
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 30.09.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:30 
Sak – fra / til: 040/10 - 048/10 
 

 
 
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) 
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Hans Merkesdal – FRP Sverre Bertelsen - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Kjetil Bentsen (H) Torfinn M. Haataja (FRP  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef Levekår Kåre Ingvar Helland. 
 
Merknader til møtet: 

  Fra kl. 19:00: Kommunalsjef Økonomi Tore Oliversen orienterte om tilskudd til de   
       private barnehagene 2011. 
    
 Representanter for de private barnehagene orienterte om sitt syn på den økonomiske 

situasjonen for de private barnehagene. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

040/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2010  

041/10 
Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 
10.08.2010 

 

042/10 
Rapporter fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes virksomhet 
2009-2010 

 

043/10 Tilsyn med barnehager 2009/2010  

044/10 Møteplan for 2011  

045/10 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets  møte 30.9.2010  

046/10 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 30.9.2010  

047/10 Nasjonale prøver 2009  

048/10 Evaluering politisk struktur 2007 - 2011  

 
 
 
 

 
 
 
 



040/10: 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 ØIUMSHUGEN (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. 
 
 

041/10: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 10.08.2010  
 

Forslag til vedtak 24.08.2010: 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 10.8.2010 godkjennes. 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
KUO-041/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 10.8.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

042/10: Rapporter fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes 
virksomhet 2009-2010  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK  : 
 
Rapportene fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes virksomhet 2009/2010 tas til 
orientering. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-042/10 Vedtak: 
 

Rapportene fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes virksomhet 2009/2010 tas til 
orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

043/10: Tilsyn med barnehager 2009/2010   
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.09.2010: 
 
 Rapportene fra tilsyn med barnehagene tas til orientering. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-043/10 Vedtak: 
 

Rapportene fra tilsyn med barnehagene tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

044/10: Møteplan for 2011  
 

Forslag til vedtak 27.07.2010: 
 
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 Stapnes 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: 
 

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. 
 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-044/10 Vedtak: 
 

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

045/10: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets  møte 
30.9.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.09.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/23298 U 20.09.2010 
Kjell Vidar Nygård;  
Liv Tone 
Øiumshaugen 

Oppnevning til politiske 
utvalg pga permisjon for 
Grete Iren Håkul frem til 
1.8.2011. 

2 10/20621 I 18.08.2010 
Trygg Trafikk 
Rogaland 

Tips til bilister og foreldre om 
sikkerhet for skolestart 

3 10/20288 I 13.08.2010 Stopp Mobbingen Aksjon Trygge skoler 

4 10/21191 I 25.08.2010 
Rogaland Historie- og 
Ættesogelag 

Tilbud annonse i Årbok for 
Rogaland Historie- og 
Ættesogelag 

5 10/21239 X 17.08.2010 Karl Johan Olsen 
Familieavdeling i Åpen 
barnehage - ressursbruk 

6 10/21469 I 20.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Nasjonal politikk i Rogaland 
- oppgavebrevet 2010 - 2011

7 10/20315 I 13.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

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



8 10/21921 X 31.08.2010 Kåre Ingvar Helland 
Statusrapport 
Ungdomskontakten høsten 
2010 

9 10/22946 I 15.09.2010 Skåra Hestesenter 

Samarbeidsavtale mellom 
Eigersund kommune og 
Skåra Hestesenter vedr. 
tilbud om terapiridning 

10 10/23894 X 28.09.2010 
Leif E. Broch;  
Karl Johan Olsen 

Tiltak mot mobbing 

 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

9 10/22946 I 15.09.2010 Skåra Hestesenter 

Samarbeidsavtale mellom 
Eigersund kommune og 
Skåra Hestesenter vedr. 
tilbud om terapiridning 

 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: 

”Når det gjelder sikkerhet i avtalen regner en med at det er tatt hensyn til HMS-
prosedyrer. At det blir vurdert rygg og brystbeskyttelse ved behov.” 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
KUO-045/10 Vedtak: 
 

Når det gjelder sikkerhet i avtalen regner en med at det er tatt hensyn til HMS-
prosedyrer. At det blir vurdert rygg og brystbeskyttelse ved behov. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

046/10: Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 
30.9.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.08.2010: 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
ÅSHILD BAKKEN (AP) 

 Stilte spørsmål om hvorfor ikke barnevernsvakt var på plass enda. 
 
KOMMUNALSJEF LEVEKÅR svarte at av økonomiske budsjettmessige årsaker er det ikke 
bevilget penger til dette. 

 
 
 



 
THOR KRISTIAN KLEPP (AP). 

 Medlemmer av samarabeidsutvalgene i perioden 2007-2011. 
I Grete Iren Håkulls permisjonstid overtar Liv Tone Øiumshaug hennes verv frem til 
31.7.2011. 
Dette gjelder medlem i Samarbeidsutvalget på Husabø ungdomsskole og varamedlem i 
samarbeidsutvalget på Rundevoll skole. 

 
KOMMUNALSJEF LEVEKÅR Kåre Ingvar Helland. 

 Orienterte om en bekymringsmelding fra en skolene, der det er oppstått uholdbare 
arbeidssituasjoner ved at det er elever som lider er psykiatriske lidelser som må ha flere 
timer med assistent.  Dette forholdet tærer både på lærere og assistenter. 

 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag til vedtak. 
 
KUO-046/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

047/10: Nasjonale prøver 2009  
 

Forslag til vedtak: 
 
Resultatene av Nasjonale prøver 2009 tas til orientering. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-047/10 Vedtak: 
 

Resultatene av Nasjonale prøver 2009 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

048/10: Evaluering politisk struktur 2007 - 2011  
 

Forslag til vedtak 29.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund skal fra neste periode ha 31 medlemmer. 

2. Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et planteknisk utvalg med 
11 medlemmer. 



a. Formannskapet overtar ansvarsområdene til KUO og HO. 

b. Planteknisk utvalg overtar ansvarsområdet til M, samt dispensasjonssaker fra 
kommuneplan og landbrukssaker. 

c. Det foretas ikke endringer for de øvrige utvalgene. 
 

3. Møteplan legges opp slik: 
a. Hovedutvalgene har møte i samme uke, tirsdag og onsdag. 
b. Saksdokumenter til kommunestyret sendes ut samtidig med saksdokumenter 

til hovedutvalgene. 
c. Vedtak fra hovedutvalg ettersendes kun elektronisk til kommunestyret – 

fordeles i papir på møte. 
d. Kommunestyre har møte mandag uken etter at hovedutvalgene har hatt møte. 
e. Saker til kommunestyret skal behandles i de hovedutvalgsmøter som er rett i 

forkant av kommunestyrets møte.  
 

4. Det fremmes en sak til kommunestyret i inneværende periode om elektroniske 
hjelpemidler for de folkevalgte i neste periode. I saken skal det også vurderes 
elektronisk utsendelse av saksdokumenter. Det settes av midler på budsjettet for 
2011 slik at dette kan realiseres ved neste periodes start. 

 
5. Varaordførers stilling settes i neste periode til 30%. 

 
6. Leder av planteknisk utvalg gis mulighet til frikjøp på lik linje med gruppelederne. 

 
7. Gruppelederne og varaordfører skal ha felles kontor i rådhusets 4 etasje og gis også 

tilgang til kommunens nettverk gjennom den etablerte hjemmekontorløsning. 
 

8. Overføring av lyd og bilde (fortrinnsvis streaming) vurderes gjennomført for 
kommunestyret når kommunestyret har møter i lokale der det er tilrettelagt for dette. 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avgjøre sakens detaljer. Ut i fra de 
erfaringene som trekkes av dette, vurderes det tilsvarende overføring for de to 
hovedutvalgene.  

 
9. I tillegg til de endringene som følger av endring av utvalgsstrukturen for neste 

periode, endres politisk reglement for denne perioden slik: 

a. POLITISK REGLEMENT – §§ 4, 4-1 

KOMMUNESTYRET. 
 (..) Innkalling sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer med et 
høvelig varsel, normalt 18 dager * før møtet settes. Saksliste skal kunngjøres 
med annonse i lokal presse og på kommunens internettsider.  
(*Gjøres gjeldende fra og med neste periode.) 

 
Det er kun i unntakstilfeller og i saker av høy viktighet at saker kan 
ettersendes og da kun etter godkjenning fra ordfører, og under forutsetning av 
at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på årsaken. 
Slike saker kan avvises av utvalget dersom møteleder eller 1/3 av utvalget 
motsetter seg det. 



b. POLITISK REGLEMENT – § 6-1 FORMANNSKAPET. 
I medhold av kommunelovens § 8, nr 3 tildeles formannskapet 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov og der dette ikke 
allerede er delegert av kommunestyre. Formannskapet kan delegere videre til 
andre. 

c. POLITISK REGLEMENT – § 8 HELSE- OG 

OMSORGSSTYRET. 
 (..) Utvalget avgjør klager på vedtak fattet av rådmannen og ordfører om tildeling 
av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokale i enkelttilfelle, 
jfr. alkohollovens §§ 1-12, 2. ledd. 

d. § 3-1 VALG OG SAMMENSETNING GIS DETTE 

TILLEGGET. 
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta 
med en observatør med møte- og talerett 

e. POLITISK REGLEMENT – §3-2 

ADMINISTRASJONSUTVALGET. 
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter 
kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget har som arbeidsområde de 
oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog 
myndighet delegert til formannskapet.  
 
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at 
likestillings- og inklurderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle 
politikkområder. 
 
Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Utvalget: 

 Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og 
andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og 
arbeidsvilkår. 

 Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen. 
 Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer. 

f. POLITISK REGLEMENT – §3-3 

ADMINISTRASJONSUTVALGET. 
Administrasjonsutvalget gir tilrådning bl.a. i følgende saker: 
Større organisasjons- og bemanningsplaner. 

 



10. Det gjennomføres høring i regi av formannskapet for budsjett og økonomirapportene. 
 

11. På bakgrunn av endringer av ”rammebetingelser” tas organisering av havnestyret ut 
av denne saken. Rådmann og havnesjef får i inneværende periode i oppdrag å 
utarbeide en sak til kommunestyret som ser på organisering av havn, herunder 
styrets sammensetning. Følgende momenter skal bla utredes: 
1. Organisering av Egersund Havn KF, herunder om hvorvidt KF er rett organisering 

for fremtiden.  Dersom KF fortsatt anbefales vurderes spesielt: 
a. KS Bedrifts anbefalinger for kommunale foretak som grunnlag. 
b. Forholdet til kommuneadministrasjonen jf. kl. § 72 herunder saksgang til 

kommunestyret. 
2. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som myndighets- og forvaltningsutøver. 
3. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som forvalter og utvikler av 

næringsareal. 
4. Kommunens, næringssjefen i Dalane og Egersund Havn KFs rolle som 

næringsutvikler og forpliktende samarbeidsstrukurer for dette. 
5. Egersund Havns rolle som myndighets- og forvaltningsutøver kontra 

næringsutvikler. 
6. Kommunens rolle som aktiv forvalter av eierskap i Egersund Havn KF. 
7. Styrets sammensetning, herunder: 

a. En rendyrking av havnestyrets rolle som bedriftsstyre kontra havnestyrets 
rolle som politisk utvalg. 

b. Samlet kompetansebehov i styret. 
c. Valgkomite og utvelgelser av styrerepresentanter. 
d. De ansattes rolle i havnestyret jf. kl. 66 nr 2. 
e. Brukerrepresentanter. 
f. Valgperiode, herunder antall år (2-4) og skjev rotasjon der halvparten av 

styret oppnevnes /byttes ut og ikke som nå hele styret.
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BIRGER RØYLAND (SP) foreslo: 
     ”1. Kommunestyret skal i neste periode ha 35 medlemmer. 

1. Det etableres en 3-utvalgsmodell med formannskap, et planteknisk utvalg og et 
levekårsutvalg med 11 medlemmer. 

a) Levekårsutvalget overtar ansvar for HO og KUO. 
b) Planteknisk utvalg overtar hovedansvaret for Miljøstyret. 
c) Det må vurderes om enkelte saker kan overføres fra Miljøstyret til det nye 

Levekårsutvalget. 
d) Levekårsutvalget har møter på kveldstid så lang det lar seg gjøre. 

      6. Punkt 6 utgår. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag pkt. 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Røylands forslag.  (SP + KRF) 
Rådmannens forslag pkt. 2 a-c vedtatt med 8 mot 3 stemmer Røylands forslag pkt 2 b, og c. 
(SP + KRF + V) 
Røylands forslag  pkt. 2 d falt med 2 stemme. (SP) 
Rådmannens forslag pkt. 3-11 enstemmig vedtatt. 



 
 
KUO-048/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
 Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.



 


