
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 03.06.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:50 
Sak – fra / til: 020/10 - 032/10 
 

 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Åshild Bakken – AP Tor Dahle – AP Sverre C. Bertelsen (H) 
Anette Hoås - V Camilla Litsheim Refsland (H) Therese Nybo – FRP 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Thor Kristian Klepp – AP Bente Skåra – KRF Hans Merkesdal – FRP 
Grete Iren Håkull – H Birger Røyland – SP  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Kenneth Pedersen - AP Brit Elin Lomeland – KRF  
Lilly Remme Brunel – H  May Sissel Nodland - SP  
  
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland  

 
Merknader til møtet: 

 Det møtte ingen vara for Hans Merkesdal – FrP da det ikke var et varslet forfall. Utvalget 
hadde kun dermed 10 representanter i møtet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Therese Nybo  
Nestleder Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 

 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):   Hans Merkesdal, Therese Nybo. 

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

 
 
Høyre (3): Grete Iren Håkull, Sverre C. Bertelsen, Camilla Refsland 
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 

020/10 Bemanning i PP-tjenesten  

021/10 Temaplan for skole - ny behandling  

022/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune  

023/10 
Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 
15.4.2010. 

 

024/10 
Endelig godkjenning av kommunestyrets vedtak om reduksjon av antall 
betalingssatser i barnehagene og omklassifisering av trafikkfarlige veier. 

 

025/10 Barnefattigdom i Eigersund  

026/10 Felles kultursatsing Rogaland  

027/10 Søknad om tilskudd til 1. mai arrangement  

028/10 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 3.6.2010.  

029/10 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 3.6.2010  

030/10 Klage på vedtak om plass i skolefritidsordning  

031/10 2010/2011 - Klager på avslag - barnehageplass  

032/10 
2010/2011 - Klager på midler til styrking av grunnbemanning i 
barnehager 

 

 
 



020/10: Bemanning i PP-tjenesten  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2010: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Bemanning i PP-tjenesten vurderes endelig ved budsjettbehandling for 2011 
 
2. Fra 1.1.11 reduseres bemanningen med 0.25 stilling som en konsekvens av 

oppsigelse av avtalen fra RFKs side. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
KUO-020/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 

1. Bemanning i PP-tjenesten vurderes endelig ved budsjettbehandling for 2011 
 
2. Fra 1.1.11 reduseres bemanningen med 0.25 stilling som en konsekvens av oppsigelse 

av avtalen fra RFKs side. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

021/10: Temaplan for skole - ny behandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2010: 
 
Kultur- og oppvekstsutvalget innstiller  overfor kommunestyret: 

 
1. Temaplan for skole 2010 – 2013 vedtas. 
2. Tiltak som er foreslått i driftstilpasningsprosessen vil kunne ha konsekvenser m.h.t. 

konklusjonene i denne utredningen. 
 
 
19.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
 
Møtebehandling: 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 

”Felles brukerutvalg støtter kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til temaplan for    
 skole.” 

 



 
 
Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
 
BRU-023/10 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg støtter kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til temaplan for 
skole. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
”Fellesforslag fra ANETTE HOÅS (V) og ÅSHILD BAKKEN (AP): 

Eigersund kommune følger opp regjeringens vedtak om styring av bemanning til ordinær 
undervisning 1 – 4 trinn (norsk og matematikk) som skulle vært innført fra 01.08.2009. 

 
 
BRIT ELIN LOMELAND (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Resultatene fra elevundersøkelsen fra de private skolene innarbeides for fremtiden i 
rapporten til hovedutvalget.” 

 
 
TOR DAHLE (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Temaplanen utvides med et punkt: Bygningsmassens fysiske beskaffenhet og kvalitet. 
(Utbvgging av Husabø, oppføring av spesialrom på Lagård) 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt enstemmig med forslagene fra Hoås/Bakken, Lomeland 

og Dahle. 
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt enstemmig. 
 
 
KUO-021/10 Vedtak: 
 
Kultur- og oppvekstsutvalget innstiller til kommunestyret: 

 
1. Temaplan for skole 2010 – 2013 vedtas med følgende endringer: 

a. Eigersund kommune følger opp regjeringens vedtak om styring av bemanning til 
ordinær undervisning 1 – 4 trinn (norsk og matematikk) som skulle vært innført fra 
01.08.2009. 

b. Resultatene fra elevundersøkelsen fra de private skolene innarbeides for fremtiden i 
rapporten til hovedutvalget. 

c. Temaplanen utvides med et punkt: Bygningsmassens fysiske beskaffenhet og 
kvalitet. (Utbvgging av Husabø, oppføring av spesialrom på Lagård) 

 
2. Tiltak som er foreslått i driftstilpasningsprosessen vil kunne ha konsekvenser m.h.t. 

konklusjonene i denne utredningen. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 

022/10: Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.05.2010: 
Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. 
 
01.06.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
HO-015/10 Vedtak: 
 

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
09.06.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-030/10 Vedtak: 
 

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
• Nye dokumenter i saken: Vedtak fra Helse- og omsorgsutvalgets møte 1.6.2010. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-022/10 Vedtak: 
 

Sak om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 



023/10: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 15.4.2010.  
 

Forslag til vedtak 30.04.2010: 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 15.4.2010 godkjennes. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
  
 
KUO-023/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte den 15.4.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

024/10: Endelig godkjenning av kommunestyrets vedtak om 
reduksjon av antall betalingssatser i barnehagene og 
omklassifisering av trafikkfarlige veier.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.05.2010: 
1. De foreslåtte endringer når det gjelder grenser for fri skoleskyss godkjennes. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.10 
 
2. De foreslåtte endringer i barnehagesatsene godkjennes. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.1011. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (AP)  
 
 
KUO-024/10 Vedtak: 
 

1. De foreslåtte endringer når det gjelder grenser for fri skoleskyss godkjennes. 
Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.10 

 
2. De foreslåtte endringer i barnehagesatsene godkjennes. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.01011. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
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025/10: Barnefattigdom i Eigersund  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.05.2010: 
 

1. Foreliggende sak tas til orientering 
2. Det utarbeides en kortfattet handlingsplan om barnefattigdom, som ferdigstilles i løpet av 

september. 
3. Eventuelle økonomiske konsekvenser forsøkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan 2011. 

 
 
19.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-026/10 Vedtak: 
 

Felles brukerråd avgir følgende uttalelse: 
 

1. Foreliggende sak tas til orientering 
2. Det utarbeides en kortfattet handlingsplan om barnefattigdom, som ferdigstilles i 

løpet av september. 
3. Eventuelle økonomiske konsekvenser forsøkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan 

2011. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
ÅSHILD BAKKEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 4: I budsjettet for 2011 forsøkes det innarbeidet i rådmannens budsjettforslag 
at barn i grunnskolen i familier som har behov kan søke om støtte til en vanlig organisert 
fritidsaktivitet utenom skolen. Rådmannen utarbeider retningslinjer for dette. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-3 enstemmig vedtatt.  
Bakkens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KUO-025/10 Vedtak: 

 
1. Foreliggende sak tas til orientering 
2. Det utarbeides en kortfattet handlingsplan om barnefattigdom, som ferdigstilles i løpet av 

september. 
3. Eventuelle økonomiske konsekvenser forsøkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan 2011. 
4. I budsjettet for 2011 forsøkes det innarbeidet i rådmannens budsjettforslag at barn i 

grunnskolen i familier som har behov kan søke om støtte til en vanlig organisert 
fritidsaktivitet utenom skolen. Rådmannen utarbeider retningslinjer for dette. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 

026/10: Felles kultursatsing Rogaland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.05.2010: 
 
1. Eigersund kommune ser positivt på tiltaket og vil aktivt medvirke til at det kan bli en 

realitet. 
 
2. De økonomiske konsekvensene vurderes i forbindelse med budsjett for 2011 og de  

etterfølgende år. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Før behandling av saken endret rådmannen sin innstilling slik: 

Eigersund kommune ser positivt på tiltaket, men i den nåværende økonomiske situasjon 
ser ikke Eigersund kommune seg i stand til å delt i dette. 

 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KUO-026/10 Vedtak: 
 

Eigersund kommune ser positivt på tiltaket, men i den nåværende økonomiske situasjon 
ser ikke Eigersund kommune seg i stand til å delt i dette. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

027/10: Søknad om tilskudd til 1. mai arrangement  
 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Det bevilges kr. 5000 i tilskudd til årets 1. mai arrangement. Beløpet belastes konto 
14707.1015. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
ÅSHILD BAKKEN (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er part i saken ved at hun er 
medlem av 1. mai komiteen, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og KUO var 10 under behandling av saken. 
 
    ---- o ---- 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KUO-027/10 Vedtak: 
 

Det bevilges kr. 5000 i tilskudd til årets 1. mai arrangement. Beløpet belastes konto 
14707.1015. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

028/10: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 3.6.2010.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 26.05.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/11038 U 21.04.2010 
Medlemmene i 
samarbeidsutvalget 

Eigerøy skole - referat fra 
møte i samarbeidsutvalget 
13. april 2010 

2 10/9723 I 06.04.2010 Arild Storm Ruud 
Likeverd som tema i den 
kommunale saksbehandling 
og i den lokalpolitiske debatt 

3 10/12775 I 30.04.2010 
Nordic Digital 
Alliance 

Informasjonsbrev - Hva skjer 
nå? - digitalisering av region 
vest 

4 10/10714 S 19.04.2010  
Årsmelding for 2009 - råd for 
funksjonshemmede 

5 10/5723 X 25.02.2010  
Årsmelding 2009 - 
seniorrådet 

6 10/14145 I 25.05.2010 Stine Sofies Stiftelse 
Vår visjon - en barndom uten 
vold - din visjon? 

7 10/10849 I 24.03.2010 Dalane folkemuseum 
Referat fra styremøte for 
stiftelsen Dalane 
folkemuseum den 24.03.10 

 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
KUO-028/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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029/10: Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 
3.6.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.04.2010: 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 LEVEKÅRSJEFEN tok opp rektorenes deltakelse i 17. mai toget og stilte spørsmål om 

deres deltakelse kunne dekkes over det ordinære lønnsbudsjettet, mao som ordinær 
overtid. 
 
Utvalget tok ikke stilling til dette. 
 

 
 LEVEKÅRSJEFEN orienterte BUP har gitt tilbakemelding om at det er normalt med antallet 

diagnoser med Ad / HD i Dalane. 
 
 LEVEKÅRSJEFEN orienterte i lukket møte, jf. kl. § 30 nr 3 jf fvl § 13, om klage fra foreldre i 

en sak om barnehageplass. 
 
 
Votering: 
 
 
KUO-029/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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030/10: Klage på vedtak om plass i skolefritidsordning  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.05.2010: 
 
Klagen tas ikke til følge 
Begrunnelse: Plasser i skolefritidsordningen er tildelt etter gjeldende vedtekter / 
opptakskriterier. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
KUO-030/10 Vedtak: 
 

Klagen tas ikke til følge 
Begrunnelse: Plasser i skolefritidsordningen er tildelt etter gjeldende vedtekter / 
opptakskriterier. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
031/10: 2010/2011 - Klager på avslag - barnehageplass  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.05.2010: 
 
1)Søker nr. 26, f. 04.07.09.  
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagen er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkt alternativ som klagen gjelder.  
   Søkeren har fått tildelt plass i Hestnes barnehage. 
 
2)Søker nr. 64, f. 10.12.09. 
   Klagen tas delvis til følge. 
   Ledige plasser i barnehagene er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkte alternativer og fra det tidspunkt som klagen 
   gjelder.  
   Søkeren tilbys plass i Hestnes barnehage fra 15.12.2010.     
   
3)Søker nr. 173, f. 16.02.09. 
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagen er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkt alternativ som klagen gjelder. 
   Søkeren har fått tildelt plass på sitt 2. valg, - Skattekisten kulturbarnehage. 
 
4)Søker nr. 196, f. 23.04.08  
   Klagen tas tilfølge. 
   I klagen framkommer nye opplysninger om helsesituasjonen i familien.  
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   Søkeren tildeles ankeplassen i Slettebø barnehage.           
 
5)Søker nr. 234, f. 07.06.09. 
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagene er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkte alternativer som klagen gjelder.  
   Søkeren tilbys plass i Hestnes barnehage 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
KUO-031/10 Vedtak: 
 

1)Søker nr. 26, f. 04.07.09.  
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagen er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkt alternativ som klagen gjelder.  
   Søkeren har fått tildelt plass i Hestnes barnehage. 
2)Søker nr. 64, f. 10.12.09. 
   Klagen tas delvis til følge. 
   Ledige plasser i barnehagene er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkte alternativer og fra det tidspunkt som klagen 
   gjelder.  
   Søkeren tilbys plass i Hestnes barnehage fra 15.12.2010.       
3)Søker nr. 173, f. 16.02.09. 
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagen er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkt alternativ som klagen gjelder. 
   Søkeren har fått tildelt plass på sitt 2. valg, - Skattekisten kulturbarnehage. 
 
4)Søker nr. 196, f. 23.04.08  
   Klagen tas tilfølge. 
   I klagen framkommer nye opplysninger om helsesituasjonen i familien.  
   Søkeren tildeles ankeplassen i Slettebø barnehage.           
 
5)Søker nr. 234, f. 07.06.09. 
   Klagen tas ikke til følge. 
   Ledige plasser i barnehagene er tildelt etter gjeldende opptakskriterier. 
   Det er ikke ledige plasser å tilby på søkte alternativer som klagen gjelder.  
   Søkeren tilbys plass i Hestnes barnehage 

 
Vedtaket er enstemmig.  
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032/10: 2010/2011 - Klager på midler til styrking av grunnbemanning 
i barnehager  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2010: 
 
1. Eigerøy barnehage:  Klagen imøtekommes ikke. 
2. Jernhagen barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
3. Raketten barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
4. Skattekisten barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
 
 
03.06.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
KUO-032/10 Vedtak: 
 

1. Eigerøy barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
2. Jernhagen barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
3. Raketten barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 
4. Skattekisten barnehage: Klagen imøtekommes ikke. 

 
Vedtaket er enstemmig.



 


