
 
 

Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget 
Møtedato: 14.06.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:50 
Sak – fra / til: 019/11 - 024/11 
 

 
Følgende medlemmer møtte: 
Thor Kristian Klepp – AP Tor Dahle - AP Therese Nybo - FrP 
Birger Røyland -SP Camilla Litsheim Refsland – H Bente Skåra Gunvaldsen -KRF 
Anette Hoås - V Liv-Tone Øiumshaugen – H  
     

 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 

Sverre Bertelsen - H Åshild Bakken – AP Torfinn M. Haataja - FRP 
      

 
Følgende varamedlemmer møtte: 

Terje Svanes – FRP Elin Svanes Hjørungnes - AP Runar Blakstad - H 
      

 
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 (00): 
 
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): Therese Nybo, Torfinn M. Haataja 

Vara i rekkefølge: Terje Svanes, Bente Førland Eliassen, Tove Merethe Nygård, Bjørn Arild       
                               Amundsen               
                                 

 
 
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 

019/11 
Alternative muligheter for videreføring av de nåværende sosiale 
tjenestene tilknyttet Bakkebø gård 

 

020/11 Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 7.4.2011.  

021/11 
Strategiplan for den kulturelle skolesekken i Eigersund kommune 2011 - 
2014 

 

022/11 Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets  møte 19.5.2011  

023/11 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 14.6.2011  

024/11 Klager på midler til styrking av grunnbemanning i barnehager 2011-2012  

 
 
 
 



019/11: Alternative muligheter for videreføring av de nåværende 
sosiale tjenestene tilknyttet Bakkebø gård  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.05.2011: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til formannskapet:  
 
1. AMO-kurset ”Grønt arbeid i Egersund” avvikles i tråd med tilbakemelding fra NAV. 
2. Nåværende opplegg med gårdsbesøk og opplegg på Dalane Folkemuseum for 

barnehager og skoleelever på 1. til 3. trinn søkes videreført innenfor rammen på kr. 
75.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av museet. 

3. Nåværende opplegg med praktisk arbeid for ungdomsskoleelever videreføres innenfor 
rammen på kr. 200.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av 
lokalene til alternativ ungdomsskole på Slettebø. 

 
 
14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-019/11 Vedtak: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til formannskapet:  
 

1. AMO-kurset ”Grønt arbeid i Egersund” avvikles i tråd med tilbakemelding fra NAV. 
2. Nåværende opplegg med gårdsbesøk og opplegg på Dalane Folkemuseum for 

barnehager og skoleelever på 1. til 3. trinn søkes videreført innenfor rammen på kr. 
75.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av museet. 

3. Nåværende opplegg med praktisk arbeid for ungdomsskoleelever videreføres innenfor 
rammen på kr. 200.000. Dette forutsetter avtale med gårdsbruk i geografisk nærhet av 
lokalene til alternativ ungdomsskole på Slettebø. 

 
Vedtaket enstemmig. 
 
 

020/11: Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 7.4.2011.  
 

Forslag til vedtak 18.04.2011: 
Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets  møte den 7.4.2011 godkjennes. 
 
 
14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 



 
 
KUO-020/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets  møte den 7.4.2011 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

021/11: Strategiplan for den kulturelle skolesekken i Eigersund 
kommune 2011 - 2014  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.05.2011: 
Strategiplan for den kulturelle skolesekken i Eigersund kommune 2011 – 2014 tas til 
orientering. 
 
 
14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-021/11 Vedtak: 

 
Strategiplan for den kulturelle skolesekken i Eigersund kommune 2011 – 2014 tas til 
orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

022/11: Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets  møte 
19.5.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 23.05.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/8101 I 07.03.2011 
Barne- og 
likestillingsdep. 

Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker 

2 11/9921 I 28.04.2011 
Stiftelsen Dalane 
Folkemuseum 

Referat fra styremøte 
16.03.11 for stiftelsen 
Dalane folkemuseum 

3 11/12141 I 01.04.2011 
Det kongelige justis- 
og politidepartement 

Handlingsplan for å 
forebygge radikalisering og 
voldelig ekstremisme - felles 
trygghet - felles ansvar 

4 11/13291 U 02.05.2011 
Barne- likestillings- 
og 
inkluderingsdepartem

Høringsuttalelse ang. forslag 
til bosettingsordning for 
flyktninger med mål om 



entet raskere bosetting 

5 11/13705 U 11.05.2011 52 mottakere... 
Årsmelding for 2010 - Felles 
brukerutvalg 

6 11/8790 
M
P 

23.03.2011  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
23.03.2011 

14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-022/11 Vedtak: 
 
 
 

023/11:  Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 
14.6.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.04.2011: 
 
 
 
 
14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN – H 
 Spesialtimer i skolen. 

”Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og kontrollere at 
spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte vedtak/timer.” 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og kontrollere at   
spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte vedtak/timer. 

 
BENTE S. GUNVALDSEN – KRF 

 Stilte spørsmål rundt problematikken der lærere må undervise sine egne barn på 
skolen. 

 Ba om at inntapellasjon fra Unn Therese Omdal som ble lagt frem i kommunestyret 
6.6.2011 vedr.  mennesker i Eigersund som lever under fattigdomsgrensen i 
Eigersund, ble lagt frem som referatsak til neste møte. 

 
 
THOR KRISTIAN KLEPP - AP 
 Vedr. bruk av paviljongen ved Kulturskolen. 



Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen når det 
gjelder leie/lån. 
Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ?  

  
  Votering: 
 Forslaget enstemmig vedtatt. 
  

VEDTAK: 
Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen når det 
gjelder leie/lån. 
Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ?  

 
ANETTE HOÅS – V og KÅRE INGVAR HELLAND 

Refererte til mottat mail vedr. utleiestatsene for varmvannsbassenget på Bakkebø.   
  

Det ble bestemt av Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og 
Dalane Kristne skole får gratis leie. 

 
VEDTAK: 
 Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og Dalane Kristne skole 
får gratis leie av varmtvannsbasseget  på Bakkebø 

 
 
KUO-023/11 Vedtak: 
 

1. Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og kontrollere 
at   spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte vedtak/timer.” 

 
2. Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen 

når det gjelder leie/lån. 
Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ?  

 
3. Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og Dalane 

Kristne skole får gratis leie av varmtvannsbassenget  på Bakkebø 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

 
 


