ADM-012/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BIRGER RØYLAND (SP) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag til budsjett 2011 tas til orientering med følgende kommentar: 
 

1. KUO ser med bekymring på å kutte 6 stillinger i skole/barnehage. 
2. Ventilasjonsanlegget på Helleland skole bør påbegynnes i 2011.” 

 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: 

”Rådmannen anmodes om å føre en aktiv budsjettkontroll i etater/avdelinger/sektorer 
osv..  Månedlige økonomirapporter legges fram i formannskapet. 
Hver avdeling har eget budsjettansvar.  Positive og negative tall overføres til neste års 
budsjett.  Overskridelser må ordnes inn egne rammer.” 
 

Votering: 
Røylands forslag enstemmig vedtatt. 
Øiumshaugens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.  (AP–SP–V) 
 
 
KUO-050/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens forslag til budsjett 2011 tas til orientering med følgende kommentar: 
 

1. KUO ser med bekymring på å kutte 6 stillinger i skole/barnehage. 
2. Ventilasjonsanlegget på Helleland skole bør påbegynnes i 2011. 
3. Rådmannen anmodes om å føre en aktiv budsjettkontroll i etater/avdelinger/sektorer 

osv..  Månedlige økonomirapporter legges fram i formannskapet. Hver avdeling har 
eget budsjettansvar.  Positive og negative tall overføres til neste års budsjett.  
Overskridelser må ordnes inn egne rammer. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 

051/10: Skoletilhørighet - fordeling av elevene i sentrum  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.10.2010: 
1. I sentrum av Egersund tildeles elever på barnetrinnet skoleplass ved den skolen som 

er nærmest bostedet. 
2. Dersom det er fullt på det trinnet som eleven skal gå, får eleven skoleplass på den 

nærmeste skole som har plass. Dette gjelder både på barne- og ungdomstrinnet. 
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
THOR KRISTIAN KLEPP (AP) foreslo følgende nytt pkt. 3: 

”Kultur- og oppvekstutvalget ber om en sak der skyss/skoletilhørighet og nærhet til 
skolene vurderes/belyses.” 

 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Klepps forslag enstemmig vedtatt. 
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KUO-051/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekst utvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. I sentrum av Egersund tildeles elever på barnetrinnet skoleplass ved den skolen som er 
nærmest bostedet. 

 
2. Dersom det er fullt på det trinnet som eleven skal gå, får eleven skoleplass på den 

nærmeste skole som har plass. Dette gjelder både på barne- og ungdomstrinnet. 
 
3. Kultur- og oppvekstutvalget ber om en sak der skyss/skoletilhørighet og nærhet til 

skolene vurderes/belyses. 
 
Innstillingen er enstemmig. 
 
 

052/10: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 30.9.2010  
 

Forslag til vedtak 14.10.2010: 
 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 30.9.2010 godkjennes. 
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KUO-052/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 30.9.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

053/10: 17. mai 2011  
Rådmannens forslag til vedtak 28.10.2010: 
 
1. 17. mai arrangementet for 2011 tildeles Eigersund Blåseorkester. Tildelingen skjer   
     på følgende vilkår: 
  a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
  b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
  c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
  d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1016 
 
2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert   
   arrangement.  
   I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter forbundet med  
   bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 14707.1016. 
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3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og  
    Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1016. 
 
4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg   
    eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 
 
5.  Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09. 
 
6.  Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på  
    kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
KUO-053/10 Vedtak: 
 

1. 17. mai arrangementet for 2011 tildeles Eigersund Blåseorkester. Tildelingen skjer   
     på følgende vilkår: 
       a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
       b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
       c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
       d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1016 
 
2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert   
    arrangement.  
   I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter forbundet med  
   bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 14707.1016. 
 
3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole   
    og Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto   
    14707.1016. 
 
4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med  
    opplegg eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 
 
5.  Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09. 
 
6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket  
     på kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
 

 
 

054/10: Fraværsstatistikk 2009/2010 - elever i grunnskolen i  
Eigersund  
 

Rådmannens forslag til vedtak25.10.2010 
Fraværsstatistikken for elever i grunnskolen skoleåret 2009/2010 tas til orientering. 
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11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-054/10 Vedtak: 
 

Fraværsstatistikken for elever i grunnskolen skoleåret 2009/2010 tas til orientering. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

055/10: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 
11.11.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.10.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/23209 U 21.09.2010 
Medlemmene i 
samarbeidsutvalget 

Eigerøy skole - referat fra 
møte i samarbeidsutvalget 
14. sept. 2010 

2 10/24019 U 29.09.2010 
Til medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvvalg 

Referat fra kommunalt 
foreldreutvalg onsdag 
22.09.2010 

3 10/24416 X 04.10.2010 

Randi L. Birkeland;  
Oddveig S. Skaara;  
Carl Inge Vasshus;  
Oddvar Sten Stapnes

Arbeidsgruppe om 
organisering av 
fremmedspråkopplæring i 
Eigersund kommune 

4 10/24474 X 04.10.2010 Kåre Ingvar Helland 
Referat fra møtet i Hellvik 
skoles SU/SMU-utvalg 4. 
oktober 2010 

5 10/24785 U 07.10.2010 medlemmer 
Referat fra 
SU/skolemiljøutvalg ved 
Husabø skole 

6 10/25040 I 06.10.2010 Dalane folkemuseum 
Referat fra styremøte for 
stiftelsen Dalane 
folkemuseum den 06.10.10 

7 10/25144 I 01.10.2010 
Det kgl. 
kulturdepartementet 

Opphevelse av 
konsesjonsordningen for 
videoomsetning 

8 10/25366 U 19.10.2010 
Fylkesmann i 
Rogaland 

Klage på tildelt kommunalt 
tilskudd til private 
barnehager 2010 

9 10/20659 
M
P 

19.08.2010  

Protokoll fra felles 
brukerutvalgs 
ekstraordinære møte 
18.08.2010 

10 10/23056 
M
P 

16.09.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
15.09.2010 
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11 10/26791 N 28.10.2010 Terje Jørgensen 
Rockeklubb - Pistolklubb - 
ang. lokaler 

12 10/26389 X 25.10.2010 

Randi L. Birkeland;  
Nils Georg Hansen;  
Carl Inge Vasshus;  
Oddvar Sten Stapnes

Arbeidsgruppe 
fremmedspråk 

13 10/25308 I 06.10.2010 

Kommunalt 
foreldreutvalg i 
Eigersund v/Ragnhild 
Mong 

Uttalelse mot 
leksehjelpordningen for 1.-4. 
klasse 

14 10/23479 U 24.09.2010 
Samarbeidsutvalgets 
medlemmer 

Referat fra møte i 
samarbeidsutvalget 21.09.10 
- Rundevoll barnehage 

15 10/27616 I 08.11.2010 
Egersund 
Rockeklubb 
v/Kenneth Bjørnemo 

KUO møte 11.11.2010 - 
Egersund Rockeklubbs 
lokaler i Årstadfjellet - 
tilleggsinformasjon 

16 10/27736 U 09.11.2010 
Kenneth Bjørnemo;  
Tor Kristian Klepp;  
Ingve Aalbu 

Lokaliteter for Rockeklubb 
og Pistolklubb - til KUO 

17 10/27505 I 05.11.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Nyhetsbrev fra KS - 
styrevedtak nr. 3 den 
28.10.10 

18 10/23630 I 20.09.2010 
Jernhagen 
barnehage 

Klage på tildelt kommunalt 
tilskudd 2010 - Jernhagen 
barnehage 

19 10/27827 I 29.10.2010 
Private Barnehagers 
Landsforbund 

Klage på vedtak om 
kommunalt driftstilskudd for 
2010 - Eigerøy, Skattekisten, 
Varden, Lykkeliten, 
Jernhagen og Raketten 
barnehager 

20 10/27182 I 01.11.2010 Raketten barnehage 
Søknad om ekstraordinært 
driftstilskudd for 2010 - 
Raketten barnehage SA 

21 10/27462 X 05.11.2010 Kåre Ingvar Helland 
Redegjørelse om tiltak mot 
mobbing skoleåret 2009-
2010 

 
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye referatsaker: 
 
 

16 10/27736 U 09.11.2010 
Kenneth Bjørnemo;  
Tor Kristian Klepp;  
Ingve Aalbu 

Lokaliteter for Rockeklubb 
og Pistolklubb - til KUO 

17 10/27505 I 05.11.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Nyhetsbrev fra KS - 
styrevedtak nr. 3 den 
28.10.10 
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18 10/23630 I 20.09.2010 
Jernhagen 
barnehage 

Klage på tildelt kommunalt 
tilskudd 2010 - Jernhagen 
barnehage 

19 10/27827 I 29.10.2010 
Private Barnehagers 
Landsforbund 

Klage på vedtak om 
kommunalt driftstilskudd for 
2010 - Eigerøy, Skattekisten, 
Varden, Lykkeliten, 
Jernhagen og Raketten 
barnehager 

20 10/27182 I 01.11.2010 Raketten barnehage 
Søknad om ekstraordinært 
driftstilskudd for 2010 - 
Raketten barnehage SA 

21 10/27462 X 05.11.2010 Kåre Ingvar Helland 
Redegjørelse om tiltak mot 
mobbing skoleåret 2009-
2010 

 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag til vedtak. 
 
 
KUO-055/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

056/10: Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 
11.11.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.10.2010: 
 
 
11.11.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF): 
  

 Som følge av støyen rundt tilskuddsmidler til private barnehager fremmes det snarlig en 
sak for kultur- og oppvekstutvalget som belyser kostnads- og inntektsstrukturen som 
danner grunnlag for tilskuddsordningen i kommunale og private barnehager. 

 
Votering: 

 Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

 Som følge av at jeg er skoleeiers representant i SU på Helleland skole er jeg blitt 
underrettet av rektor om at de har mottatt varsel om tilsyn ved skolen. I denne 
forbindelse mener hun og oppdage på Utdanningsdepartementets nettsider at skolene 
våre ikke er godkjent i henhold til forskrifter gitt av Helsedirektoratet, Kan du 
avkrefte/bekrefte at vi har et slikt system i organisasjonen som her kreves for å oppfylle 
forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og redegjøre litt rundt dette i 
KUOs møte på torsdag førstkommende.  
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KÅRE INGVAR HELLAND svarte at Helleland skole ble sist gang godkjent i 2006 etter 
forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler sammen med de andre skolene i 
Eigersund. Nå forligger planer om et nytt tilsyn for å fornye godkjenningen. En kopi av 
forskriften ble delt ut til medlemmene. Rektorene vil bli kalt inn av skolefaglig ansvarlig til 
felles forberedelse og gjennomgang av dette. 

 
 Likeledes har jeg spørsmål knyttet til Rådmannens budsjettforslag hvor det er satt av 

penger til brannsikring av ny del ved Grøne Bråden skole samt 2 nye dusjer med 
varmtvannsbereder. Skolen ble for kort tid siden utbygd og da forekommer det meg 
underlig at man ikke ved utbyggning utstyrte bygget med forskriftsmessig 
brannsikkerhetstiltak. Har man en naturlig forklaring på dette?  

 
KÅRE INGVAR HELLAND svarte at skolens vaktmester opplyser at det var økonomiske 
grunner til at  dette ikke ble gjort i forbindelse med utbyggingen. 

 
 
 Videre ønsker jeg å vite noe om eventuelle tilskudd kommunen kan ha mottatt i 

forbindelse med utbygging av Hellvik barnehage og hvilke konsekvenser en eventuell 
byggestopp vil få å si for eventuell tilbakebetaling av f.eks investeringstilskudd fra 
stat/fylke.  Da har blitt meg fortalt at man skal ha mottatt investeringstilskudd i 
forbindelse med etablering av ny avdeling som i dag har adresse Brunnmyra og at man 
ved byggestopp må tilbakebetale dette tilskuddet. Finnes det snev av sannhet til dette? 

 
KÅRE INGVAR HELLAND svarte at kommunen har fått 220.000 kr til drift i midlertidige 
lokaler i påvente av permanent utbygging. Dersom dette ikke skjer innen 3 år, kan 
kommunen risikere å måtte betale beløpet tilbake. 

  
 
KÅRE INGVAR HELLAND: 
  

Refererte til henvendelse fra leder i Nordsjørittet om et samarbeid med kommunen om å 
markedsføre byen og kommunen under Nordsjørittet.    .   
Dette arbeidet er allerede i gang. 

 
 
KUO-056/10 Vedtak: 
 

Som følge av støyen rundt tilskuddsmidler til private barnehager fremmes det snarlig en 
sak for kultur- og oppvekstutvalget som belyser kostnads- og inntektsstrukturen som 
danner grunnlag for tilskuddsordningen i kommunale og private barnehager. 

. 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 


