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EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00

ORIENTERINGER

 kl 11:15 11:45 Fagkonsulent-samhandling, Eli Sævareid vil informere om 
”Fredriciamodellen”

kl 12:00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

012/12
Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til  Voksenopplæringssenteret og til ekstra 
kontorer

013/12 2012 - Bosetting av flyktninger

Avgjøres av utvalget:

014/12 Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 8.2.2012

015/12 Referatsaker til formannskapets møte 14.3.2012

016/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2012

Egersund, 23. februar 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører

Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).
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 Forfall meldes til Målfrid Espeland 489 98 717  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

Kommunestyremøte 19.mars Frist for endring: Fredag  24.februar

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 8. mars 19:30
FRP Formannskapssal, rådhuset Mandag 5. mars 18:00
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 6. mars 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Onsdag 7. mars 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 7. mars 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 8. mars 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 15. mars 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Saker fra formannskapet som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 19. mars 2012 
 
Saksnr.  

Formannskap 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

012/12 001/12 
Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til 
Voksenopplæringssenteret og til ekstra kontoret. 

013/12 002/12  2012 – Bosetting flyktninger 

      

 
 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret.   
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.02.2012
Arkiv: :FE-614, FA-A02
Arkivsaksnr.:
12/119
Journalpostløpenr.:
12/1632

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig
51 46 82 46
torfinn.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Felles brukerutvalg 07.03.2012

012/12 Formannskapet 14.03.2012
Kommunestyret 19.03.2012

Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til  
Voksenopplæringssenteret og til ekstra kontorer
  

Sammendrag:
Voksenopplæringssenteret:
Kommunal voksenopplæring blir regulert av Opplæringsloven og Lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Eigersund kommune opprettet 1. januar 1991 Eigersund voksenopplæringssenter. Senteret 
har ansvaret for hele den lovpålagte kommunale voksenopplæringen. 

Eigersund voksenopplæringssenter holder til i to bygg på Slettebøområdet (det tidligere 
Bakkebøområdet). Lokalene er lite hensiktsmessige i forhold til undervisning og de kravene 
som stilles både for ansatte og brukere av senteret. Lokalene er gamle og nedslitte og det er 
ikke brukt midler til rehabilitering fordi VO-senteret de siste årene har jobbet med å få  nye og 
mer egnede lokaler til sin virksomhet. Det ene bygget (skole 2) har kommunestyret gjort 
vedtak om at skal overdras Egersund Røde Kors for kr 1.- (KS-11/09). Skole 1 fikk installert 
nytt ventilasjonsanlegg i 2008.
Verneombudet har vurdert å stenge datarommet i skole 2 på grunn av dårlig innemiljø som 
fører til at enkelte elever ikke kan være i rommet i en sammenhengende skoletime på grunn 
av sterk hodepine og at de føler seg uvel.

Ekstra kontorer:
Det er en generell kontormangel på Rådhuset. I dag er kontorene til ordfører/ varaordfører, 
rådmann, kommunalsjef økonomi, personal og levekår med deres staber,  i 2. til 4 etasje. Pr.
i dag er det hovedsakelig staben til kommunalsjef for levekår som har kontorer i 2.etg. 

I Spinnerigaten 15 er det også 151 kvm i 1.etg. til leie til en pris av 850 kr pr kvm, noe som 
tilsvarer 128.350 pr. år. Lokalene som ønskes disponert av Rådmannen inneholder 
8 kontorer (7 på ca 9,5 kvm og ett på 14 kvm som evt kan brukes til møterom
i tillegg til gangareal, arkivrom og toalett. Den økte kontorplassen kan disponeres til deler av 
staben til kommunalsjef for levekår.

Saksgang:
Saken behandles av brukerutvalget og formannskapet og avgjøres av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 22.02.2012:
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1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en langsiktig leieavtale med Svanedal AS om leie 
av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm netto) iflg. 
vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. 

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å leie 151 kvm. kontorlokaler i samme bygg.
3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm. til 

01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten og 
kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. kvm
som gir årlig leie 128.350 pr. år.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Voksenopplæringssenterets virksomhet:
Kommunal voksenopplæring blir regulert av Opplæringsloven og Lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Eigersund kommune opprettet 1. januar 1991 Eigersund voksenopplæringssenter. Senteret 
har ansvaret for hele den lovpålagte kommunale voksenopplæringen. 

Mer og mer av virksomheten dreier seg nå om norskopplæring med samfunnskunnskap for 
flyktninger og innvandrere. Per i dag er det 5 grupper på dagtid, dvs. totalt mellom 50 og 60 
elever. De som går om dagen, får et tilbud på 16 timer per. uke.  
Flyktningene utgjør 20 – 25 elever og disse har i tillegg 9 timer ekstra per uke fordi de er 
deltakere i Introduksjonsordningen. En del elever/deltakere har mangelfull grunnopplæring, 
og det settes inn styrkingstiltak for disse. 

Videre ytes det spesialundervisning til dem som kommer inn under § 4A i Opplæringsloven. 
Senteret gir også tilbud om diagnostisering av lese- og skrivevansker og driver intensiv 
oppfølging av enkeltpersoner i samarbeid med NAV. 

Skolen tilbyr logopedtjenester. De som først og fremst mottar tilbudet, er slagpasienter og 
stemmeklienter, men det er også et betydelig internt behov i forhold til fremmedspråklige. 

Voksenopplæringssenteret tilbyr grunnskoleopplæring for voksne fremmedspråklige. Denne 
tjenesten kjøpes av større læringssentra i fylket. 

Senteret har etter hvert inngått likelydende avtaler med nabokommunene Sokndal og 
Bjerkreim. Avtalene går i korthet ut på at Eigersund voksenopplæringssenter tar fullstendig 
ansvar for opplæring av fremmedspråklige i disse kommunene (underviser og administrerer) 
mot økonomisk kompensasjon. Disse avtalene gir inntekter på henimot en million kroner pr. 
år.

I et samfunn som vårt, med stadige forandringer, er det nødvendig at ulike organisasjoner 
har evne og mulighet til relativt raskt å omstille og utvikle seg. Dette gjelder også 
organisasjoner knyttet til voksenopplæringsområdet. Det er derfor viktig at den kommunale 
voksenopplæringen kontinuerlig driver med utviklingsarbeid både av faglig og organisatorisk 
art. 

I Eigersund må den kommunale voksenopplæringen organiseres slik at den til enhver tid er 
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tilpasset de oppgaver og behov som brukerne har. Det blir altså stikkord som tilpasning og 
fleksibilitet som må være det styrende for organiseringen av voksenopplæringen. 

Voksenopplæringsenterets nåværende lokaler:
Eigersund voksenopplæringssenter holder til i to bygg på Slettebøområdet (det tidligere 
Bakkebøområdet). Lokalene er de samme som Bakkebø skole disponerte før HVPU-
reformen. Lokalene er lite hensiktsmessige i forhold til undervisning og de kravene som 
stilles i så henseende. Lokalene er gamle og nedslitte og det er ikke brukt midler til 
rehabilitering siden VO-senteret er blitt forespeilt nye lokaliteter de siste årene. 

Iht. kommunestyrevedtak 011/09 skal skole 2 bygget overdras til Røde Kors når det blir 
fraflyttet. Utgifter knyttet til dette bygget blir da kommunen uvedkommende (driftsutgifter ca. 
kr. 310.000 i 2011). Skole 2 bygget tilfredsstiller ikke krav til bygg med arbeidsplasser. Har 
ikke ventilasjonsanlegg, ikke fornuftig planløsning, ikke tilrettelagt for universell 
tilgjengelighet, ikke takhøyder som tilfredsstiller forskriftskrav i u-etasje, bygningsteknisk 
elendig bygg når det gjelder isolering av vegger og tak, dårlige vinduer, samt golvbelegg som 
må skiftes pga av alvorlig slitasje. Også andre alvorlige mangler påpekt av verneombud 
07.10.2011. Vedlikehold av skole 2 bygget er nedprioritert de siste 5 årene.

I 2009 var det foreslått å ta i bruk Steingården til VO-senter. En fullstendig rehablitering ville 
koste kr 18 675 000.-, mens en delvis rehabilitering ville koste kr 4 950 000.-

Etter at dette ble skrinlag, ble det etablert kontakt med Fonn AS med en mulig etablering i 
samarbeid med AKS p å Lindøysenteret. Det var snakk om et leieforhold og en tilpasning av 
bygget til undervisningsformål. Denne løsningen ble skrinlagt p.g.a. kommunens økonomiske 
situasjon med nedskjæringer på 2011-budsjettet.

Når det gjelder skole 1 bygget så bør det vurderes om dette bygget kan brukes til andre 
kommunale formål som for eksempel som skole/sonekontor for de som i dag holder til i 
Steingården. Skole 1 bygget er mellom annet utstyrt med ventilasjonsanlegg (nytt i 2008). 
Utgifter knyttet til drift av dette bygget vil da fortsatt løpe, men vil bli noe mindre enn de er i 
dag. Steingården vil da kunne stenges og vurderes solgt f.eks. til boligformål i tråd med 
vedtatt reguleringsplan.

Voksenopplæringssenteret – nye lokaler i Svanedalsgården:
I Spinnerigaten 15 er det 685 kvm til leie (730 kvm brutto) til leie til en pris av kr 500.- pr. år.
Leieforholdets varighet vil framgå av leiekontrakten, med mulighet for å forlenge leieforholdet 
med 5 år 
Lokalene som Egersund Voksenopplæringssenter Spinnerigaten 15 inneholder:

- Kantine 98,5 kvm

- Personalrom 29,5 kvm

- 5 klassrom 31 – 53,8 kvm

- Datarom 63,7 kvm

- 3 grupperom 10,8 – 20,7 kvm

- 2 arbeidsrom for lærere à 23 kvm

- 3 kontorer à 11,5 kvm
I tillegg kommer tekniske rom, toaletter og gangareal.

Ekstra kontorlokaler:
Det er en generell kontormangel på Rådhuset. I dag er kontorene til ordfører/ varaordfører, 
rådmann, kommunalsjef økonomi, personal og levekår med deres staber,  i 2. til 4 etasje. Pr.
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i dag er det hovedsakelig levekårssjefens stab som har kontorer i 2.etg. En person har kontor 
i her som ikke hører til i denne staben, og en av de ansatte i levekårssjefens stab i en 
deltidsstilling, har kontorplass i det åpne fellesarealet i 2.etg., noe som ikke gir gode 
arbeidsforhold. Når man ser på befolkningsutviklingen i kommunen, og arbeidsbelastningen 
til de som i dag har kontorer på Rådhuset, kan man påregne at det vil bli behov for flere 
ansatte i staben til kommunalsjefene, og dermed behov for flere kontorer. Dersom det 
ansettes nye medarbeidere i stab, vil det ikke være kontorplass på Rådhuset. Vi er heller 
ikke kjent med at det er ledige kontorlokaler i andre bygg som kommunen disponerer. 

De fleste kontorene i rådhuset er små uten mulighet for bygningsmessige endringer for å øke 
antallet kontorer. Ved innleie av kontorer i vil kontorkapasiteten øke i rimelig nærhet av 
rådhuset. 

I Spinnerigaten 15 er det 151 kvm i 1.etg. til leie til en pris av 850 kr pr kvm, noe som 
tilsvarer 128.350 pr. år. Lokalene som ønskes disponert av Rådmannen inneholder: 
8 kontorer (7 på ca 9,5 kvm og et på 14 kvm som evt kan brukes til møterom
i tillegg til gangareal, arkivrom og toalett.

Saksbehandlers vurderinger:

Nye lokaler til voksenopplæringssenteret:
Lokaliseringen av Spinnerigaten 15 er optimal i forhold til brukerne av 
voksenopplæringssenteret. Lokalene er universelt utformet og ligger på gateplan med lett 
atkomst. Mange av brukerne av senteret er flyktninger som er bosatt i sentrum. De fleste av 
disse disponerer ikke bil. 

Utgiftene til skoleskyss kan reduseres med kr 100 000 pr. år. I tillegg vil det både økonomisk 
og ressursmessig brukes mye mindre tid for NAV flyktningekonsulent og miljøarbeider med å 
skysse elever fram og tilbake til Slettebø i forbindelse med transport til lege , tannlege, politi 
m.m. i skoletiden. Elevene vil på årsbasis miste atskillig færre undervisningsstimer enn det 
som medgår til slike besøk med dagens lokalisering på Slettebø. Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole har språkopplæring for alle nye minoritetsspråklige elever som kommer til 
Eigersund. Foreldrene til disse vil i mange tilfeller ha behov for opplæring på 
Voksenopplæringssenteret.

En lokalisering av Voksenopplæringssenteret i sentrum vil bedre tilgjengeligheten for elever 
fra Bjerkreim og Sokndal siden Egersund sentrum er et knutepunkt mht offentlig 
kommunikasjon. I Svanedalsgården vil en også kunne påregne vesentlige innsparinger på 
oppvarmingsutgifter i forhold til oppvarmingen av dårlig isolerte bygg på Slettebø.

Ekstra kontorlokaler:
For kommunalsjefene og deres stab, er det hensiktsmessig å ha kontorer i en viss nærhet til 
hverandre. Det vil gi en del nye utfordringer dersom en kommunalsjef for levekår og deler av 
vedkommende sin stab skal flytte til Svanedalsgården. Samarbeid med ansatte utenfor egen 
stab blir mer tidkrevende, men ut fra for å få økt kontorplass i rimelig nærhet av rådhuset 
synes dette likevel nødvendig. Det er aktuelt å flytte deler av levekårsstaben, men det er ikke 
konkludert endelig med hvem som bør flytte.

Universell utforming:
Ivaretatt i nye lokaler.

Økonomiske konsekvenser:
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Voksenopplæringssenter:
Hva har vi å finansiere prosjektet med:

 Vi har en løpende avtale for kommunestyresal som ikke ble sagt opp. Denne utgjør 
ca 65.000 kr. 

 Reduserte renholds og strømutgifter.
 Voksenopplæringsssenteret ved rektor har tidligere sagt at driften hos dem kan kuttes 

med 100.000 kr knyttet opp mot transport. Dette fremkommer også i saken. 
 Reduserte finansutgifter. 

o I budsjettet ligger det inne en ombygging på Slettebø. I den forbindelse er det 
tidligere satt av 1.420.000 kr til ombygging av luftanlegg. Videre ligger det 
inne 2 mill kr til ombygging i 2013. Hvis ombygging ikke blir realisert kan disse 
pengene omprioriteres. Dvs. fremfor å betale rente/avdrag betaler vi husleie 
for samme pengesum. 

o Momsen utgjør totalt 675.000 kr. 
o Dvs. lån utgjør 2.745.000 kr. 
o Legger til grunn 30 års nedbetaling og rente på 3,5%. Årlig besparelse utgjør 

da ca 150.000 kroner.

Voksenopplæringssenter:
Driftsmessige forhold
VO-senter

Slettebø
2011

(vedlegg 3)

Svanedalsgården 
2012 (fra 01.06.12)

Svanedalsgården
2013 (vedlegg 1)

Renholder 281 000 83 000 167 000
Strøm 242 000 35 000 69 000
Andre driftsutgifter 58 000 24 000 48 000
Fellesutgiftet, anslag 27 000 62 000
Vedlikehold 37 000
Årlige utgifter eks. husleie 618 000 346 000
Husleie 685 kvm Svanedalsgården *365 000

Brutto utgift pr. år **711 000

Reduserte utgifter pr. år
- Leie av kommunestyresal - 65 000
- Reduserte transportkostnader - 100 000
- Redusert lånekostnader (ca.) (se over) - 150 000
Reduksjon pr. år - 315 000
*kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.
**kr 966 500 pr. år fra 01.06.2014

Ekstra kontorlokaler:
Driftsmessige forhold Svanedalsgården

2012 (Vedlegg 2)
Svanedalsgården 
2013 (vedlegg 2)

Renholder 13.500 18 000
Strøm 12 000 15 000
Andre driftsutgifter 8 000 11 000
Fellesutgifter 4 000 7 000
Sum 37 500 51 000
Husleie 151 kvm Svanedalsgården 74 870 128 350
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Sum utgifter pr. år 179 000

~ o ~

Alternative løsninger:
Å ruste opp nåværende lokaler til Voksenopplæringssenteret har vært utredet tidligere. 
Kostnadene er for høye.

Å ikke leie flere kontorer selv om kontorkapasiteten på rådhuset er utnyttet fullt ut.  
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210164 A3-191211.pdf
213961 Leieavtale
213962 Felleskostner btNR. 15.xls
214067 Plantegning A3
216311 Vedlegg 1-Voksenopplæringssenter Svanedalsgården.doc
216312 Vedlegg 2- Kontorer levekår.doc
216313 Vedlegg 3-Antatte utgifter eksisterende voksenopplæringssenter.doc
196172 Vedr. inneklima på datarommet ved  voksenopplæringssenteret
216367 EK-VO-senter nr  15-B.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 25.01.2012 Svanedal AS Leieforhold Spinnerigaten 15
3 X 09.02.2012 Leieavtale - utkast

Parter i saken:
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LEIEAVTALE

1. PARTENE
UTLEIER: Svanedal AS
Organisasjonsnummer: 916447264
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon/telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

Utleiers representant: Økonomiplan AS
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon/telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

LEIER: Eigersund Kommune
Organisasjonsnummer: 944496394
Adresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund
Telefon/telefaks/e-post: 51468000, 51468039, post@eigersund.kommune.no

2. LEIEOBJEKTET
Leieavtalen gjelder lokaler i Spinnerigaten 15, 4370 Egersund (Gnr. 13 bnr. 2565 i Eigersund 
kommune) liggende i 1. etg. Netto leieareal utgjør netto 151 kvm. Det er ikke gitt tillegg for 
andel av fellesfunksjoner og tilgang til felles arealer. Leieareal fremgår av vedlagt tegning 
(vedlegg 1).  Lokalene skal ved overtakelse være innredet og klart til bruk som kontor med 
spredenett for telefon og data, te kjøkken og toaletter. Leieforholdet gjelder ikke løs 
innredning og møbler.

Leieren har adgang til eiendommens fellesarealer for tilkomst til lokalet og for å få tilgang til 
eiendommens fellesfunksjoner. Dette utgjør; datarom i Spinnerigaten 15, tilkomstveier og 
parkeringsanlegg. 

Leieren har adgang til eiendommens utearealer. 

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Kontorlokalet overtas av leieren den 01.04.2012. Leieavtalen utløper uten oppsigelse til den 
31.03.2017. kl. 24.00. 

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet på like vilkår for to 
perioder på 5 år hver. Dersom leieren ikke ønsker å benytte denne retten skal utleier ha 
mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før utløpet av avtale. 

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet som et tidsubegrenset 
leieforhold med en gjensidig frist for oppsigelse på 12 måneder. Dersom leieren ønsker å 
benytte denne retten skal utleier ha mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før 
denne retten utøves. Utleier skal på dette tidspunkt har rett til å kreve husleie regulert opp i 
henhold til gjeldende markedsleie for tilsvarende lokaler. 
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4. LEIESUMMEN
Ved oppstart av leieforholdet utgjøre leie kr 850 pr. kvm, lik kr 128.350 pr. år. Leien betales 
på forskudd med kr 32.088,- den 1. i hvert kvartal til bankkonto: 9688.10.19660. Husleien 
skal tilleggs merverdiavgift. I tillegg til leien betaler leier forholdsmessig andel av 
eiendommens fellesutgifter inkl. strøm for fellesfunksjoner med a-konto kr 3.000 hvert kvartal 
som forfaller sammen med husleien. Utleier fremlegger regnskap og avregning for drift av 
eiendommens fellesarealer pr. 31.12 innen den 01.04 det etterfølgende år. Det følgende års a-
konto beløp fastsettes på grunnlag av budsjett.  Innholdet i felleskostnader fremkommer i eget 
vedlegg til leieavtalen (vedlegg 2).  

Utleier kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal 
skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved inngåelse av leieavtalen og kan 
tidligst reguleres pr 01.01.2013.

Partene kan ikke kreve husleien regulert etter paragraf 4-3 i husleieloven. 

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som 
måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning 
tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg, 
avgifter, høyere forsikringspremier o.l.) grunnet leierens bruk, skal leieren betale disse 
merkostnadene i sin helhet ved forfall.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leien. Huseier forsyner bygget med elektrisitet fra 
eget kraftverk. Prisen på slik kraft skal ikke overstige 95% av prisen som tilbys fra Dalane 
Energi for ”flytende” priser.  Det samme gjelder strøm som inngår i felleskostnader. 

6. TINGLYSING
Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7. UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at lokalet ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren fremsette 
innen 14 dager etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet 
må oppgis.  

Huseier skal før innflytting gjøre ferdig inngang ved å montere lys og male galvanisert dør i 
egnet farge. 

Utleieren skal sørge for at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende eller 
bedre stand som ved kontraktinngåelsen, dog slik at alminnelig slitasje og elde må aksepteres 
av leietaker. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige 
fellesarealer. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Videre 
er det utleiers plikt å skifte ut tekniske innretninger som heiser, ventilasjonsanlegg, 
fyringsanlegg osv. når dette er nødvendig.
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8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, 
servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og 
sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leieren å 
vedlikeholde inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med 
omramming, slik at disse er i håndverkmessig god stand. Leier er ansvarlig for enhver type 
ruteknusing.

Lokalet må kun benyttes som kontorlokale. Det skal ikke drives produksjon i lokalene. 
Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og rette seg 
etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter 
å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre personer som 
leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens 
samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på eiendommen uten 
samtykke fra utleieren.

Leier plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller 
pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig 
myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er leiers ansvar.

Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten 
opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. 
Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig 
for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger 
utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller 
leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten 
forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Oppfyller ikke leier sine vedlikeholdsforpliktelser etter leieavtalen er utleier berettiget til, 
etter skriftlig varsel med 14 dagers frist, å iverksette nødvendige tiltak for leiers regning. 

Leieren skal rette seg etter utleiers regler for bruk av fellesareal, herunder parkerings plasser. 
Ansatte hos leier har ikke anledning til å parkere på plasser som er reservert for kunder og 
besøkende til eiendommene Spinnerigaten 13 og 15. Ansatte har tilgang til parkering i lukket 
parkeringshall. 

Leier skal rette seg etter utleiers regler om skilting. 

9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke 
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan gis på betingelse av at 
forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer 
lokalene tilbake til opprinnelig stand.

10. FREMLEIE
Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten 
samtykke fra utleieren.  Huseier er forpliktet til å besvare en slik henvendelse i løpet av 14 
dager etter at denne er kommet fram.
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11. UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET
Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til 
lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den 
utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre 
arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig. 

12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir 
betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 
er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom 
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir 
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Ved leiers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet 
trer inn i leietakers rettigheter etter leieavtalen, jf. Dekningslovens §7-10. 

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren 
plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på 
grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av 
hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, 
søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren, 
rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av 
elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse 
erstattes av leieren. Fast inventar som er anbrakt i lokalene tilfaller huseier dersom annet ikke 
er avtalt ved installasjon. 

Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke 
fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens 
rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren 
montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene.

Utleier kan kreve at leier ved fraflytting fjerner helt eller delvis alle endringsarbeider som er 
foretatt på eiendommen, herunder innredning, ledninger o.a. han har montert i leieobjektet og 
at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfyller ikke leier denne plikten kan utleier 
utføre arbeidet for leiers regning, forutsatt at leier er gitt en frist på 14 dager til selv å utbedre 
skaden.  Andre mangler ved lokalene som leier ikke har utbedret kan utbedres av utleier på 
samme vilkår. 

I god tid før utflytting skal det avholdes felles befaring mellom leier og utleier og fastlegge 
eventuelle nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand som kreves ved 
tilbakelevering. 
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De siste 5 md. før fraflytting kan utleier sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at 
lokalet er for utleie. I samme periode plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi utleier anledning 
til å vise lokalene for ny utleie. Utleier er dog forpliktet til å ta tilbørlig hensyn til leiers 
forhold ved visning av lokalene. 

Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom 
etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til 
lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier 
igjen straks disponere over den.

14 FORSIKRING
Hver av partene holder sine inntresser forsikret. 

Utleier forsikrer hele bygningen. 

Leier forsikrer bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, 
driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier dekke forsikring på 
dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført av leiers medkontrahenter er leiers ansvar. Leier 
forsikring skal ved skade benyttes så langt denne rekker (inkl. egenandel) før utleies 
forsikring skal benyttes. 

Utleier har ikke ansvar for skade ved brann eller vannskade ut over det som huseier kan 
forsikres for.  Dette gjelder ikke dersom huseier kan klandres for den skal som er oppstått. 

Medfører leiers virksomhet at forsikring for eiendommen øker utover det som er standard 
vilkår kan utleier kreve dette dekket av leier. Denne bestemmelsen er ved inngåelsen av 
leieavtalen rettet inn på salg og lager av fyrverkeri og annet særlig brennbart materiale. 
Bestemmelsen gjelder også ved endring av leiers virksomhet også ved redusert risiko. 

Partene er enig om at det kan kreves at den annen part legger fram forsikringsbevis inkl.
vilkår som forsikring er tegnet på. Partenes rettslige stilling påvirkes dog ikke om det er krevd 
at forsikringsbevis er fremlagt. 

15 HAVARI
Blir leieobjektet ødelagt ved brann, flom eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære 
seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen. 

16 MERVERDIAVGIFT, SÆRLIGE FORHOLD
Det er forutsatt at leier driver avgiftspliktig virksomhet. Fremleie kan kun foretas til 
avgiftspliktig virksomhet. 

På grunn av dokumentasjonskrav til avgiftsmyndighetene, plikter leier på forespørsel å 
redegjøre skriftlig for sin, eventuelt for fremleietakers virksomhet, i tilknytning til 
merverdiavgift. Slik forespørsel vil bli rettet en gang pr. år. 
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17. TVISTER
Partene vedtar eiendommens verneting for tvister som gjelder leieforholdet.

18. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Samtidig med etablering av dette leieforholdet oppheves leieforhold for ”Kommunestyresal” 
som i dag løper med datterselskap av utleier (Spinnerigaten 15 AS). Utleier skal legge fram 
slik erklæring fra datterselskapet.  Avslutning av leieforholdet skjer uten ytterligere kostnader 
for  leietaker. 

19 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke i leieforholdet: §§2-8, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 
4-3, 5-4 første ledd. 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd. 10-2 og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen 
som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens 
fravikelige regler. 

20. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er 
utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Egersund, ……..11.2011

________________________________ ________________________________
John-Egel Hatlevik
for Svanedal AS

Vedlegg 1, Tegning av leieareal
Vedlegg 2, Spesifikasjon av felleskostnader
Vedlegg 3, Erklæring fra Spinnerigaten 15 AS
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SPINNERIGATEN 15, KONTOR PÅ BAKSIDEN

Leietaker Leietakers Huseiers
FELLESKOSTNADER direkte Kostnad kostnad

Diverse
Eiendomsskatt X
Forsikring av bygg X
Tilsyn med bygg X
Utvendig vedlikehold bygg og anlegg X

Avgifter/forbruk
Heiskontroll X
Vann og avløp X
Renovasjon X
Strøm til eget forbruk X

Strøm forbruk felles
Ventilasjonsanlegg X
Felles belysning og varme X

Renhold
Avfallskonteinere, leie og tømming X
Renhold ute X
Renhold fellesarealer X
Vask matter fellesarealer X
Vask av vinduer (endres dersom huseier for fellesavtale) X
Renhold av egne lokaler X
Snømåking, strøing og salting X

Service og Vedlikehold
Adgangskontroll og alarm X
Nøkler og låsesystemer X
Brannvarsling, sikring, tilsyn X
Heis X
Ventilasjon og klimaanlegg X
Administarsjon av nøkler og låsesystemer X

Vaktmester 
Innvendig vedlikehold lokaler og utstyr (herunder skifting lysstoffrør) X
Søppelhåndtering X
Vedlikehold og fornying av skilt X

Dato: …………………………………………..

Leietaker………………………………………
Sign

Utleier……………………………………………..
Sign
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Vedleg 1
Endringer budsjett 2012

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning – ansvar 6310
Endringer utgifter/bemanning fra 2012 – pga nye lokaler

Prosjekt    –  Voksenopplæringssenter Svanedalsgården  –  eventuell innflytting 
01.06.2012 – netto leieareal  685 kvm (+andel teknisk rom og fellesareal =  45 kvm)

Stillingsstørrelse Lønnskostnader 2012 2013
Renholder 40,37 % Kr. 330.000x1,45x0,4037  83.000 167.000
Strøm 100kwh pr. m²pr. år  35.000   69.000
Andre 
driftsutgifter

Rengjøringsutstyr/-midler, 
innbruddsalarm m.m.
Kr. 70,- pr. m²

 24.000   48.000

Fellesutgifter
Brøyting, 
utelys, vask 
fellesareal og 
lignende

Anslag pr år (10% av 
leiepris pr. år)

 27.000   62.000

SUM 169.000 346.000

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 20.02.2012

Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef

Side 19 av 228



Vedlegg 2.
Endringer budsjett 2012

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning – ansvar 6310
Endringer utgifter/bemanning fra 2012 – pga nye lokaler

Prosjekt    –  Kontorer levekår i Svanedalsgården  –  eventuell innflytting 01.04.2012 –
netto leieareal  151 kvm 

Stillingsstørrelse Lønnskostnader 2012 2013
Renholder 5,33 % Kr. 330.000x1,45x0,0533  13.500  18.000
Strøm 100kwh pr. m²pr. år  12.000   15.000
Andre 
driftsutgifter

Rengjøringsutstyr/-midler, 
innbruddsalarm m.m.
Kr. 70,- pr. m²

   8.000   11.000

Fellesutgifter
Brøyting, 
utelys og 
lignende

Anslag pr år (5% av 
husleie)

   4.000     7.000

SUM pr år  37.500   51.000

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 20.02.2012

Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef
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Vedlegg 3
Endringer budsjett  dersom Voksenopplæringssenter flytter.

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning – ansvar 6310
Antatte eksisterende utgifter Voksenopplæringssenter i 2011 

Skole 1 (525 m2) og Skole 2 (445 m2)

Prosjekt    –  Reduserte årlige utgifter dersom Voksenopplæringssenteret flytter til 
Svanedalsgården  

Stillingsstørrelse Lønnskostnader 2011
Renholder 58,67 % Kr. 330.000x1,45x0,5867  281.000
Strøm Antatt da 

forbruk ikke kan 
måles på det 
enkelte bygg. 
(veldig høyt 
forbruk spesielt i 
skole 2)

250 kwh pr. m²pr. år
(felles strømmåler  for 
mange bygg i 
transformator, samt 
oljekjel som forsyner flere 
bygg.

 242.000

Andre 
driftsutgifter

Rengjøringsutstyr/-midler, 
innbruddsalarm m.m.
Kr. 60,- pr. m²

  58.000

Vedlikehold Kr. 40 pr. m2   37.000
SUM utgifter 
2011 618.000

Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 20.02.2012

Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef

Side 21 av 228



________________________________________________________________ 

Fra:  Helge Waage 
Sendt: 14.10.2011 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: datarom voksenopplæring 
________________________________________________________________ 

  

Med vennlig hilsen 

Helge Waage

Bygg- og eiendomssjef

tlf.      51 46 83 02

mob.  48 89 43 39

helge.waage@eigersund.kommune.no <mailto:helge.waage@eigersund.kommune.no>

  _____  

Fra: John Egeli [mailto:verneombudskole@yahoo.no] 
Sendt: 7. oktober 2011 11:41
Til: helge.waage@eigersund.kommune.no
Kopi: herluf.rasmussen@eigersund.kommune.no
Emne: datarom voksenopplæring

Hei!

Jeg ble tilkalt for å se på datarommet ved voksenopplæringssenteret, for å se  på det 
fysiske arbeidsmiljøet der. Grunnen var at de sliter  med inneklimaet, og føler seg delvis 
dårlige enkelte ganger.
Rommet er  ikke egnet til undervisning slik det er. Takhøyden er vel 2 meter og består 
av  tresonittplater. Disse er   store støvdeponier som det ikke er mulig å holde rene for 
støv. Rommet har heller ingen ventilasjon.  Rommet har tidligere vært et keramikkrom, 
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og bærer preg av det.
Mye av voksenopplæringessenterets undervisning  er basert på data, og i planene 
framover, i enda større grad.
Jeg vurderer rommet slik at det absolutt ikke er egnet til undervisningsrom pga utforming 
og mangler. Burde vært stengt. Kommunen bør straks finne et annet alternativ til 
datarom, og ordne til dette. Da kan  nevnes lageret i etasjen over, sammen med et 
grupperom, eller den tidligere sløydsalen.
Dette er en sak kommunen  må prioritere, og  komme igang med nokså snart.

Jeg vil be om en tilbakemelding ang. planer  for denne saken så snart det foreligger 
slike.

Med hilsen
john egeli
verneombud
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UTKAST

LEIEAVTALE

1. PARTENE
UTLEIER: Svanedal AS
Organisasjonsnummer: 916447264
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon/telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

Utleiers representant: Økonomiplan AS
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon/telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

LEIER: Eigersund Kommune
Organisasjonsnummer: 944496394
Adresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund
Telefon/telefaks/e-post: 51468000, 51468039, post@eigersund.kommune.no

2. LEIEOBJEKTET
Leieavtalen gjelder lokaler i Spinnerigaten 15, 4370 Egersund (Gnr. 13 bnr. 2565 i Eigersund 
kommune) liggende i 1. etg. Netto leieareal utgjør netto 685 kvm. I tillegg kommer andel av 
ytre ganger og tekniske rom med 45 kvm, slik at total leieareal utgjør 730 kvm. Leieareal 
fremgår av vedlagt tegning (vedlegg 1).  

Lokalene skal ha følgende faste installasjoner, spredenett for telefon og data, kjøkken i 
kantine, kjøkken i lærerværelse. Lokalene skal ha belysning og ventilasjon tilpasset 
undervisning. 

Med i leieforholdet er innredning av konferansesal som kan benyttes til kommunestyremøter, 
ref. inventarliste (vedlegg 2)

Leieren har adgang til eiendommens fellesarealer for tilkomst til lokalet og for å få tilgang til 
eiendommens fellesfunksjoner. Dette utgjør; datarom i tilkomstveier og parkeringsanlegg. 

Leieren har adgang til eiendommens utearealer. 

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Kontorlokalet overtas av leieren den 01.06.2012 (bekreftes når vi har fått beskrivelse på 
byggearbeider fra arkitekt, mål er 01.06.2012). Leieavtalen utløper uten oppsigelse til den 
01.06.2017 kl. 24.00. 

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet på like vilkår for to 
perioder på 5 år ad gangen. Dersom leieren ikke ønsker å benytte denne retten skal utleier ha 
mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før nye leieperiode trer i kraft.

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet som et tidsubegrenset 
leieforhold med en gjensidig frist for oppsigelse på 12 måneder. Dersom leieren ønsker å 
benytte denne retten skal utleier ha mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før 
denne retten utøves. Utleier skal på dette tidspunkt har rett til å kreve husleie regulert opp i 
henhold til gjeldende markedsleie for tilsvarende lokaler. 
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UTKAST

4. LEIESUMMEN
Ved oppstart av leieforholdet og fram til 01.06.2014 skal leie utgjøre kr 500 pr. kvm, lik kr 
365.000 pr. år. Leien betales på forskudd med kr 91.250,- den 1. i hvert kvartal til bankkonto: 
9688.10.19660. Etter 01.06.2014 skal husleien økes til kr 850 pr. kvm. lik kr 620.500 pr. år. 
Husleien skal tilleggs merverdiavgift. I tillegg til leien betaler leier forholdsmessig andel av 
eiendommens fellesutgifter inkl. strøm for fellesfunksjoner med a-konto kr …………. hvert 
kvartal som forfaller sammen med husleien. Utleier fremlegger regnskap og avregning for 
drift av eiendommens fellesarealer pr. 31.12 innen den 01.04 det etterfølgende år. Det 
følgende års a-konto beløp fastsettes på grunnlag av budsjett.  Innholdet i felleskostnader 
fremkommer i eget vedlegg til leieavtalen (vedlegg 3).  

Utleier kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal 
skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved inngåelse av leieavtalen og kan 
tidligst reguleres pr 01.01.2014.

Partene kan ikke kreve husleien regulert etter paragraf 4-3 i husleieloven. 

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som 
måtte pålegges utleier i leieperioden som følge av at leier endrer bruken av eiendommen, kan 
utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren 
pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.l.) grunnet at 
leier endrer bruken av eiendommen, skal leieren betale disse merkostnadene i sin helhet. Det 
er forutsatt at alle relevante tillatelser for leiers bruk av eiendommen til formål undervisning 
og kontorer som skjer i sammenheng med dette er avklart og tatt hensyn til før eiendommen 
tas i bruk av leier. 

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leien. Huseier forsyner bygget med elektrisitet fra 
eget kraftverk. Prisen på slik kraft skal ikke overstige 95% av prisen som tilbys fra Dalane 
Energi for ”flytende” priser.  Det samme gjelder strøm som inngår i felleskostnader. 

6. TINGLYSING
Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7. UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at lokalet ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren fremsette 
innen 14 dager etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet 
må oppgis.  

Utleieren skal sørge for at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende eller 
bedre stand som ved kontraktinngåelsen, dog slik at alminnelig slitasje og elde må aksepteres 
av leietaker. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige 
fellesarealer. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Videre 
er det utleiers plikt å skifte ut tekniske innretninger som heiser, ventilasjonsanlegg, 
fyringsanlegg osv. når dette er nødvendig.
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8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, 
servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og 
sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leieren å 
vedlikeholde inngangsdører til sitt leieareal og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer 
med omramming, slik at disse er i håndverkmessig god stand. Leier er ansvarlig for enhver 
type ruteknusing.

Lokalet må kun benyttes som kontorlokale og undervisning. Det skal ikke drives produksjon i 
lokalene. Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og 
rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. 
Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre 
personer som leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke 
uten utleierens samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på 
eiendommen uten samtykke fra utleieren.

Dersom bruken av lokalet endres er leier forpliktet til selv å innhente alle nødvendige 
tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, 
sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som 
drives i lokalene, er leiers ansvar.

Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten 
opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. 
Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig 
for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger 
utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller 
leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten 
forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Oppfyller ikke leier sine vedlikeholdsforpliktelser etter leieavtalen er utleier berettiget til, 
etter skriftlig varsel med 14 dagers frist, å iverksette nødvendige tiltak for leiers regning. 

Leieren skal rette seg etter utleiers regler for bruk av fellesareal, herunder parkeringsplasser. 
Ansatte hos leier har ikke anledning til å parkere på plasser som er reservert for kunder og 
besøkende til eiendommene Spinnerigaten 13 og 15. Ansatte har tilgang til parkering i lukket 
parkeringshall. 

Leier skal rette seg etter utleiers regler om skilting. 

9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke 
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan gis på betingelse av at 
forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer 
lokalene tilbake til opprinnelig stand.

10. FREMLEIE
Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten 
samtykke fra utleieren.  Huseier er forpliktet til å besvare en slik henvendelse i løpet av 14 
dager etter at denne er kommet fram.
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11. UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET
Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til 
lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den 
utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre 
arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig. 

12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir 
betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 
er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom 
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir 
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren 
plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på 
grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av 
hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, 
søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren, 
rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av 
elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse 
erstattes av leieren. Fast inventar som er anbrakt i lokalene tilfaller huseier dersom annet ikke 
er avtalt ved installasjon. 

Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke 
fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens 
rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren 
montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene.

Utleier kan kreve at leier ved fraflytting fjerner helt eller delvis alle endringsarbeider som er 
foretatt på eiendommen, herunder innredning, ledninger o.a. han har montert i leieobjektet og 
at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfyller ikke leier denne plikten kan utleier 
utføre arbeidet for leiers regning, forutsatt at leier er gitt en frist på 14 dager til selv å utbedre 
skaden.  Andre mangler ved lokalene som leier ikke har utbedret kan utbedres av utleier på 
samme vilkår. 

I god tid før utflytting skal det avholdes felles befaring mellom leier og utleier og fastlegge 
eventuelle nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand som kreves ved 
tilbakelevering. 
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De siste 5 md. før fraflytting kan utleier sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at 
lokalet er for utleie. I samme periode plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi utleier anledning 
til å vise lokalene for ny utleie. Utleier er dog forpliktet til å ta tilbørlig hensyn til leiers 
forhold ved visning av lokalene. 

Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom 
etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til 
lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier 
igjen straks disponere over den.

14 FORSIKRING
Hver av partene holder sine inntresser forsikret. 

Utleier forsikrer hele bygningen. 

Leier forsikrer bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, 
driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier dekke forsikring på 
dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført av leiers medkontrahenter er leiers ansvar. Leier 
forsikring skal ved skade benyttes så langt denne rekker (inkl. egenandel) før utleies 
forsikring skal benyttes. 

Utleier har ikke ansvar for skade ved brann eller vannskade ut over det som huseier kan 
forsikres for.  Dette gjelder ikke dersom huseier kan klandres for den skal som er oppstått. 

Medfører leiers virksomhet at forsikring for eiendommen øker utover det som er standard 
vilkår kan utleier kreve dette dekket av leier. Denne bestemmelsen er ved inngåelsen av 
leieavtalen rettet inn på salg og lager av fyrverkeri og annet særlig brennbart materiale. 
Bestemmelsen gjelder også ved endring av leiers virksomhet også ved redusert risiko. 

Partene er enig om at det kan kreves at den annen part legger fram forsikringsbevis inkl. 
vilkår som forsikring er tegnet på. Partenes rettslige stilling påvirkes dog ikke om det er krevd 
at forsikringsbevis er fremlagt. 

15 HAVARI
Blir leieobjektet ødelagt ved brann, flom eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære 
seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen. 

16 MERVERDIAVGIFT, SÆRLIGE FORHOLD
Det er forutsatt at leier driver avgiftspliktig virksomhet. Fremleie kan kun foretas til 
avgiftspliktig virksomhet. 

På grunn av dokumentasjonskrav til avgiftsmyndighetene, plikter leier på forespørsel å 
redegjøre skriftlig for sin, eventuelt for fremleietakers virksomhet, i tilknytning til 
merverdiavgift. Slik forespørsel vil bli rettet en gang pr. år. 
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17. TVISTER
Partene vedtar eiendommens verneting for tvister som gjelder leieforholdet.

18. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Før lokalene overtas skal utleier innrede lokalen i samsvar med den spesifikasjon som er gitt 
av leier slik at dette er i samsvar med tegning og beskrivelse utarbeidet av leier i samarbeide 
med arkitekt engasjert av utleier, ref. vedlegg 1.

19 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke i leieforholdet: §§2-8, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 
4-3, 5-4 første ledd. 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd. 10-2 og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen 
som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens 
fravikelige regler. 

20. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er 
utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Egersund, …….. .2012

________________________________ ________________________________
John-Egel Hatlevik
for Svanedal AS

Vedlegg 1, Tegning av leieareal, 
Vedlegg 2, Inventarliste
Vedlegg 3, Spesifikasjon av felleskostnader
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2012 - Bosetting av flyktninger
  

Sammendrag:
3. oktober 2011 mottok Eigersund kommune anmodning fra IMDi om å bosette 25 flyktninger 
i 2012, hvorav 3 enslige barn og unge.  IMDi ønsket svar på anmodningen innen 18.11.2011. 
Tidligere år har slike anmodninger blitt endelig behandlet i årets siste kommunestyremøte. –
Imidlertid hadde Eigersund kommune blitt tildelt ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen; 
midler til å evaluere integreringsarbeidet i kommunen.  Det ble derfor i K- sak 119/11 vedtatt 
å utsette endelig vedtak om dette til rapporten fra Telemarksforskning forelå.  I budsjettet for 
2012 er det lagt til grunn at Eigersund kommune ikke tar imot nyankomne flyktninger i 2012. 
– Flyktningtjenesten kjenner imidlertid til at det i alt er 10 personer som er ventet til 
Eigersund på familiegjenforening.  Disse har alle fått positivt vedtak på søknadene sine. I 
skrivende stund er 5 av disse ankommet.    

Saksgang:

Saken skal behandles i Felles brukerutvalg 7.mars, i Formannskap 14. mars og så endelig i 
Kommunestyret den 19. mars 2012.

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:

Rådmannen i Eigersund vedtar å ikke ta imot nyankomne flyktninger for bosetting i 2012.  

Dersom det blir ledige plasser i det etablerte prosjektet for enslige mindreårige flyktninger i 
løpet av 2012, vurderer imidlertid rådmannen det som aktuelt å ta imot inntil 2 -3 nye enslige 
mindreårige, for å opprettholde driften av dette prosjektet på dagens nivå.

Rådmannen er kjent med at det foreligger positive vedtak om familiegjenforening for i alt 10 
personer som har sine nærmeste bosatt i Eigersund.  Eigersund kommune har – de senere 
år i alle fall – regnet familiegjenforente som en del av kvoten for mottak.  Det vil derfor bli 
bosatt 10 personer ved familiegjenforening i 2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Anmodningen fra IMDi til Eigersund kommune om å bosette i alt 25 flyktninger i 2012, ble i K-
sak  119/11 vedtatt utsatt.  Vedtaket i den sak hadde følgende ordlyd:  
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” Eigersund kommune ser positivt på mottak av flyktninger, men forespørsel om mottak av 25 
flyktninger utsettes til evalueringen fra Telemarksforskning foreligger, etter planen innen 
utgangen av januar.

Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter vedtak.”

Rapporten fra Telemarksforskning – ”Okka by.  Evaluering av arbeidet med flyktninger i 
Eigersund kommune”  - foreligger nå, og sendes ut som vedlegg til denne sak.  I denne 
rapporten refereres det også til fakta i en utredning/sak som ikke er politisk behandlet enda.

I tillegg ble det i forbindelse med påtenkt saksbehandling av anmodningen i kommunestyret i 
desember 2011, bedt om uttalelse vedr. anmodningen fra barneverntjenesten, 
voksenopplæringssenteret, Husabø barneskole, Husabø ungdomsskole og helsestasjonen.  
Innkomne svar på denne henvendelsen følger også som vedlegg.  Disse svar var da avgitt i 
oktober/november 2011.  

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har de senere år tatt imot ca. 20 flyktninger hvert år.  Kommunestyret 
har fattet vedtak om det aktuelle antall – etter anmodning fra UDI/IMDi.  For året 2005 vedtok 
kommunestyret å ikke ta imot nye flyktninger for bosetting.  Introduksjonsloven var da ny –
gjeldende fra 01.09. 2004.   Det ble vurdert som viktig at arbeidet med 
introduksjonsprogrammet fikk ”gå seg til”.

Anmodningen fra IMDi til kommunene om bosetting av flyktninger tar utgangspunkt i 
forventet behov for bosetting. Et nasjonalt utvalg for bosetting – bestående av representanter 
for så vel kommune som stat – har fastsatt at det i 2012 vil være behov for å bosette og 
integrere 6.700 mennesker som har vært på flukt; av disse 400 enslige mindreårige og en 
betydelig andel enslige voksne.

For IMDi er det avgjørende at kommunene fatter vedtak som er i tråd med IMDis anmodning, 
for at hver voksen og hvert barn skal få så kort tid i asylmottak som mulig.  -  
Anmodningstallet til Eigersund kommune er framkommet i samarbeid med KS. 

Flyktningtjenesten i Eigersund har 1 ½ stilling.  Vedkommende i den halve stillingen har i 
tillegg 40 % stilling knyttet til prosjektet for enslige mindreårige flyktninger, som 
organisatorisk er en del av barneverntjenesten i kommunen. 

I forbindelse med bosetting av flyktninger, må flyktningtjenesten skaffe boliger. Det benyttes
en del kommunale boliger, men i stor grad også private boliger.  Flyktningene ønsker gjerne 
å bo sentrumsnært, da de færreste har egen bil, og da det off. transporttilbud er begrenset.  
Flyktningtjenesten prøver i stor grad å skaffe leiligheter som de har mulighet til å betale ved 
hjelp av introduksjonsstønaden og bostøtten.  Enslige voksne flyktninger over 25 år, dekker 
vanligvis selv sine utgifter ved hjelp av introduksjonsstøtten og bostøtten.  -  Da flyktninger 
under 25 år bare får utbetalt  2/3 av full introduksjonsstøtte, vil de gjerne ha behov for noe 
sosialhjelp i tillegg til at de også mottar bostøtte.  Oftest vil de være berettiget et mindre 
beløp i sosialhjelp.  Barnefamilier med bare en voksen i introduksjonsprogrammet , og uten 
andre tilleggsinntekter enn bostøtte og barnetrygd, vil gjerne også være berettiget noe 
sosialhjelp.

Dersom det er barn under skolealder i flyktningfamilier som bosettes, må flyktningtjenesten 
skaffe barnehagetilbud til barna, slik at foreldre med rett og plikt til introduksjonsprogram har 
mulighet til å gjennomføre dette.  Fram til nå har vi greid det, selv om vi har fått beskjed om 
flyktningenes ankomst etter søknadsfristen.  Vi erfarer imidlertid nå at det er vanskelig for 
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flyktninger som har vært i permisjon, å komme tilbake til programmet ”midt i et barnehageår” 
når de ikke har hatt mulighet til å søke plass innen fristen.          

I forbindelse med bosetting av familier med barn i grunnskolealder, kontaktes den aktuelle 
skole i forkant for å være noe forberedt.  I stor grad har det vært Husabø skole – så vel 
barne- som ungdomsskole. Det er den skolen som fungerer som mottaksskole.  Som oftest 
passer der også i forhold til beliggenheten av den aktuelle boligen for familien.

Voksne flyktninger over 18 år har vanligvis rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. 
Dette organiseres hovedsakelig fra Voksenopplæringssenteret i nært samarbeid med 
flyktningtjenesten.   Da får flyktningene opplæring i norsk og om norske samfunnsforhold og 
evt. noe språkpraksis inkludert etter hvert.  Noen av de yngre flyktningene +/- 18 år som har 
liten grunnskole fra sitt hjemland, reiser til Sandnes for å få grunnskoleopplæring der.

I den grad det kommer barnefamilier vil samarbeidet med helsestasjonen også være viktig å 
få på plass.   Også overføringsflyktninger og flyktninger som kommer på familiegjenforening 
er avhengige av tjenesten fra bl.a. helsestasjonen i forbindelse med lovpålagt 
tuberkuloseundersøkelse. 

Utover dette er det mange andre offentlige instanser som er viktige samarbeidspartnere; så 
vel kommunale som statlige.

Saksbehandlers vurderinger:
Mange flyktninger opplever nok å ha det godt på mange  måter her i kommunen, selv om  de 
på mange måter (for eksempel materielt sett) står tilbake sammenlignet med situasjonen for 
en gjennomsnittsnormann/-familie på tilsvarende alder.  

Det som kanskje opptar flyktningene mer, er sorg og savn av familie.  Og også savn av 
norske venner.  Det forhold at i alt 10 flyktninger har fått positivt vedtak om 
familiegjenforening til herboende, er for de herboende det gjelder, et veldig positivt og viktig 
vedtak.  I alt 5 herboende flyktninger opplever familiegjenforening på den måten dette året.

Flyktningene savner også norske venner.  Dessverre ble det vanskelig å rekruttere 
”egersundere” til guider den siste tiden flyktningtjenesten var tilknyttet Røde Kors` 
flyktningguideordning. -  Flyktningtjenesten ser med forventning fram til det nye prosjektet 
innenfor EIK, og håper at det kan medvirke til at flere flyktninger får en tilhørighet også til en 
organisasjon, og til de andre medlemmene der.     

Foreliggende rapport fra Telemarksforskning sier også noe om områder hvor integreringen 
møter utfordringer som vi må være på vakt mot.

Kanskje er vi nå i en situasjon der vi må sette kvantitet mot kvalitet; at vi gjerne må se at 
innenfor de ressurser ulike deler av det kommunale tjenesteapparat råd over, bør 
bosettingen begrenses dette året, slik at en får bedre tid til å møte den enkelte flyktnings 
behov og å forsøke å arbeide mer med de områder kommunen i dag utfordres i forhold til 
integreringsarbeidet.   
  
Når det gjelder den del av anmodningen fra IMDi som gjelder enslige mindreårige flyktninger, 
vises det til uttalelsen fra barneverntjenesten, datert 22.11.11. Eigersund kommune har et 
prosjektet med 5 plasser i bokollektiv for enslige mindreårige. Dette prosjekt finansieres av 
integreringstilskudd, ekstra tilskudd til enslige mindreårige samt ekstra tilskudd fra Bufetat.  
Etter fylte 18 år kan ungdommene velge selv når de vil gå ut av prosjektet og evt. over på 
introduksjonsprogrammet.  Det er sannsynlig at en eller flere ungdommer går ut av prosjektet 
i løpet av 2012.  Barneverntjenesten tilrår at det da tas imot nye enslige mindreårige 
flyktninger slik at det til enhver tid er 5 ungdommer i prosjektet, noe saksbehandler støtter.
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Universell utforming:  
Ikke aktuelt her.

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettet for 2012 er vedtatt basert på at Eigersund kommune ikke bosetter nyankomne 
flyktninger dette året.   

Når det nå viser seg at det i alt kommer 10 personer på familiegjenforening, betyr det at 
kommunen vil få integreringstilskudd for dem.  I alt er det grunn til å regne med at kommunen 
vil få inntil kr. 1.414.500,- til sammen for 2012 for dem.  -  (I tabellen nedenfor er lagt inn 
antatt integreringstilskudd for årene 2013 og 2014 ut fra gjeldende tall for år 2 og år 3.) 

3 av disse personene kan være kandidater til introduksjonsprogrammet.  Alt etter når de 
kommer/starter i dette programmet, vil det utgjøre en ekstra utgift i introduksjonsstønad som 
det ikke er tatt høyde for i det vedtatte budsjett.  Hvis en for eksempel tenker at de alle er 8 
mndr. i programmet dette året, blir det ca. kr. 285.000,- i brutto introduksjonsstønad.  – (For 
årene 2013 og 2014 er det lagt inn utgifter til introduksjonsstønad i forbindelse med disse; ut 
fra någjeldende stønad med helårsvirkning. Det er da også tatt høyde for at et par av 
ungdommene som kommer i 2012, mest sannsynlig vil være berettiget til å gå inn i 
introduksjonsprogrammet ved fylte 18 år.)  

Noen av barna som kommer, har bare en forelder boende i Eigersund/Norge.  Det vil da 
være for knappe økonomiske ressurser for familiene å leve på en introduksjonsstønad samt 
bostøtte – og etter hvert barnetrygd.   Det er grunn til å regne med at det i tillegg vil være
behov for sosialhjelp med totalt inntil ca. kr. 180.000,-. Behovet for sosialhjelp utover året 
2012, kan være vanskelig å forutsi. Det vurderes imidlertid som mest realistisk å regne med 
en ekstra utgift til sosialhjelp for disse som kommer, på i alt ca. kr. 190.000,- for hver av 
årene 2013 og 2014. 

Endelig er det grunn til å regne med at flyktningtjenesten vil få en høyere utgift i 
etableringskostnader.   For disse er det regnet til å være i alt ca. kr. 85.000,-, og gjelder da 
bare for året de kommet - 2012. 

I tillegg til dette, er det naturlig å tenke at kommunen også har utgifter i forbindelse med 
skoletilbud for barn i grunnskolealder, evt. i barnehagealder og i forbindelse med 
voksenopplæring.  Og flyktningene vil motta tjenester fra andre kommunale tjenestetilbud, 
som for eksempel helsestasjonen.  Det gis skoletilskudd til barn i grunnskolealder, og det gis 
engangstilskudd i forbindelse med bosetting av barn i barnehagealder.  Den skjematiske 
oversikten nedenfor er derfor ikke fullstendig – verken på utgifts- eller inntektssiden.

Når det gjelder evt. mottak av enslige mindreårige flyktninger til prosjektet her, er det et 
prosjekt som er tilrettelagt for 5 personer, m.h.t. boliger, utstyr, personale etc. Utgiftene 
dekkes via integreringstilskudd, ekstra tilskudd til enslige mindreårige samt ekstra tilskudd fra 
Bufetat.  Prosjektet er underlagt barneverntjenesten i kommunen.  
   
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Integreringstilskudd (inntekt) +1414500 +1565000 +1350000
Introduksjonsstønad (utgift) - 285000 -545700 -633700
Sosialhjelp (inkl etableringskostnader) -265000 -190000 -190000
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Sum +864500 +829300 +526300

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Alternativt til dette vil være å gå inn for å ta imot det tallet på flyktninger som IMDi anmoder 
om.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
194115 Anmodning om bosetting av nyankommne flyktninger i 2012
196090 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012.
196727 2012 - Bosetting av flyktninger
196784 Uttalelse fra Husabø skole angående bosetting av flyktninger i 2012.
196870 Uttalelse ang. anmodning om bosetting av flyktninger 2012
201326 Uttalelse vedr mottak av flyktninger
214008 Evaluering av flyktningearbeidet i Eigersund kommune - rapporten Okka by 2012
214009 Rapporten Okka by 2012
(materie

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.10.2011
Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
(IMDI)

Anmodning om bosetting av nyankommne 
flyktninger i 2012

8 I 07.02.2012 Utlendingsdirektoratet Melding om innvilget familieinnvandring

Parter i saken:
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Besøksadresse: Sokndalsveien 51 Telefon: 815 81 000
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 52 04 76 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Sissel Orstad Grastveit Leder helsestasjon
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Herluf Rasmussen Rektor
Tove Grete Ørsland Barnevernleder

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/27772 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 14.10.2011

Saksbehandler: Gerd Aarrestad Vassbø Telefon: Mobiltelefon: 976 55 125

E-post: gerd.vassbo@nav.no

I skriv mottatt 3. oktober 2011 anmodes Eigersund kommune om å motta 25 flyktninger i 
2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Flyktningetjenesten ber om evt. uttalelse fra dere på dette innen 28. oktober 2011.

Med vennlig hilsen

Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 52 04 76 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Sissel Orstad Grastveit Leder helsestasjon
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Herluf Rasmussen Rektor
Tove Grete Ørsland Barnevernleder

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/27772 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 14.10.2011

Saksbehandler: Gerd Aarrestad Vassbø Telefon: Mobiltelefon: 976 55 125

E-post: gerd.vassbo@nav.no

I skriv mottatt 3. oktober 2011 anmodes Eigersund kommune om å motta 25 flyktninger i 
2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Flyktningetjenesten ber om evt. uttalelse fra dere på dette innen 28. oktober 2011.

Med vennlig hilsen

Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Besøksadresse: Sokndalsveien 51 Telefon: 815 81 000
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 52 04 76 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Sissel Orstad Grastveit Leder helsestasjon
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Herluf Rasmussen Rektor
Tove Grete Ørsland Barnevernleder

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/27772 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 14.10.2011

Saksbehandler: Gerd Aarrestad Vassbø Telefon: Mobiltelefon: 976 55 125

E-post: gerd.vassbo@nav.no

I skriv mottatt 3. oktober 2011 anmodes Eigersund kommune om å motta 25 flyktninger i 
2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Flyktningetjenesten ber om evt. uttalelse fra dere på dette innen 28. oktober 2011.

Med vennlig hilsen

Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Mottakere:

Sissel Orstad Grastveit Leder helsestasjon
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Herluf Rasmussen Rektor
Tove Grete Ørsland Barnevernleder

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/27772 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 14.10.2011

Saksbehandler: Gerd Aarrestad Vassbø Telefon: Mobiltelefon: 976 55 125

E-post: gerd.vassbo@nav.no

I skriv mottatt 3. oktober 2011 anmodes Eigersund kommune om å motta 25 flyktninger i 
2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Flyktningetjenesten ber om evt. uttalelse fra dere på dette innen 28. oktober 2011.

Med vennlig hilsen

Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Besøksadresse: Sokndalsveien 51 Telefon: 815 81 000
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Mottakere:

Sissel Orstad Grastveit Leder helsestasjon
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Herluf Rasmussen Rektor
Tove Grete Ørsland Barnevernleder

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/27772 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 14.10.2011

Saksbehandler: Gerd Aarrestad Vassbø Telefon: Mobiltelefon: 976 55 125

E-post: gerd.vassbo@nav.no

I skriv mottatt 3. oktober 2011 anmodes Eigersund kommune om å motta 25 flyktninger i 
2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Flyktningetjenesten ber om evt. uttalelse fra dere på dette innen 28. oktober 2011.

Med vennlig hilsen

Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Gerd Aarrestad Vassbø Flyktningkonsulent

2012 - Bosetting av flyktninger

Vår ref.: 11/27873 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 17.10.2011

Saksbehandler: Leiv Kåre Nodland Telefon: 51 46 49 12 Mobiltelefon:   

E-post: leiv.kaare.nodland@eigersund.kommune.no

Det vises til henvendelse angående bosetting av flyktninger i 2012.

Husabø ungdomsskole har ingen innvendinger mot at Eigersund kommune mottar
25 flyktninger i 2012.

Med vennlig hilsen

Leiv Kåre Nodland
Fungerende rektor
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Mottakere:

Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
Gerd Aarrestad Vassbø Flyktningkonsulent

Uttalelse fra Husabø skole angående bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/28200 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 19.10.2011

Saksbehandler: Svein Ivar Midbrød Telefon: 51 46 10 41 Mobiltelefon:   

E-post: svein.ivar.midbroed@eigersund.kommune.no

Husabø skole har i en årrekke fungert som mottaksskole for flyktninger i barneskolealder. Vi 
har idag mange elever med ulik nasjonalitetsbakgrunn på skolen. Vi har også gode systemer 
med språkgruppe i norsk, samt morsmålsopplæring i ulike morsmål.

De senere årene har elevtallet på skolen vært stigende. På noen trinn har vi „fulle“ klasser. 
Jeg vil derfor gjøre oppmerksom på at flere elever til Husabø skole vil kunne få praktiske og 
økonomiske konsekvenser som det må tas høyde for. Det handler blant annet om elevtall i 
klassene og størrelsen på tilgjeneglige klasserom.     

Med vennlig hilsen

Svein Ivar Midbrød
Rektor
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Mottakere:

Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
Gerd Aarrestad Vassbø Flyktningkonsulent

Uttalelse fra Husabø skole angående bosetting av flyktninger i 2012. 

Vår ref.: 11/28200 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 19.10.2011

Saksbehandler: Svein Ivar Midbrød Telefon: 51 46 10 41 Mobiltelefon:   

E-post: svein.ivar.midbroed@eigersund.kommune.no

Husabø skole har i en årrekke fungert som mottaksskole for flyktninger i barneskolealder. Vi 
har idag mange elever med ulik nasjonalitetsbakgrunn på skolen. Vi har også gode systemer 
med språkgruppe i norsk, samt morsmålsopplæring i ulike morsmål.

De senere årene har elevtallet på skolen vært stigende. På noen trinn har vi „fulle“ klasser. 
Jeg vil derfor gjøre oppmerksom på at flere elever til Husabø skole vil kunne få praktiske og 
økonomiske konsekvenser som det må tas høyde for. Det handler blant annet om elevtall i 
klassene og størrelsen på tilgjeneglige klasserom.     

Med vennlig hilsen

Svein Ivar Midbrød
Rektor
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Gerd Aarrestad Vassbø Flyktningkonsulent

Uttalelse ang. anmodning om bosetting av flyktninger 2012

Vår ref.: 11/28264 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 20.10.2011

Saksbehandler: Herluf Rasmussen Telefon: 51 49 00 45 Mobiltelefon:   

E-post: herluf.rasmussen@eigersund.kommune.no

Viser til henvendelse fra IMDI  reg. 03.10.11 og skriv fra Gerd Vassbø vedrørende 
anmodning fra IMDI om mottak av 25 flyktninger i 2012 – hvorav 3 enslige barn/unge.

Inneværende år har Eigersund kommune mottatt 20 flyktninger og av disse er tre 
mindreårige.
I hovedsak er det voksne enslige kvinner som er bosatt, og flere av dem har barn som er 
igjen i hjemlandet. Det er bosatt 2 familier med ett barn hver.
I og med at det bosettes så få familier, blir utfordringen stor for Voksenopplæringssenteret 
med å gi et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen når mottaket skjer spredt utover året. Vi har 
problemer med å innplassere i eksisterende grupper og må omorganisere flere ganger i året 
til stor ulempe for lærere og elever.
Inneværende år har vi måttet redusere bemanningen med 0,6 stilling og det gjør situasjonen 
enda vanskeligere.

De siste par årene har vi sett en utvikling mot at flyktningene som tas imot har svakere 
skolegang fra sitt hjemland enn tilfellet var tidligere ( flere analfabeter )Dette fører til at det 
brukes flere timer på å nå nivået som kreves for å bestå Norskprøve 2. Flere har små 
muligheter å nå nivået i det hele tatt. Det kreves også flere timeressurser før flyktningene kan
plasseres i gruppe med andre europeiske innvandrere og gjenforente fra bl.a. Thailand og 
Filippinene.

I dag har vi nedslitte lokaler med små klasserom og har ikke mulighet til å etablere mer enn 
fem grupper på dagtid – både ut i fra størrelse på klasserom og antall disponible lærertimer. 
Det ser ikke ut som kommunen prioriterer å gi senteret den oppgradering av lokalene som vi 
lenge har kjempet for og blitt lovt.

I dag har vi 12 mindreårige innvandrere/flyktninger som har rett på grunnskoletilbud. Mange 
har bare 3 – 4 års skolegang og trenger flere år for å ta grunnskoleeksamen for voksne. 
Likevel utløser ikke disse elevene et større tilskudd enn det som gis til alle innvandrere med 
rett/plikt til norskopplæring.
Disse elevene får i dag et meget godt tilrettelagt tilbud i Sandnes til en pris som ligger rundt 
det en vanlig ungdomsskoleelev koster i Eigersund.

Som nevnt tidligere er enslige kvinner i flertall blant flyktningene vi har mottatt de siste årene 
og eritreiske damer utgjør den største gruppa.
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Etter to års introduksjonsprogram ser vi at det er vanskelig for dem å etablere seg i dagens 
arbeidsmarked. Vi ser en utvikling som går mot større offentlige ytelser etter at 
introduksjonsperioden er avsluttet.

Ut i fra en samlet vurdering av forholdene nevt ovenfor anbefaler vi at kommunen ikke 
tar imot flere enn 10 flyktninger i 2012 og at ingen av disse er enslige barn/unge.

Med vennlig hilsen

Herluf Rasmussen
Rektor

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Besøksadresse: Skriveralmenningen 2 (Gml.gymnaset), 4379 Egersund Telefon: 51 46 81 50
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 81 49
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Gerd Aarrestad Vassbø

Uttalelse vedr mottak av flyktninger

Vår ref.: 11/31063 / 11/2024 / FA-F31, TI-&73 Dato: 11/22/2011

Saksbehandler: Anne Bodil Surdal Telefon: 51468412 Mobiltelefon:   

E-post: anne.bodil.surdal@eigersund.kommune.no

Når det gjelder mottak av nye flyktninger i 2012, vurderer barneverntjenesten det som viktig å sikre 
tilstrekkelig kapasitet i kommunens mottaksapparat slik at flyktningene får god tilrettelegging og 
oppfølging. Mange flyktningfamilier har en belastet bakgrunn og erfarer at det er krevende å etablere 
seg i det norske samfunnet. Det er også viktig at det er tilgang på gode utleieboliger med relativt 
sentral beliggenhet. 

Barneverntjenesten etablerte i 2010 ett prosjekt vedr enslige mindreårige flyktninger med fem plasser i 
bokollektiv. Dette finansieres av forhøyet tilskudd til enslige mindreårige samt mulighet for ekstra
tilskudd fra Bufetat. Ungdommene følges opp i prosjektet etter individuell vurdering i inntil 2-3 år. Etter 
fylte 18 år, kan ungdommene velge selv når de vil gå ut av prosjektet og over på 
introduksjonsprogrammet hos NAV. Det er sannsynlig at en eller flere ungdommer går ut av prosjektet 
i løpet av 2012. Barneverntjenesten tilrår at det da tas imot nye enslige mindreårige flyktninger slik at 
det til enhver tid er fem ungdommer i prosjektet.

Med vennlig hilsen

Anne Bodil Surdal
Konst. barnevernleder

Side 47 av 228



- 2 -

Besøksadresse: Skriveralmenningen 2 (Gml.gymnaset), 4379 Egersund Telefon: 51 46 81 50
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 81 49
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kåre Ingvar Helland 
Sendt: 07.02.2012 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: Rapporten 
________________________________________________________________ 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bård Kleppe [mailto:kleppe@tmforsk.no] 
Sendt: 1. februar 2012 08:25
Til: Kåre Ingvar Helland
Emne: Re: Rapporten

Side 13 er blank. Sender derfor fila vedlagt på nytt.

BK

Den 31.01.2012 20:37, skrev Kåre Ingvar Helland:
> Ok. Takk for samarbeidet.
>
> Kåre I.Helland
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Bård Kleppe [mailto:kleppe@tmforsk.no]
> Sendt: 30. januar 2012 15:13
> Til: Kåre Ingvar Helland
> Emne: Rapporten
>
> Hei.
>
> Rapporten er nå ferdig fra vår side. Gerd Vassbø fikk den på fredag og
> har lest gjennom deler av den. Dette for å kvalitetssikre fakta. Hun
> ville gjerne at hennes kollega Mildrid også skulle lese disse
> kapitelene, men det rakk hun ikke gjøre før i morgen. I isåfall får ikke
> vi ferdigstilt den før onsdag formiddag,
>
> Er dette tilstrekkelig?
>
> MVH
> Bård Kleppe
>

--
Bård Kleppe
Forsker (Reasercher)
Telemarksforsking(Telemark Research Institute)
Postboks 4
3833 Bø i Telemark Norway
Tlf: (+47) 911 97 543
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Email: kleppe@tmforsk.no
Web:   http://www.telemarksforsking.no
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Forord 
 

  

På oppdrag for Eigersund kommune har vi i denne rapporten evaluert deres arbeid med flykt-
ninger. Rapporten beskriver arbeidet som gjøres, og tolker og analyserer dette i lys av relevant 
teori om integrering og medborgerskap. 

Det empiriske materialet rapporten tar utgangspunkt i er intervjuer med flyktninger og personer 
som jobber med flyktninger samt relevante registerdata fra offentlige register og oversikter. 

Rapporten er utarbeidet av Karoline Holmboe Høibo fra Universitetet i Stavanger og Bård Kleppe 
ved Telemarksforsking. Begge har foretatt feltarbeid og skrevet rapporten sammen. 

Vi ønsker å takke våre informanter for å ha bidratt med sine synspunkter. En spesiell takk til Gerd 
Vassbø ved NAV i Eigersund som har vært svært behjelpelig underveis.  

 

Bø, 24. januar 

Bård Kleppe 

Prosjektleder
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1. Innledning 

1.1 Utgangspunkt og problemstillinger 

Eigersund kommune ønsket en gjennomgang av deres arbeid med flyktninger samt hvilke utfodr-
ringer som er knyttet til dette. Målsetningen var at evalueringen skulle ha et særlig fokus på barn 
og unge i skole og barnehage. Videre var det også ønskelig at andre innvandrergrupper til en viss 
grad ble belyst i evalueringen der dette var relevant.  

Kommunalsjef Kaare Ingvar Helland satte ned en gruppe som skulle jobbe med dette, og Tele-
marksforsking ble bedt om å gjøre den operative jobben. Flyktningkonsulent Gerd Vassbø har 
vært kontaktperson for oppdragsgiver og har bistått forskerne i det praktiske arbeidet med evalu-
eringen. 

Hovedproblemstillingen for evalueringen er som følger: Hvordan lykkes Eigersund kommune med 
integrering av innvandrere?  

For å svare på dette vil vi belyse og beskrive en rekke punkter som dekker spørsmål om sosial, 
kulturell og politisk deltakelse i samfunnet: 

a. Innvandrernes tilknytning til arbeidsmarkedet. 
b. Innvandrernes tilknytning til barnehage og utdanningssektoren.   
c. Innvandrernes språkkompetanse. 
d. Innvandrernes deltakelse i demokratiet 
e. Innvandrernes deltakelse i sivilsamfunnet. 
f. Rasisme og diskriminering 
g. Levekår blant flyktninger 

I tillegg ønsker vi å foreta en mer normativ studie, hvor vi belyser problemstillingene: 

• Hvordan defineres vellykket integrering blant ansatte i tjenesteapparatet, og hvordan opp-
lever disse at en lykkes i forhold til egendefinerte mål?  

• Hvordan defineres vellykket integrering av innvandrere, og hvordan opplever de selv at de 
er integrert i forhold til hva som er målet? 

Studien tar fortrinnsvis for seg nyankomne innvandrere (etter 2005) som er kommet til landet som 
flyktning (person som har fått beskyttelse (asyl) eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i 
Norge) eller som er familiegjenforent. Når vi retter et særlig fokus på framtidas medborgere blant 
barn og unge, mener vi likevel det er relevant også å inkludere alle andre grupper av minoritets-
språklige (personer i Norge som ikke har norsk som sitt førstespråk/morsmål). Sekundært vil stu-
dien også inkludere alle andre personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et 
tidspunkt har innvandret til Norge (jf. SSBs definisjon av innvandrer per januar 2011). 

Rapporten presenterer også komparative tall og data. Oppdragsgiver ønsket å ta utgangspunkt i 
kommuner som har demografiske likheter med Eigersund (14 346). Følgende kommuner ble valgt 
ut (folkemengde pr. 1.1.2011 i parentes): Kragerø (10 695), Mandal (14 960), Flekkefjord 
(9 013), Hå (16 822), Klepp (17 397) og Time (16 450). 
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1.2 Metode 

Denne evalueringen baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjuer og innhenting og analyse av 
registerdata. 

I Statistisk sentralbyrå / KOSTRA sin statistikkbank finner man en rekke oversikter som har rele-
vans for problemstillingen. Vi har herfra hentet ut oversikter over befolkningsutvikling fordelt på 
opprinnelsesland samt flyktninger med og uten integreringstilskudd. Regnskapstall fra kommune-
ne knyttet til arbeidet med flyktninger, arbeidsledighetstall og oversikter over personer på ar-
beidsmarkedstiltak. Vi har også fått tilsendt tall direkte fra SSB som ikke er tilgjengelige i stati-
stikkbanken. 

Fra IMDi1 har vi hentet ut tall og satser for integreringstilskudd samt tall på antall flyktninger to-

talt, samt hvor mange flyktninger kommunene anmodes om å ta imot. 

Fra databasen til nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (vox) har vi hentet ut oversikter over 
resultater av norskprøver for innvandrere. 

For å kartlegge det konkrete arbeidet med flyktninger i Eigersund og de ulike aktørers synspunk-
ter på dette, har vi foretatt kvalitative intervjuer. Totalt ble det gjennomført 11 intervjuer med 12 
personer. Av disse var 4 flyktninger og 8 personer som jobbet med flyktninger. Informantene ble 
valgt ut i samarbeid med oppdragsgiver. Blant personer som jobbet med flyktninger valgte vi ut 
representanter fra skole, barnehage, voksenopplæring, relevante kommunalt ansatte samt frivillige 
som har engasjert seg i dette arbeidet. Følgende personer har blitt intervjuet: 

• Gerd Vassbø, Flyktningkonsulent, Flyktningtjenesten, Eigersund 
• Mildrid Aarsland, Miljøterapeut, Flyktningtjenesten Eigersund 
• Svein Ivar Midbrød, Rektor Husabø skole 
• Mirela Sivertsen, Pedagogisk leder for språkstasjonen, Husabø skole 
• Herluf Rasmussen, Rektor voksenopplæringen  
• Aud Elise Knudsen, Barne- og ungdomsarbeider, Husabø barnehage 
• Kenneth Andersen, Daglig leder EIK-fotball 
• Reidun Alvsåker, Frelsesarmeen 

I tillegg til disse har vi intervjuet fire flyktninger. Disse ble valgt ut av flyktningkonsulent Gerd 
Vassbø, etter kriterier gitt av oss. Vi ønsket her å snakke med personer med ulik bakgrunn hva 
gjaldt alder, kjønn, opphavsland, sivil status med mer. De fire flyktningene vi intervjuet represen-
terte et mangfold med hensyn til de gitte kriteriene. Det vil likevel være problematisk å hevde at 
disse er representative for flyktninger i Eigersund. For det første vil fire personer være for få til å 
være representativt, for det andre valgte vi flyktninger som har en god språkforståelse og som der-
for ville kunne gjennomføre et slikt intervju på en hensiktsmessig måte. Det er grunn til å tro at 
dette var flyktninger som var bedre integrert, særlig med tanke på språkkompetanse, enn den 
gjennomsnittlige flyktning. Det kan videre stilles spørsmål ved at flyktningkonsulenten foresto den 
konkrete utvelgelsen. Dette mente vi ikke var problematisk da vår hensikt ikke var å plukke ut et 
representativt utvalg. Valgene ble gjort utelukkende av ressursmessige hensyn.  

                                                      

1
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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Ni av de elleve intervjuene har vært gjort ansikt til ansikt, mens to av intervjuene (begge med per-
soner fra embetsverket) ble gjort per telefon. Formen på intervjuene har variert litt fra informant 
til informant, men i første rekke har det dreid seg om såkalte semistrukturerte intervjuer (Ryen 
2002). Det vil si intervjuer der spørsmålene er definert på forhånd, men hvor samtalen med in-
formanten også kan utløse nye spørsmål og samtaleemner. På denne måten fikk vi dekket de te-
maene vi ønsket, samtidig som informantene slapp til med deres synspunkter og vinklinger. Inter-
vjuene varte mellom en halv time og 75 minutter. Alle intervjuene ble tatt opp, hørt gjennom og 
deretter analysert. 

I rapporten praktiserer vi en delvis anonymitet. Flyktningene er fullstendig anonymisert, mens per-
soner som jobber med flyktninger er delvis anonymisert. I tilfeller der det er nødvendig for inn-
holdet i rapporten, oppgir vi hvem som har sagt hva. I slike tilfeller har informantene godkjent 
bruken av sitatene.  
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2. Arbeid med flyktninger 
Vi vil i dette kapittelet gi en kort oversikt over arbeidet med flyktninger i Norge. Hvem som har 
rett til opphold, hvordan den praktiske organiseringen er ordnet, ansvarsfordelinger og statlige 
integreringstiltak.  

2.1.1 Asyl 

Alle utenlandske statsborgere som oppholder seg på norsk jord har rett til å søke om beskyttelse i 

landet. Dette følger av paragraf 28 i Utlendingsloven2. I denne paragrafen står det: 

En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning der-
som utlendingen: 

a) har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i 
en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn 
av slik frykt er uvillig til å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. 
juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller 

b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller 
annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet 

En utlending som anerkjennes som flyktning etter første ledd, har rett til oppholdstillatelse (asyl). 

2.1.2 Bosetning av flyktninger 

Ved ankomst får flyktninger tilbud om å bo i transittmottak under helseundersøkelse og asylin-
tervju. Deretter blir de overført til ordinære mottak fram til søknaden er behandlet. For de som 
får innvilget søknad om asyl vil de som regel bli boende i mottaket frem til de blir bosatt i en 
kommune. Det er UDI som utarbeider retningslinjer for mottaksdriften og som står for den løpen-
de oppfølgingen av mottakene, men mottakene driftes enten av kommuner, frivillige organisasjo-
ner eller private selskap. 

Etter at Stortinget gjennom statsbudsjettet har fastsatt de overordnede rammene for bosetning av 
flyktninger, utarbeider Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvert år måltall for boset-
ningen av flyktninger og fordeler disse fylkesvis (jf. Ibenholt og Bakli 2009). Tallet på flyktninger 
varierer fra år til år, så størrelsen på anmodningene varierer og vil til enhver tid ta utgangspunkt i 
beregninger foretatt av IMDi. Antallet flyktninger kommunen blir anmodet om å bosette fastsettes 
i Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt om-
sorgssentre for kommende år innen 15. juni. IMDi fatter også individuelle vedtak om bosettings-
kommune for beboere i mottak som har oppholdstillatelse, og sørger for bosetting av overførings-

                                                      

2
 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. LOV-2008-05-15-35 
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flyktninger. Det er også IMDi som har ansvar for utbetaling av integreringstilskudd og andre bo-
settingsrelaterte tilskudd til kommunene (se nedenfor). 

Behovet for bosetningsplasser har vært som følger de siste årene:  

Tabell 1: Oversikt over bosetningsbehov og IMDi sin anmodning om bosetning i utvalgte kommuner (kilde: 
IMDi). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Totalt i landet 4925 8631 11548 6609 6772 

Eigersund 20 25 35 25 25 

Kragerø 25 35 35 20 30 

Mandal 20 30 40 30 30 

Flekkefjord 10 20 30 20 20 

Hå 15 30 40 15 10 

Klepp 20 30 40 20 20 

Time 25 30 40 25 25 

 

IMDis seks regionale enheter bestemmer deretter, i samarbeid med KS, hvilke kommuner som skal 
anmodes om bosetting av flyktninger. Denne anmodningen vurderes bl.a. ut fra folketall, flykt-
ningenes behov, arbeidsmarked og erfaring med bosetting. Når anmodningene kommer, er det 
opp til den enkelte kommune om de vil bosette flyktninger, og hvor mange flyktninger de vil bo-
sette. Antall flyktninger som skal bosettes fastsettes av kommunestyrene, vanligvis for ett år av 
gangen. Når kommunene har mottatt og bosatt flyktninger etter avtale med IMDi, er de også an-
svarlige for at det tilbys introduksjonsprogram og norskopplæring i henhold til introduksjonslo-
ven.  

2.1.3 Introduksjonsprogram 

Alle flyktninger med opphold i Norge skal gjennomgå et introduksjonsprogram der de lærer 
grunnleggende norsk språk og samfunnsliv, slik at de er forberedt på å delta i yrkeslivet og i sam-
funnslivet i landet. Ifølge Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne inn-
vandrere (Introduksjonsloven 2003) har personer mellom 18 og 55 år som har fått innvilget asyl, 
rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. I loven følger dermed også at alle kommu-
ner som har bosatt flyktninger forplikter seg til å tilby et slikt program. Innholdet i introduksjons-
programmet varierer noe, men det skal generelt inneholde: 

• Rådgivningstjenester slik at den enkelte kan legge planer for fremtidig utdannings- og ar-
beidskarriere  

• Opplæring knyttet til hvordan det norske samfunnet fungerer, retter og plikter i samfun-
net samt utfordringer i hverdagen 

• Språkpraksis 
• Arbeidspraksis 
• Tilrettelegging av sosiale nettverk 
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Når det gjelder norskopplæring, er det nedfelt i introduksjonsloven at personer mellom 18 og 55 
år har rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 
timer. Personer mellom 55 og 67 år har rett, men ikke plikt, til å delta i denne opplæringen. 

Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar i denne perioden en introduksjonsstønad som erstat-
ter sosialhjelp som inntekt for nyankomne flyktninger. Denne stønaden er ment som inntektssik-
ring for deltakerne på introduksjonsprogram og kan langt på vei anses som vanlig lønnsgodtgjø-
relse. På lik linje med vanlig lønn, er satsene ikke basert på de reelle utgiftene den enkelte har og 
er uavhengig av eventuelt forsørgeransvar. På lik linje med en lønnsinntekt vil ugyldig fravær re-
sultere i trekk i stønaden. Satsene for introduksjonsstønad er på årsbasis to ganger folketrygdens 
grunnbeløp, noe som for 2011 tilsvarer nær 160 000 i året. Stønaden er skattepliktig. 

2.1.4 Norskprøver 

Etter at innvandrere har gjennomgått norskopplæring går de opp til to prøver i norsk skriftlig og 
muntlig: Norskprøve 2 og norskprøve 3. Prøvene består av en skriftlig og en muntlig del, som kan 
tas uavhengig av hverandre og blir vurdert hver for seg. Ved bestått prøve får deltakeren prøvebe-
vis. I tillegg til de avsluttende prøvene er det utviklet en underveisprøve, norskprøve 1. Denne 
prøven kan avvikles lokalt på opplæringsstedene ved behov. 

De to avsluttende prøvene 2 og 3 er knyttet til læreplan for norsk og samfunnskunnskap for voks-
ne innvandrere, og måler norskferdigheter slik det er beskrevet i læreplanen og det europeiske 
rammeverket. Norskprøve 2 måler ferdighet på nivå A2. Dette beskrives slik: 

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. 
svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg 
i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente 
og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt 
nærmiljø og grunnleggende personlige behov3. 

Norskprøve 3 måler ferdigheter på nivå 3, dette beskrives slik: 

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også 
faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så spontant og fly-
tende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av 
partene. Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et synspunkt 
på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer. 

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (vox) har det overordnete ansvaret for prøvene. De 
har gitt Folkeuniversitetet / Norsk språktest i oppdrag å utvikle, kvalitetssikre og administrere 
prøvene. 

2.2 Flyktninger og kommuneøkonomi 

Som kompensasjon for bosetning av flyktninger mottar kommunene integreringstilskudd. Dette 
gjelder  

                                                      

3
 http://www.udir.no/Upload/Verktoy/5/UDIR_rammeverk_korr3_spraak_2009.pdf?epslanguage=no 
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ved busetjing av flyktningar og personar med opphald på humanitært grunnlag og familie-
sameining med flyktningar i fem år. For familiesameining med personar som har opphald på 
humanitært grunnlag, får kommunane utbetalt integreringstilskot for dei tre første åra (Prop. 
1 S 2011–2012 BLD). 

Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og samme nivå. Satsene for de fem siste 
årene er presentert i tabell 2, utviklingen i den reelle veksten i tilskuddet er vist i figur 1.  

Tabell 2: Satser for integreringstilskudd 2008-2012 (Prop. 1 S 2011–2012 BLD). 

Bosetningsår  Satser 2008 Satser 2009 Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 

År 1 (enslige voksne)    200 000 210 000 

År 1 (andre voksne) 130 000 1 435 002 147 500 150 000 156 500 

År 1 (enslige mindreårige)    150 000 156 500 

År 1 (barn) 110 000 123 500 127 500 130 000 135 000 

År 2 123 400 142 000 146 400 150 000 156 500 

År 3 99 600 126 000 130 400 131 500 135 000 

År 4 73 000 75 000 80 000 80 000 80 000 

År 5 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Sum (enslige voksne) 496 000 556 500 574 300 631 500 651 500 

Sum (andre voksne)    581 500 598 000 

Sum (enslige mindreårige)    581 500 598 000 

Sum (barn) 476 000 536 500 554 300 561 500 576 500 

 

 

Figur 1: Utvikling i reel vekst for integreringstilskuddet (jf. Tabell 17, side 56) 

Utgangspunktet for nivået på integreringstilskuddet er bestemt med utgangspunkt i beregninger 
foretatt av SSB sitt beregningsutvalg. Disse beregningene baserer seg på en omfattende spørre-
undersøkelse sendt ut i til 21 utvalgte kommuner. Beregningen har blitt foretatt flere år og siste 
rapport baserte seg på tall fra 2009. Her heter det at: 

Samlede utgifter til målgruppen består av utbetalt sosialhjelp (66 900), utbetalt introduksjons-
stønad (135 800), utgifter til administrasjon (379 500) samt helseutgifter (25 500). Til sam-
men ble kommunenes utgifter dermed estimert til kr 607 600 for femårskullet 
(Beregningsutvalget 2010:15). 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Side 61 av 228



12 Okka by. Evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund kommune 

Samme år (2009) var integreringstilskuddet på kroner 557.000,-. Dette gir en utgiftsdekning på 92 
% for voksne og 88 % for barn. Oversikt over beregnede utgifter for 2008 og 2009 er presentert i 
tabell 3. 

I en rapport fra Telemarksforsking om forslag til endringer i økonomiske virkemidler i forbindelse 
med bosetting av flyktninger fra 2009 (Hjelmbrekke et. al.), skriver forfatterne om dette at:  

Kommunane kan likevel tena på å busetja flyktningar gjennom rammetilskot og seinare skatte-
inntekter, men dette er eit usikkert og kommunespesifikt reknestykke. Me tek difor utgangs-
punkt i at integreringstilskotet må vera minst like stort som gjennomsnittsutgiftene for at det 
skal vera økonomisk attraktivt å verta busettingskommune (ibid:43). 

Året etter, i 2010, økte integreringstilskuddet med 6,6 % i reell vekst. Det er derfor grunn til å tro 
at utgiftsdekningen har blitt noe bedre. Dette vil først vise seg ved neste utgiftsberegning. 

Tabell 3: Kostnadsberegninger fra beregningsutvalget 2009 og 2010, samt integreringstilskudd og utgiftsdek-
ningen. Landsgjennomsnitt. 

 2008 2009 

Sosialhjelp  68 484 66 900 

Introduksjonsstønad 124 343 135 800 

Administrasjon  359 192 379 500 

Helsetjenester 24 502 25 500 

Totale utgifter 576 521 607 700 

Int. tilskudd voksne 496 000 556 500 

Int. tilskudd barn 476 000 536 500 

Utgiftsdekning voksne 86 % 92 % 

Utgiftsdekning barn 83 % 88 % 

 

Det er ikke mulig innenfor rammen av dette prosjektet å gjøre en kvalifisert analyse av inntekter 
og utgifter vedrørende arbeidet med flyktninger i Eigersund og i de andre referansekommunene. 
Vi vil derfor begrense oss til å presentere noen relevante tall som kan belyse de økonomiske for-
holdene. Dersom man ønsker en nøyaktig beregning for egen kommune, er det mulig å ta ut-

gangspunkt i spørreskjema som ligger som vedlegg i undersøkelsen fra beregningsutvalget4. 

For 2010 mottok Eigersund kommune kr. 14,2 millioner i integreringstilskudd for flyktningene i 
kommunen.  Nedenfor har vi hentet ut tall fra 2009. Da fikk Eigersund 12,9 millioner. Av refe-
ransekommunene hadde kun Time og Kragerø større overføringer av integreringstilskudd samt 
andre statlige tilskudd til flyktninger. Som vi ser av tabell 4, varierer utgiftene både til introduk-
sjonsstøtte og til voksenopplæring kraftig. Dette kan skyldes ulik regnskapspraksis. 

 

 

  

                                                      

4
 http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Sluttsrapport%20fra%20Beregningsutvalget%202010.pdf 
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Tabell 4: Antall flyktninger som har vært i landet i henholdsvis 0-4 år og flyktninger som har vært i landet 
fem år eller mer. Statlige tilskudd flyktninger (810), netto utgifter introduksjonsordningen (275), netto utgif-
ter voksenopplæringen (213) samt årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen for utvalgte kommu-
ner. Tall fra 2009 (med unntak av årsverk som er tall fra 2010). Kilde: KOSTRA/SSB. 

Kommune 0-4 
år 

5 år 
eller 
mer  

Statlige til-
skudd (810) 

275 Introduk-
sjonsordning-
en 

213 Vok-
senopplæ-
ring 

Årsverk i sosial-
tjenesten til in-
troduksjonsord-
ningen 

Kragerø 105 114 16270 3917 6792 2,1 

Mandal 82 188 9592 4661 3828 2 

Flekkefjord 38 154 7570 1163 1257 1 

Eigersund 116 127 12964 3121 1498 1,5 

Hå 105 267 8894 2076 -389 0,5 

Time 134 232 4408 2801 1920  
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3. Flyktninger og innvandrere i 
Eigersund 

Vi vil i dette kapittelet gi en demografisk oversikt over innvandrerbefolkningen i kommunen, der-
etter vil vi beskrive hvordan det jobbes med tilrettelegging for innvandrere generelt og flyktninger 
spesielt i kommunen. 

3.1 Innvandrere i Eigersund kommune 

En generell oversikt over innvandrerbefolkningen i Eigersund (ikke kun flyktninger), viser at Ei-
gersund ikke er en typisk innvandrerkommune (jf. figur 2). Selv om andelen innvandrere har ste-
get, er ikke dette et særtrekk ved Eigersund, men en trend man finner i hele landet. Særlig ser vi at 
det var en kraftig vekst etter 2006. Dette skyldes primært arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. 
Andel innvandrere av den totale befolkningen i kommunen har ligget på om lag tre prosentpoeng 
under landsgjennomsnittet de siste årene. Samtidig ser vi at andelen innvandrere er tilnærmet lik 
de seks referansekommunene (Kragerø, Mandal, Flekkefjord, Time, Hå og Klepp).   

Dersom man ser bort fra innvandring fra europeiske land, finner vi en tilsvarende tendens (jf. figur 
3). Denne innvandringen har ikke hatt noen kraftig vekst på et spesielt tidspunkt. Også her ligger 
Eigersund om lag tre prosentpoeng under landsgjennomsnittet, i likhet med gjennomsnittet av re-
feransekommunene. 

De to største innvandrergruppene i Eigersund er europeere og asiater. Det er også disse som har 
hatt den største økningen de siste årene. Nord- og søramerikanere samt afrikanere utgjør en svært 
begrenset gruppe og har heller ikke hatt særlig vekst. Dette er vist i figur 4. 

 

 

Figur 2: Andel av befolkning med innvandrerbakgrunn (kilde SSB). 
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Figur 3: Andel av befolkning med innvandrerbakgrunn fra land utenfor Europa (kilde: SSB) 

 

Figur 4: Oversikt over andelen av innvandrere i Eigersund kommune basert på opprinnelsesland 2000-2011 
(kilde: SSB). 

3.2 Flyktninger i Eigersund kommune 

Eigersund har de senere årene blitt anmodet av IMDi om å ta imot mellom 20 og 30 flyktninger 
hvert år. Dette har vært avhengig av hvor mange asylsøkere som hvert år har fått innvilget opp-
holdstillatelse i Norge. Som vi ser av tabell 5, vedtok kommunen tidligere å motta det antallet 
IMDi anmodet. De siste årene har kommunen derimot vedtatt å ta imot færre flyktninger enn det 
som har vært anmodet.  
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Ser man på det faktiske antallet flyktninger som har blitt bosatt i Eigersund, finner vi at kommu-
nen har mottatt mellom 17 og 26 flyktninger hvert år siden 2004 (jf. tabell 6). Av disse har barn 
utgjort mellom 30 % og 45 % de siste årene. 

Tabell 5: Oversikt over anmodning fra IMDi om mottak av flyktninger for Eigersund og endelig politisk ved-
tak om mottak (kilde: IMDi og referat fra kommunestyremøter i Eigersund kommune). 

 

Tabell 6: Oversikt over antall flyktninger som har ankommet Eigersund 2004 til 2010 (Kilde: NAV, Eiger-
sund) 

År Voksne Barn Totalt 

2004 15 7 22 

2005 12 5 17 

2006 13 9 22 

2007 13 9 22 

2008 15 10 25 

2009 18 8 26 

2010 12 10 22 

 

Tabell 7: Oversikt over flyktninger som har vært i kommunen i 0-4 år. I all hovedsak er dette flyktninger 
med integreringstilskudd (kilde: SSB/KOSTRA). 

Kommune 0-4 år 

Kragerø 105 

Mandal 82 

Flekkefjord 38 

Eigersund 116 

Hå 105 

Time 134 

3.3 Flyktninger uten integreringstilskudd i Eigersund kom-
mune 

Etter fem år opphører integreringstilskuddet som følger flyktninger som bosettes i kommunene. 
Med dette forsvinner også det særlige ansvaret kommunen har med flyktningene. Det er også van-
lig at mange av flyktningene etter denne tiden bosetter seg i andre kommuner enn kommunen de 
ble bosatt i fra IMDi. Selv om integreringstilskuddet faller bort etter fem år, anses det likevel som 
økonomisk belastende for kommunene å ha flyktninger bosatt i kommunene. Ved utregning av 
sosialhjelp, som er en del av rammetilskuddet til kommune, inkluderes derfor flyktninger uten 
integreringstilskudd som en faktor. Denne vektes med 9,5 % av totale den totale delkostnadsnøk-

2008 2009 2010 2011 2012 

Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak Anmodning Vedtak 

20 20 25 25 35 25 25 20 25 Ikke avgjort 
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kelen for sosialhjelp. Dersom vi ser på fordelingen av sosialhjelp for Eigersund i 2012, finner vi at 
utgiftsbehovet på grunn av flyktninger uten integreringstilskudd er 56 % lavere enn landsgjen-
nomsnittet (jf. tabell 8). Dette indikerer at andelen flyktninger uten integreringstilskudd i Eiger-
sund er om lag halvparten av landsgjennomsnittet. Generelt er tendensen at flyktninger uten inte-
greringstilskudd flytter inn til større byer, men om man sammenligner med de utvalgte kommune-
ne, ser man at Eigersund er den kommunen som har lavest andel flyktninger uten integreringstil-
skudd bosatt i kommunen. 

Tabell 8: Oversikt over antall flyktninger uten integreringstilskudd for utvalgte kommuner, samt indeks for 
utgiftsbehov som tilsvarer andel av totale innbyggere.*) Bosatt i Norge før 1. januar 2005 **) Bosatt i Norge 
før 1. januar 2006 

 01.01.2010* 01.01.2011** Utgiftsbehov   

Eigersund 126  152  0,44 

Kragerø 114   159  0,62 

Mandal 185  208  0,58 

Flekkefjord 149   160  0,74 

Hå 262  282  0,69 

Klepp 201  235  0,56 

Time 226  260  0,65 

Stavanger  3 382  3 653  1,21 

Oslo 33 444  36 009  2,50 

3.4 Oversikt over Eigersunds innvandrerbefolkning. 

Dersom man tar utgangspunkt i oversikten over mottatte flyktninger fra 2004 til 2010, finner 
man at det pr. 1.1.2011 er bosatt 117 flyktninger med integreringstilskudd i Eigersund kommune. 
Tall fra KRD viser at det er bosatt 152 flyktninger uten integreringstilskudd, mens det totale an-
tall innvandrere i kommunen på samme tidspunkt er 1169. Av disse er 269 flyktninger, de reste-
rende 900 er arbeidsinnvandrere eller personer som har fått opphold på annet grunnlag. 

 

Figur 5: Oversikt over innvandrerbefolkningen i Eigersund pr. 1.1.2011. 
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3.5 Beskrivelse av kommunens arbeid med flyktninger 

Eigersund kommune bosetter tre typer flyktninger: flyktninger som kommer fra mottak, overfø-
ringsflyktninger og flyktninger som får innvilget familiegjenforening. Den første gruppen er også 
den største. Dette er personer som i en lengre eller kortere periode har oppholdt seg i flyktning-
mottak mens deres søknad om asyl har blitt behandlet, og, etter dette, i påvente av å bli bosatt i 
en kommune. De fleste av disse har bodd på mottak i Region vest og har fått med seg en del 
grunnleggende kunnskap om språk og norske samfunnsforhold fra oppholdet der. Den andre 
gruppen er overføringsflyktninger. Blant disse har flertallet fått innvilget asyl gjennom FNs høy-
kommissær for flyktninger (UNHCR), og har dermed ikke behov for å få vurdert sin søknad i 
Norge. Disse hentes på Sola flyplass og ankommer da Eigersund direkte fra et transittland med 
helt blanke ark i forhold til norsk språk og kultur. I 2010 og 2011 tok kommunen dessuten i mot 
til sammen 7 mindreårige flyktninger (dvs. barn under 18 år) fra Afghanistan.  

Flyktningtjenesten i Eigersund kommune består av to personer: En flyktningkonsulent i 100 % 
stilling og en miljøterapeut i 50 % stilling. De to har vært i sine stillinger siden henholdsvis 2004 
og 2005. Arbeidet fordeler de i stor grad seg i mellom, flyktningkonsulenten har et hovedansvar 
for det administrative arbeidet, mens miljøterapeuten har ansvaret for den praktiske tilretteleg-
gingen. Miljøterapeuten har dessuten de siste to årene hatt en 40 % stilling under barnevernet i 
forhold til mottak av mindreårige. Flyktningtjenesten har også fått noe ytterlige hjelp til å utføre 
praktisk arbeid og miljøarbeid.  

Eigersund kommune har også hatt en tverrfaglig flyktninggruppe som støtter opp under arbeidet 
til flyktningkontoret. De møtes omtrent hver 6. uke. Her sitter avdelingssjef for levekår, leder for 
NAV, avdelingssjef for økonomi, rektor på Husabø barneskole, Rektor på Husabø ungdomsskole, 
inspektør i Eigersund voksenopplæring, driftsleder kultur, helsesøster, barnehagekonsulent, psy-
kiatrisk sykepleier og barnevernskonsulent. Ingen innvandrere er representert her.  Gruppen har 
imidlertid ikke vært i funksjon siden høsten 2011.  Den ble da stilt i bero i påvente av nærmere 
avklaringer. Det vurderes nå om denne skal omdefineres til en "innvandrergruppe" siden andelen 
av arbeidsinnvandrere og andre innvandrere er såpass stor. Flyktningtjenesten har likevel god kon-
takt med de involverte parter. De møter representanter fra Husabø skole fire ganger i året og hel-
sesøster hver 6. uke.  

Miljøterapeuten har ansvaret for å forberede mottaket av nyankomne flyktninger. Det meste av 
stillingen går med til dette arbeidet. Arbeidet starter etter beskjed fra Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. Flyktningtjenesten har da ansvaret for å finne 
bolig, og å utstyre denne med det aller mest nødvendige av møbler og lignende før flyktningen(e) 
kommer. Øvrig inventar er flyktningene selv med og bestemmer. Innkjøpene dekkes av et etable-
ringstilskudd på ca. 30.000 kroner til hovedperson, og et tillegg på 3000 kroner for hvert ekstra 
familiemedlem. Flyktningtjenesten ser et behov for å forklare flyktningene om nødvendige priori-
teringer, og betaler derfor ikke ut dette beløpet, men er sammen med flyktningene om å bestille 
inventar og utstyr. Dersom flyktningen bor på mottak i nærområdet, reiser miljøterapeuten gjerne 
på besøk dit i forkant av bosettingen for å forberede ankomsten best mulig.  

Flyktningtjenesten har videre ansvar for å gi beskjed til helsesøster, skole og voksenopplæringen 
om ankomst av nye flyktninger. De bistår flyktningen med å søke sosialhjelp og bostøtte så snart 
det er klart når de ankommer, og sørger for en glidende overgang til introduksjonsstønad. I for-
kant av bosetting i kommunen setter de opp alle nødvendige avtaler med offentlige etater og kon-
torer. Overføringsflyktninger meldes til politiet. En dag etter ankomst er flyktningtjenesten med 
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den nyankomne rundt til de ulike offentlige etater. Dette inkluderer folkeregisteret, postkontoret, 
tuberkuloseundersøkelse og visitt hos voksenopplæringen. Hvis det er barn i skolepliktig alder, er 
det gjort avtale om møte med skolen kort tid etter ankomst, og en forsøker å skaffe små barn bar-
nehageplass. Hittil har dette latt seg gjøre, selv om barnet kommer midt i barnehageåret. 

Utover mottak av nyankomne har flyktningtjenesten den daglige oppfølging av flyktningene. I 
første fase dreier det seg, ifølge miljøterapeuten, mye om å komme i gang med hverdagslivet på en 
ny plass. Etter hvert som de første tingene har kommet på plass og det har roet seg rundt den ny-
ankomne, kommer gjerne problemstillinger av mer personlig art. Miljøterapeuten opplever derfor 
at hun har en viktig sosial rolle også utover de to første årene etter at ansvaret for flyktningene er 
overført fra introduksjonsprogrammet til NAV. Dette dreier seg gjerne om problemstillinger som 
ikke typisk faller inn under NAVs ansvarsområde. Ettersom det allerede er etablert en relasjon 
med flyktningtjenesten, er det gjerne også lettere for flyktningene å gå til flyktningtjenesten, fram-
for til saksbehandler i NAV, som de helst forbinder med bistand til å finne arbeid. Henvendelsene 
dreier seg typisk om hjelp med søknader om for eksempel familiegjenforening, eller problemstil-
linger av mer personlig art, som sorg og savn etter familiemedlemmer i hjemlandet, ekteskapspro-
blemer, konflikt med ungene og tilsvarende. Mange ønsker da ofte bare en samtalepartner. Da 
hender det miljøterapeuten tar en telefon videre til folk som har større kompetanse på feltet for å 
rådføre seg. Andre ganger henviser hun flyktningen videre i hjelpeapparatet; til barnevern, fami-
lievernkontor, kommunehelsetjenesten eller psykiatrien. Relativt mange har behov for slik støtte. 
Noen flyktninger har de mye kontakt med over ganske lang tid, mens andre klarer seg godt kort 
tid etter avsluttet introduksjonsprogram. Kontakten med flyktningene minker uansett år for år 
etter ankomst, og etter 5 år er flyktningene lite innom kontoret, men det kan fortsatt være noen 
som tar en telefon for å spørre om noe.  

I forhold til de mindreårige har miljøterapeuten etter mottaket hatt en oppfølging med dem i form 
av en times samtale per uke det første halvåret. Fra 2012 vil ikke dette lenger være en fast avtale, 
men etter behov. Hun har også faste, ukentlige møter med barnevernet i forhold til denne gruppa.  

Egersund er en by med relativt store avstander og et dårlig offentlig kommunikasjonstilbud. For 
en flyktning som verken har sertifikat eller bil, og som har voksenopplæringstilbudet sitt på én 
side av byen og barnehageplass på en annen, har flyktningtjenesten sett det som nødvendig å bistå 
med transport. Flyktningtjenesten har dessuten sett at den norske møtestrukturen kan virke frem-
med, og at flyktninger derfor gjerne ikke stiller på foreldremøter på skole og i barnehage. De har 
også erfart at mange flyktninger kvier seg for å be om fri fra arbeid for eksempel for å gå til tann-
lege eller helsestasjon med barna. Flyktningkonsulenten har vært opptatt av at flyktningene over-
holder avtaler, og har derfor sett et behov også for bistand med transport og følge til denne type 
avtaler. En av innvandrerne vi intervjuet bekreftet at hun hadde fått mye hjelp fra kommunen til 
henting og bringing av barn i barnehagen. Hun var selv i deltidsstilling, og syntes det var tungt å 
finne tid og krefter til å levere barn i barnehagen på sykkel vinterstid. Derfor satte hun stor pris på 
denne hjelpen.  

Mye av arbeidet til flyktningtjenesten foregår utenfor kontoret, hvor de kan møte flyktningene. De 
er daglig på besøk på voksenopplæringssenter, og er også hjemme hos folk, eller de møter flykt-
ningene når de bistår med transport. De besøker dessuten skolen to ganger i halvåret, og helsesøs-
ter ca. hver 6. mnd. I tillegg ser de på informasjonsarbeid ute i den norske befolkningen som svært 
viktig, og forsøker å holde noen presentasjoner av flyktninger og flyktningtjenesten blant annet 
ved videregående skole.  

Flyktningtjenesten framstår som svært engasjerte i sitt arbeid, og har en imponerende god oversikt 
over alle flyktninger som har kommet til kommunen siden oppstarten av introduksjonsordningen i 
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2004. ”Det er en liten by, og vi har tatt i imot ca. 20 hvert år, så det går an å ha en oversikt. Og 
jeg er jo mye i sammen med dem”, sier miljøterapeuten. Flyktningene vi har snakket med kan ikke 
få skrytt nok av flyktningtjenesten; ”selv min far og min mor gjør ikke arbeidet bedre (…) Hun 
hjelper oss, selv privat. Hvis jeg har et problem, hun løser alt. Jeg har ikke nok ord til å forklare, 
hun er som mor og far”, sier en, og legger til ”Ikkje bare oss, hvis du spør alle flyktningene, de 
også veldig glad i dem! Alltid snakker de positivt om denne dame. Vi er glad. Hu også veldig glad 
i oss. Når vi gråter, hun gråter med oss”.  

Flyktningtjenesten har mange viktige samarbeidspartnere i flyktningarbeidet. Kort tid etter an-
komst starter flyktningene på Introduksjonsprogrammet ved voksenopplæringssenteret i Eiger-
sund. Her er de normalt i til sammen to år (vi kommer nærmere inn på introduksjonsprogrammet 
senere). Når personer i introduksjonsprogrammet er ferdig med fase 1 og fase 2 i introduksjons-
programmet, som består av opplæring i språk og samfunnsforhold, og skal over i fase 3, kvalifise-
ring til arbeidsliv, meldes overgang til NAV for oppfølging mot arbeid, og den enkelte blir da regi-
strert som arbeidssøker. Voksenopplæringssenteret har da et overføringsmøte med NAV hvor en 
sikrer at kunnskap om den enkelte innvandrer overføres til saksbehandler på NAV. Det nære 
samarbeidet mellom Flyktningtjenesten og voksenopplæringen og NAV, og mellom voksenopplæ-
ringen og NAV i Eigersund synes å være en styrke. Flyktningtjenesten er fysisk plassert på NAV-
kontoret i Egersund. Dette letter naturligvis samarbeidet med NAV om flyktninger, men gjør sam-
arbeidet med voksenopplæringssenteret litt tyngre.  

Det er inngått et formalisert samarbeid mellom voksenopplæringen og menighetsdiako-
nen/Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og Frelsesarmeen i Eigersund om et sosialt og pedagogisk 
tilbud til flyktninger på Introduksjonsprogrammet. Samarbeidet startet i 2004/5 da et av med-
lemmene i Frelsesarmeen som jobber i voksenopplæringen, hadde oppfattet et behov blant flykt-
ningene om å komme i kontakt med nordmenn. Hos Frelsesarmeen fantes allerede en etablert mø-
teplass. Voksenopplæringen hadde dessuten behov for å utvide sitt tilbud, ettersom de ikke klarte 
å oppfylle Introduksjonsprogrammets krav om å være et heltidstilbud til nyankomne flyktninger. 
To onsdager i måneden fra lunsj og ut dagen kommer nå flyktningene på introduksjonsprogram-
met til kafé og et pedagogisk opplegg på menighetssenteret i Eigersund, og de øvrige to onsdagene 
er de invitert til åpen kafé i Frelsesarmeens lokaler.  

Frivillighetssentralen er en annen samarbeidspartner som trekkes fram. De har 2-3 ganger i semes-
teret kommet til samlingene på menighetssenteret for å holde kurs i norsk matlaging, og de har 
holdt sykkelkurs. Tidligere hadde flyktningtjenesten også et nært samarbeid med Røde kors om en 
flyktningguideordning som samtlige av flyktningene vi intervjuet i forbindelse med dette prosjek-
tet, skryter av, og som de savner sterkt. Denne ordningen falt dessverre bort da det var vanskelig å 
rekruttere guider. Røde Kors er likevel fortsatt er god samarbeidspartner som blant annet arrange-
rer turer for flyktninger.  

Flyktningtjenesten opplever samarbeidet på tvers av andre offentlige etater og frivillige organisa-
sjoner som godt. Flyktningkonsulenten forklarer dette med små forhold i kommunen, og at hun 
selv har bakgrunn fra sosialtjenesten, og derfor kjenner systemet fra innsiden. Tidligere hadde 
dessuten flyktningtjenesten kontor på voksenopplæringssenteret, hvor nær kontakt ble etablert. 
Også de frivillige organisasjonene og opplæringssektoren skryter av samarbeidet med kommunen 
(herunder flyktningtjenesten). Samtlige rapporterer at kommunikasjonen er god, at de er lette å få 
tak i, er hyggelige og imøtekommende, og at samarbeidet flyter relativt smertefritt hva angår 
flyktninger. Frelsesarmeen sier at ”Det virker som om kommunen sine folk er tilgjengelige når de 
har et behov”. Det synes som om flyktningtjenesten stiller seg på tilbudssiden langt over hva man 
kan forvente både i forhold til flyktningene og samarbeidspartnerne, og det er vårt inntrykk at de 
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to har en avgjørende rolle for hvordan nyankomne med flyktningstatus finner seg til rette i kom-
munen.  

Andre innvandrergrupper 

De siste få årene har Eigersund kommune registrert at det har skjedd til dels betydelige endringer 
når det gjelder sammensetningen av ulike innvandrergrupper som etablerer seg i Eigersund kom-
mune. Antallet arbeidsinnvandrere og utenlandske personer som har giftet seg med nordmenn, 
eller barn av disse, har økt betydelig, mens flyktninggruppen har holdt seg relativt stabil med 20-
25 nyankomne personer hvert år. Denne situasjonen stiller kommunale tjenester (inkludert skole, 
barnehage og helsesøster) overfor til dels betydelige utfordringer, da det er vanskelig å skaffe noen 
god oversikt over disse personene. Det finnes ikke noe offentlig apparat som har ansvar for dem, 
slik tilfellet er for flyktninger, og det første møtet med denne gruppen innvandrere er som regel 
når enkeltpersoner første gang har et tjenestebehov (for eksempel barnehage- eller skoleplass). 
Den tverrfaglige flyktninggruppen opplever følgelig at det er behov for at fokuset deres nå høyere 
grad må rettes inn mot innvandrere generelt (saksframlegg politisk sak 08.04.2011). 
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4. Hva er en medborger? Et forsøk 
på en definisjon av integrering 

I Norge brukes som oftest begrepet integrering om den tilpasningsprosessen som er ønsket mellom 
majoritetssamfunn og nyinnflyttede minoriteter. ”Integrering” er et begrep som i utgangspunktet 
er hentet fra sosialliberal normativ politisk teori, hvor idealet er et samfunn som formes etter indi-
viders preferanser, og hvor man anser mennesker som tilpasningsdyktige i møtet med nye kulturer 
og over tid (dog innenfor visse grenser).  Dvs. at det ligger en forventning om en lojalitet overfor 
det eksisterende politiske systemet, men at majoritetssamfunnet for øvrig må være åpent for for-
andring i møte med nye kulturer, selv om minoritetene må tilpasse seg mest. Her er også et sterkt 
fokus på enkeltindividet og dets rett både til å kunne beholde sin identitet i møte med andre, men 
også til å kunne løsrive seg fra den (Elias og Habermas 1994, Kymlicka 1995, Rawls 1993, 
Sicakkan 1998). Motsatsen til integrering er marginalisering eller eksklusjon når det gjelder indi-
vider, og oppløsning når det gjelder hele samfunn (Brochmann 2002:30). I offentlig debatt brukes 
ofte ”integrering” som motsetning til et mer fellesskapsorientert ideal om assimilasjon, dvs. en 
prosess der individene vokser inn i et gitt kulturelt fellesskap og gradvis tilegner seg dette felles-
skapets normer og verdier, i ytterste konsekvens til individets normer ikke kan skilles fra samfun-
nets. Sosial kontroll gjennom sentrale samfunnsinstitusjoner som familie, religionsfellesskap, skole 
og lokalsamfunn er viktig innenfor et slikt samfunnsideal, og nye medborgere til en stat må tilpas-
se seg dette (Brochmann 2002:31). Begrepet ”integrering” er med andre ord på ingen måte poli-
tisk nøytralt. For å kunne si noe om hvordan man lykkes med integrering er det derfor behov for 
en presisering av hva som menes med ”integrasjon”: Hva skal det integreres i, og når kan en si at 
en person er ”integrert”? Internasjonalt har det etter hvert oppstått en dominerende forståelse av 
at det skal integreres i flerkulturelle stater, og at integrasjon er noe kvalitativt forskjellig fra assi-
milasjon. Integrasjon som strategi skal derfor ikke øve vold på individers kulturelle bakgrunn 
(Brochmann et. al. 2002), men er dette synet gjeldende i holdninger i den norske befolkningen?  

Innlemming av nyankomne er blitt forstått på ulike måter i ulike historiske epoker og i ulike kon-
tekster. Det har vært enighet om at majoriteten har og bør ha rett til å beskytte det økonomiske 
og sosiale systemets reproduksjonsbetingelser, men hva som ligger i dette er langt mer kontrover-
sielt. Er det for eksempel nødvendig med en nasjonal homogenitet og identitet, eller er det tilstrek-
kelig med en felles politisk kultur (Brochmann 2002)?  

Begrepet medborgerskap definerer hvem som er, og hvem som ikke er medlemmer av et bestemt 
samfunn (Barbalet 1988:1). For å kunne si noe om en nyankommen person til et samfunn er ”in-
tegrert” eller ikke, må en derfor først definere hva en mener en medborger av et samfunn er. Her 
finnes det et bredt teoretisk bakteppe. Smale definisjoner begrenser seg til bosted og politisk tilhø-
righet, eller til opphav og etnisitet, men mange vil i dag mene at det for et reelt medborgerskap er 
like avgjørende at den nyankomne blir inkludert i, og behersker de sosiale ressursene i et samfunn 
(Barbalet 1988). Det er derfor mulig å være norsk statsborger uten å kunne nyte alle rettighetene 
og man kan ha mange rettigheter uten å være statsborger. I dag snakker en derfor om at det dreier 
seg om en rekke sivile, politiske, juridiske og sosiale rettigheter og plikter. Noen vil også mene at 
det finnes et kulturelt medlemskap (Bauböck 1994, Kjeldstadli 2008, Marshall 1950).  

Etter avsluttet arbeid som redaktør av det omfattende historieverket Norsk innvandringshistorie 
(2003), publiserte den norske historikeren Knut Kjeldstadli i 2008 et normativt politisk innspill til 
innvandrings og integreringsdebatten som blant annet sier noe om hvilke rettigheter innvandrere 
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bør oppnå. Her skriver Kjeldstadli at det sosiale medlemskapet må omfatte arbeid, utdanning og 
andre velferdskrav. Det kulturelle medlemskapet må romme frihet fra rasisme og diskriminering, 
mulighet til å utøve religion og kultur og mulighet for å bidra til og påvirke den felles kulturen i et 
samfunn. Endelig innebærer det politiske medlemskapet statsborgerskap og politisk deltakelse 
(Kjeldstadli 2008;213). Integrasjon, sier han, dreier seg om deltakelse i dette samfunnet innenfor 
en nasjonal ramme. Det dreier seg hovedsakelig om to målsettinger: at det ikke er forskjell mellom 
mennesker i flertallet og mindretallene når det gjelder fordeling av goder og at alle mennesker del-
tar på ulike arenaer i så stor grad som de selv ønsker (Kjeldstadli 2008:106).  

Norske syn på innvandring og integrering 

Tidligere studier kan tyde på at forventningene om ”integrasjon” hos den norske befolkningen går 
et godt stykke lengre enn hva normative sosialliberalistiske teoretikere ville lagt i begrepet. Hold-
ningsanalyser viser at størsteparten av den norske befolkningen har relativt sterke felleskskaps-
orienterte holdninger til innvandring, dvs. at de ønsker en enhetsstat med visse uforanderlige fel-
lesskapsverdier og –premisser, og at dennes eksistens må beskyttes mot påvirkning fra andre kult-
urer. Assimilering av innvandrere vil være nødvendig for å opprettholde en slik stabilitet i sam-
funnet. Det ligger følgelig en forventning om at den nyankomne legger fra seg det aller meste av 
sitt opphav når han eller hun opptrer i det offentlige rom, men det er mulig å beholde en viss kul-
turell identitet i det private. Da assimilering tar tid, og er vanskeligere å oppnå mellom kulturer 
som står svært langt fra hverandre, vil tilhengere av et slikt syn anbefale en innvandringspolitikk 
med ”rimelig lukkede dører” (Sicakkan 1998; (Elias og Habermas 1994). Hakan Sicakkan fant i 
sin studie at de fellesskapsorienterte holdningene i befolkningen økte fra 1988 til 1993 (Sicakkan 
1998). SSBs analyser av holdninger til innvandrere fra 2002 og fram til i dag viser at dette ikke er 
blitt svekket det siste tiåret: Mellom 52 og 54 % av utvalget svarer at de er helt eller nokså enige i 
at innvandrere bør bestrebe seg på å bli mest mulig like nordmenn5.  Det er også interessant å se at 
foreliggende kunnskap, tilgjengelig statistikk og andre fakta per 2011 viser at det stort sett går bra 
med integreringen i Norge, mens undersøkelser, mediedekning og offentlig debatt viser at en stor 
andel av befolkningen oppfatter at integreringen ikke går særlig godt (NOU 2011: 14 2011:12). 

Forskjell mellom by og land? 

Forskning har også vist at forventningene til hva integrering skal omfatte varierer fra en bygde-
kontekst, en småbykontekst og en storbykontekst (Høgmo 1998:25, Høibo 2004). By og bygd 
tilbyr sine innbyggere ulike betingelser for sosialt og kulturelt liv, og ulike utforminger av relasjo-
ner mellom mennesker. Bygdesamfunnet og småbyen vil nødvendigvis både ha færre innvandrere 
og færre ulike nasjonaliteter representert, og dette kan medføre kvalitative forskjeller de tre kon-
tekstene imellom. Høgmo viser i sin sammenlikning mellom et fiskevær i Finnmark og byene Bodø 
og Oslo at bygdesamfunnet danner et sterkt enhetlig ”vi-fellesskap” som både gir muligheter og 
begrensninger for nyinnflyttede innvandrere. Integrering i bygdesamfunnet betyr ifølge Høgmo at 
innvandrere sannsynligvis må omgås bygdefolk slik bygdefolk omgås hverandre. Gjør de ikke det, 
vil de fortsette å bli betraktet som fremmede. Fordelen er at det blir slått ring om de inkluderte 
mot eventuelle negativt innstilte (rasistiske) sambygdinger. Diskriminering får dermed en mer 
skjult og anonym form. Et tilsvarende moralsk fellesskap som vil slå ned på uønsket adferd blant 
sambygdinger i det offentlige finnes verken i småbyen eller storbyen, og innvandrere kan oppleve 
diskriminering når som helst og hvor som helst.  

                                                      

5
 www.ssb.no/innvhold/tab-2011-12-05-01.html 
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Skillet mellom småby og storby vil først og fremst handle om antall innvandrere og oppholdstid. 
Storbyen har flere innvandrergrupper som har vært her mer enn en generasjon. Tilhørighetsfølel-
sen til Norge kan dermed på et vis være større, men det vil også segregeringen mellom ulike etnis-
ke kulturer og klasseskiller kunne være (Høgmo 1998). I sin komparative studie av politisk dis-
kurs i kommunene Suldal, Sandnes og Oslo, viser Høibo (2004) at det går et skille mellom storby, 
småby og bygdesamfunn i deres syn på fellesskapet og individet. Der den politiske eliten i bygde-
samfunnet trekker fram viktigheten av fellesskapet i lokalsamfunnet, vektlegger storbypolitikere 
individets rettigheter. Småbyen synes å ligge midt mellom disse. Skillene fantes på tvers av partipo-
litiske skillelinjer. For eksempel var sentrale høyrepolitikere i småbyen langt mer fellesskapsorien-
terte enn i storbyen. I mindre samfunn kan det synes som om det er større krav til tilpasning til 
den eksisterende kulturen (i vid forstand) enn hva en finner i storbysamfunnene, og dermed et økt 
fokus på nyinnflyttedes plikt til deltakelse framfor individuelle rettigheter (Høibo 2004).  På bak-
grunn av dette kan vi forvente at den gjengse oppfatningen i Eigersund om hva integrering skal 
være, vil kunne skille seg fra den som er å finne blant den politiske eliten i Oslo, så vel som blant 
folk flest.  

Den norske offentligheten 

Den kanadiske sosialliberale filosofen Will Kymlickas positive og optimistiske syn på multikul-
turalisme i liberale stater har lagt premisser for politikkutviklingen blant annet i Norge (Kymlicka 
1995; Brochmann 2002:43). Dette innebærer i korte trekk at majoriteten skal ha rett til å bevare 
sin kultur, men at innvandrere skal tilegnes visse polyethnic rights etter hvilken etnisk gruppe de 
tilhører. Dette skal sikre deres mulighet for å bevare, og gi uttrykk for egen kulturell identitet. 
Hovedoppgaven for majoritetssamfunnet består i å innlemme innvandrere gjennom språkopplæ-
ring og bekjempe fordommer og diskriminering (Brochmann 2002:42ff).  

Fokuset på å stille krav til innvandrere har jevnt blitt styrket de siste årene, fra St.meld. nr 17 
(1996-97) om innvandring og det flerkulturelle Norge og St.meld. nr. 17 (2000-2001) Asyl- og 
flyktningpolitikken i Norge, til ”Mangfoldmeldingens” (St. meld nr. 49 (2003-04)) klare fokus på 
innvandrernes plikt til å lære det norske språk. En har også i samme tidsrom sett en endring fra et 
fokus på rettigheter basert på hvilken etnisk gruppe en tilhører, til et ganske sterkt fokus på en-
keltindividet i ”Mangfoldsmeldingen” (Kjeldstadli 2008:141ff). 

To nye norske offentlige utredninger legger nye føringer for definisjonen av integrering i en norsk 
kontekst: NOU 2011:14: Bedre integrering (Integreringsutvalget), og 2011:7 Velferd og migra-
sjon. Den norske modellens framtid (Brochmann-utvalget). En ny stortingsmelding om integrering 
vil dessuten bli lagt fram i 2012. Denne vil danne det politiske grunnlaget for integreringspolitik-
ken framover.  

I de to utredningene som nå foreligger legges det særlig vekt på arbeidsliv, utdanning, deltakelse i 
demokrati og i det sivilsamfunn, og levekår for øvrig:  

Integrering av innvandrere handler konkret om kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår, sosial 
mobilitet; innflytelse i sosiale prosesser; deltakelse i sivilsamfunnet; og tilhørighet, respekt for 
forskjeller og lojalitet til felles verdier” (NOU2001:14:11) 

Resultatene, altså hva som oppnås langs disse dimensjonene, er, ifølge Integreringsutvalget avgjø-
rende for hvor vellykket integreringen kan sies å være. Integreringsutvalget foreslår derfor en end-
ring av definisjonen av integrering, fra at målet er like muligheter, til like resultater 
(NOU2011:14:13). 
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Blant de ovennevnte dimensjonene framhever Brochmann-utvalget (NOU 2011:7) arbeidslivet, 
ettersom den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse og en relativt lik inn-
tektsfordeling for å kunne opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud, men også integre-
ring i samfunnet generelt (NOU 2011:7 2011).  Dette vektlegges også i integreringsutvalget. De er 
blant annet opptatt av at det er et problem at integreringstiltak begrenses til utvalgte grupper av 
nyankomne, og viser til at 2/3 an nyankomne per i dag ikke får tilbud om noen form for integre-
ringstiltak. Dette kan hindre god utnyttelse av kompetanse enkelte innvandrerne besitter 
(NOU2011:14). 

Brochmann-utvalget viser videre til at det på grunn av velferdsstatens universelle natur, har vært 
et norsk samfunnsmessig behov for integrering forstått som ”en reell innlemming av utlendinger i 
samfunnet ut over det rent rettighetsmessige” (NOU2011:7:12). Innvandringspolitikken omfatter 
derfor en hel rekke områder som påvirker innvandrernes situasjon i det norske samfunnet, som 
arbeidsmarked, boligforhold, sosialomsorg og velferd generelt, utdanning, språkopplæring, støtte 
til organisasjonsarbeid og så videre (NOU2011:7:12). For integrering i samfunnet generelt sier 
integreringsutvalget at ”Målet må være at innvandrerbefolkningen skal delta og ha innflytelse i 
politikk og sivilsamfunn i forholdsvis like stor grad som resten av befolkningen 
(NOU2011:14:19). 

Samtidig går integreringsutvalget nokså langt i å peke ut et felles verdigrunnlag for samfunnet. 
Dette, mener de, må bestå av felles verdier slik de er uttrykt i universelle menneskerettigheter, ak-
sept av eksisterende lover og tilslutning til demokratiet som styreform og måter å løse konflikter 
på. I tillegg til disse overordnede verdiene, trekker utvalget også fram følgende verdier som særlig 
viktige for det norske samfunnet: demokrati, likestilling, likeverd, åndsfrihet, økonomisk- og so-
sial likhet, velferdsstaten, solidaritet og toleranse, men legger også til ytringsfrihet, religionsfrihet, 
vitenskapelig tenkemåte, og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn (NOU 2011:14:20).  Her lig-
ger det med andre ord nokså omfattende forventninger til nyankomne. Selv om de fleste av disse 
verdiene er forankret i universelle menneskerettigheter, vil de potensielt kunne stå nokså langt fra 
den kulturen nyankomne kommer fra. Det ligger med andre ord en forventning om relativt stor 
grad av tilpasning til det norske samfunnet i dette. Når det er sagt, sier også integreringsutvalget 
at både flertallet og mindretallet skal kunne ta vare på og utvikle sin kulturarv.    

Med dette tones det sterke fokus på enkeltindividene noe ned igjen, samtidig som et mer kritisk 
syn på multikulturalisme har befestet seg. Tiltak som kan sikre sosial likhet og inkludering fram-
heves som de viktigste. Det synes som om fokus på respekt for forskjeller og lojalitet til felles ver-
dier legges et sted midt mellom forutgående stortingsmeldinger som først var sterkt influert av 
fellesskapsorientert multikulturalisme, og deretter av individorientert (sosial) liberal tankegang. 
Fellesskapet står på nytt i fokus, men med en spesifisering av at dette fellesskapet dreier seg om 
det politiske rom, gir det rom for individuelle forskjeller.  

Fokus for denne studien 

På bakgrunn av denne teoretiske gjennomgangen vil vi argumentere for at de mest sentrale områ-
dene for oss å studere er: Tilknytning til arbeidsmarkedet, tilknytning til barnehage og utdan-
ningssektoren, språkkompetanse, deltakelse i demokrati og sivilsamfunn, rasisme og diskrimine-
ring, tilknytning til verdifellesskap og levekår blant flyktninger (sekundært innvandrere for øvrig). 
Når vi ser på situasjonen i Eigersund i lys av disse områdene for inkludering, kan vi si noe om i 
hvilken grad flyktninger i Eigersund er integrert, og dermed hvordan Eigersund har lykkes med 
integreringen. Vi ønsker dessuten å gi en sammenlikning av Eigersund i forhold til offentlige fø-
ringer for integreringspolitikken i tillegg til å sammenlikne Eigersund med noen utvalgte referan-
sekommuner.  
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5. Erfaringer og vurderinger  

5.1 Tilknytning til arbeidsmarkedet 

Personer med innvandrerbakgrunn er i mindre grad sysselsatte og oftere arbeidsledige enn resten 
av befolkningen. Det gjelder i særlig grad innvandrerkvinner fra opprinnelsesland hvor sysselset-
tingen er lav. Innvandrerbefolkningen har dessuten lavere gjennomsnittlig arbeidsinntekt enn den 
øvrige befolkningen. Å kunne forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid, er det befolkningen 
mener er viktigst for god integrering. Deltakelse i arbeidslivet gir økonomisk trygghet, selvsten-
dighet og bidrar til selvrealisering. Inntektsgivende arbeid er også et viktig virkemiddel for å fore-
bygge fattigdom og utjevne sosiale forskjeller. Kvinners deltakelse i arbeidslivet bidrar til likestil-
ling mellom kjønnene (NOU 2011:14:109).  

Situasjonen på landsbasis gjenspeiles i stor grad i Eigersund. Mens arbeidsledigheten blant befolk-
ningen i Eigersund eksklusive innvandrere i snitt ligger noe under landsgjennomsnittet, ligger ar-
beidsledigheten blant innvandrere i gruppe 2 (hvor flyktninger inngår) over landsgjennomsnittet 
for samme gruppe innvandrere. Arbeidsledigheten blant denne gruppen innvandrere i Eigersund 
ser dessuten ut til å ha blitt langt sterkere påvirket av finanskrisen i 2009 enn hva som var tilfelle 
for landsgjennomsnittet. Også sammenliknet med referansekommunen ligger Eigersund kommune 
i snitt over gjennomsnittet for arbeidsledighet i gruppe 2.  

De første to årene etter bosetting i kommunen er flyktningene normalt under introduksjonspro-
grammet. En kan derfor ikke vente at flyktninger bosatt etter 2008 er i arbeid allerede. Av de 18 
voksne som ble bosatt i 2009, er det likevel 1 som er i fast 100 % stilling og 2 som er engasjert i et 
prosjekt for enslige mindreårige, og er selvforsørget med den inntekten. Av de øvrige er 2 i prak-
sis, 2 har flyttet fra kommunen, 2 er i fødselspermisjon, 4 på AMO-kurs, og 1 er søkt inn i kvalifi-
seringsprogrammet. 2 er fortsatt i introduksjonsprogrammet på grunn av fødselspermisjon eller 
behov for mer tid. 1 følger grunnskoleundervisning og 1 følger undervisning med tanke på gene-
rell studiekompetanse. Av de 15 voksne som ble bosatt i 2008, er 3 fortsatt i introduksjonspro-
grammet, 1 er i kvalifiseringsprogrammet, 1 mottar sosialhjelp, 2 er i fast jobb, 2 har mindre faste 
stillinger i kommunen, 1 er i praksis. Noen har også flyttet fra kommunen.  

Blant de som har vært i Eigersund i 5 år eller mer, kan vi forvente større sysselsetting. Av de 13 
voksne som ble bosatt i 2007, er 7 i fullt arbeid, 3 er i deltidsarbeid, 1 er pensjonist. De øvrige går 
på videregående skole eller studerer. Av de 13 voksne som ble bosatt i 2006, er 5 personer i fullt 
arbeid, 3 personer i deltidsarbeid, 1 person arbeider som vikar. De øvrige er i kvalifiseringspro-
grammet eller på AMO-kurs. Flere av de 12 voksne som ble bosatt i 2005 har flyttet fra Eigersund 
kommune. 1 er i full stilling, mens 4 arbeider i deltidsstillinger. Av de 15 voksne som ble bosatt i 
2004, er 5 i fullt arbeid, mens 5 er i relativt store deltidsstillinger.  

Vi ser fra disse tallene at under halvparten av de bosatte voksne flyktningene er i fast arbeid. 
Mennene har i større grad fulle stillinger.  
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Figur 6: Arbeidsledighet ved utgangen av 3. kvartal for utvalgte kommuner. Gjennomsnitt for årene 2007-
2011 Prosent av bosatte. Flyktninger finnes i all hovedsak i gruppe 2 (se tabell 15). 

 

 

Figur 7: Deltakere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av 3. kvartal for utvalgte kommuner. Gjennomsnitt 
for årene 2007-2011. Prosent av bosatte. Flyktninger finnes i all hovedsak i gruppe 2 (se tabell 16). 

 

En av hovedutfordringene med integrering av mennesker som kommer gjennom humanitære ka-
naler er at en høy andel av denne gruppen innvandrere har et kompetansenivå som ligger vesentlig 
under gjennomsnittet av majoritetsbefolkningen, og det kreves ofte en stor offentlig innsats for at 
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de skal kunne integreres i arbeidslivet og i det norske samfunnet (NOU 2011:7). Dette er situasjo-
nen også i Eigersund, men som industrikommune står Eigersund på mange måter i en bedre posi-
sjon med hjørnesteinsbedriften Aker Egersund AS (Aker Solutions) som tidvis har hatt et stort be-
hov for ufaglært arbeidskraft. Dette har særlig kommet mennene til gode. En utfordring er at ar-
beidsmarkedet i Eigersund er sterkt konjunkturbasert. I oppgangstider har vi sett at dette virker 
positivt inn på flyktningenes innpass i arbeidslivet, men nedgangstider fører til større utfall for 
flyktninger enn for befolkningen eksklusive innvandrere: Da også Eigersund ble rammet av en 
lavkonjunktur med finanskrisen i 2009 steg arbeidsledigheten med like under ett prosentpoeng for 
befolkningen eksklusive innvandrere, men 2,2 prosentpoeng for gruppe 2 (i hovedsak flyktninger) 
(se tabell 15). Til tross for fortsatt krise i Europa, er ordreinngang i industrien lokalt nå igjen så 
stor at Aker Solutions har planer om mer enn en dobling av antall tilsatte (fra 7-800 til nærmere 
2000, ifølge rektor ved voksenopplæringen). Aker Solution og NAV går derfor sammen om å ar-
rangere sveisekurs for å kvalifisere folk til arbeid hos dem. Nylig har de klart å rekruttere rundt 
12-15 flyktninger på denne måten. Disse har i dag faste jobber, og gjør det bra, ifølge rektor ved 
voksenopplæringen. Ytterligere 5 går for øyeblikket på sveisekurs på Forus, og fra januar 2012 
planlegges det kurs for flere flyktninger som skal kvalifiseres til de sertifikater som er nødvendig 
for at Aker Solutions skal kunne tilsette de og bruke de i produksjonen i Eigersund. Dette er svært 
positive utviklingstrekk, og det synes som om både de kommunale etatene og det lokale næringsli-
vet i Eigersund har vært fleksible i forhold til individuelle tilpasninger for flyktninger. Dette er 
klart et fortrinn i forhold til integrering i arbeidslivet.  

Hvem kommunen hittil har bosatt, har også, ifølge rektor ved voksenopplæringen, hatt betydning 
for hvordan kommunen har lykkes med integrering i arbeidslivet. Over de siste 10-12 årene har 
Eigersund kommune bosatt nærmere 120 chin-burmesere som kom fra Malaysia som kvoteflykt-
ninger. Mange av chin-folket hadde ifølge flyktningkonsulenten en ti-årig skolegang, men ytterst 
få hadde fagutdannelse. Mange kom da det var svært gode tider på Aker Solutions, og fikk etter 
kortvarig kursing fast ansettelse der, og har, både ifølge rektor på voksenopplæringen og flykt-
ningkonsulenten, gjort det veldig bra.  

De har et veldig godt skussmål ute i arbeidslivet her. De er veldig flinke til å jobbe. Lite fra-
vær. Står på. De har noe iboende i seg. De sier at de vil etablere seg med egen leilighet, egen 
bolig, de vil ha seg bil og sertifikat og veldig mange av de har lykkes og er nærmest å regne 
som fullt integrerte.  

Det sier rektor ved voksenopplæringssenteret. At integreringen og innpass i arbeidslivet for denne 
gruppen flyktninger har vært så vellykket, har ført til at også chin-flyktninger bosatt i andre 
kommuner har flyttet til Eigersund. I tillegg til et godt arbeidsmarked for menn, har chin-
burmeserne dessuten et fortrinn ved at de er en sammensveiset gruppe med et sterkt nettverk hvor 
de hjelper hverandre. Nye burmesere kommer inn i et etablert miljø, og det letter deres innpass til 
arbeidsmarkedet. Chin-burmeserne har derfor klart seg godt i arbeidsmarkedet. Utfordringen har 
vært at ettersom det har vært relativt store grupper chin-folk ved den enkelte arbeidsplassen, så 
har de, ifølge flere av våre intervjuobjekter, sosialt holdt seg mye for seg selv, og derfor ikke blitt 
like godt integrert i det sosiale arbeidsmiljøet.  

For kvinnene har det generelt vist seg å være vanskeligere. Blant de som er bosatt siden 2004, har 
typisk en del kvinner, ifølge flyktningkonsulenten og rektor ved voksenopplæringssenteret, del-
tidsarbeid, ofte i kommunen. En del av disse driver innenfor reinhold. Dette er stillingene som 
normalt ligger på 60-65 % av full tid. En del som jobber i pleie og omsorgssektoren, spesielt i bo-
sentrene i kommunen, har vanligvis ganske små stillinger fast, men får vakter i tillegg. Dette gjel-
der kvinner som ikke har en formell helsefaglig utdannelse, men som har gått et kurs for assisten-
ter. De siste to årene har kommunen mottatt flere flyktninger fra Afrika, da særlig Eritrea. Flertal-
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let av disse er kvinner, og få har utdannelse. Flere er også analfabeter. De første flyktningene i 
denne gruppen er akkurat ferdige med introduksjonsprogrammet, og det er derfor altfor tidlig å si 
noe om hvordan det har gått med dem, men så langt har de ifølge rektor i voksenopplæringen ik-
ke klart å ta de samme stegene som chin-burmeserne har gjort. Gitt den situasjonen vi kjenner i 
forhold til sysselsettingsmuligheter for ufaglærte kvinner i Eigersund, at disse kvinnene i langt 
mindre grad enn chin-burmeserne kommer sammen med en mann som kan forsørge familien med 
en jobb i industrien, og kunnskapen om at eritreerne i større grad består av en heterogen gruppe, 
og ikke i samme grad som chin-burmeserne har et godt grunnlag for å skape et nettverk hvor de 
kan hjelpe hverandre og gjøre seg uavhengige av flyktningtjenesten, er det grunn til å følge særlig 
med på denne gruppen flyktninger. Når det er sagt, forteller et av våre eritreiske intervjuobjekt at 
det er et godt samhold mellom de eritreiske flyktningene også, og at de forsøker å hjelpe hverand-
re, så også her kan vi se en styrke i å være flere. 

Rektor ved Eigersund voksenopplæringssenter synes det kan bli i overkant mye fokus på å få inn-
vandrerne i arbeid:  

Endel nordmenn er i en situasjon at de ikke har en arbeidsevne som gjør dem i stand til å 
skaffe seg eller beholde et fast ordinært arbeid. Det kan være medfødte eller ervervede skader 
fysisk eller psykisk og i noen tilfeller ser vi manglende språklige ferdigheter som hindringsfak-
torer. Mange flyktninger har opplevd grusomme ting og strir med store traumer og trenger be-
skyttelse. Dette er grunnen til at FN har gitt dem kvoteflyktningstatus og de får varig opphold 
i Norge. Det er viktig at alle resurser settes inn på å rehabilitere, integrere og gi kvalifiserings-
tiltak med mål om at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og eventuelt sin familie. Når det-
te ikke går er det viktig at staten tar ansvar og yter en varig trygdeytelse slik at de får økono-
misk trygghet og ikke blir sosialhjelpsmottakere resten av livet og belaster det kommunale so-
sialbudsjettet. Slik praksis er i dag kan det føre til at kommuner sjekker helse og psyke på 
flyktningene som IMDi spør om bosetting av ute i kommunene før de svarer ja 

Integreringsutvalget anerkjenner denne situasjonen som rektor ved voksenopplæringssenteret be-
skriver, og sier at de tilfeller hvor en ikke kan forvente ordinær arbeidsdeltakelse, så vil det være 
viktig å sikre at disse flyktningene likevel kommer i meningsfulle aktiviteter (NOU 2011:14:109).  

Overkvalifisering 

En annen utfordring på nasjonalt plan har vært at sysselsatte innvandrere ofte er overkvalifiserte 
for den jobben de har (NOU 2011:14:109). Daglig leder i EIK sier han  

har en kamerat som driver et fiskemottak, og han sier at ”hadde du bare visst hva slags folk 
som står her, det er jo vanvittig mange flinke folk, de er jo professorer og alt i hop”. Så det er 
garantert at mange av disse folka… bare vi hadde fått disse på banene så hadde de hatt masse 
å bidra med.  

Dette støtter opp under funnene fra nasjonalt plan, men blant flyktningene i Eigersund synes ikke 
overkvalifisering å være et påfallende ”problem”. Ifølge rektor ved voksenopplæringen ”må du 
lete veldig lenge for å finne en som har noe særlig ut over 10-12 års skolegang, og veldig mange 
som har 3-4 år”. Det har vært tilfeller av personer som har en mastergrad fra sitt hjemland, og 
hvor en har vært i kontakt med rådgivere ved Universitetet i Stavanger for å forsøke å få vurdert 
denne i forhold til et adekvat arbeid. Flyktningkonsulenten har fått nødvendig informasjon fra 
universitetet om framgangsmåte, men godkjenningen kan være en tidkrevende prosess som krever 
omfattende dokumentasjon av innholdet i utdanningen vedkommende har fra sitt hjemland, samt 
bestått ”Bergenstesten” (test i norsk på høyere nivå). En person dette var aktuelt for fikk i stedet 
anledning til å vise sin kunnskap i praksis ved en lokal bedrift som ikke var opptatt av å se vitne-
mål. En gikk derfor ikke videre med godkjenningsprosessen. 
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Arbeidsinnvandrere 

Eigersund har utfordringer med sysselsetting av flyktninger, men langt større utfordringer med 
sysselsetting av arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har i hovedsak tatt arbeid 
innenfor mekanisk industri og bygg og anlegg, men også andre bransjer. Denne utviklingen skjøt, 
ifølge politisk saksframlegg, opprinnelig fart for å dekke et generelt underskudd på arbeidskraft i 
”et næringsliv i høygir”, og til å begynne med drev flere firma aktiv rekruttering i Polen. Etter fi-
nanskrisen, som for alvor ga seg til kjenne i Eigersund i 2009, har NAV registrert at flere av disse 
er blitt arbeidsledige.  

Tall fra SSB (se tabell 15) bekrefter dette. Som vi har sett, steg arbeidsledigheten generelt i Eiger-
sund i 2009. Dette ga særlig store utslag for gruppe 1 (hvor innvandrere fra EØS-land inngår), 
hvor arbeidsledigheten steg langt over både nivået for befolkningen eksklusive innvandrere og 
innvandrere i gruppe 2 (se figur 6 under). For innvandrere i gruppe 1 steg den med hele 3,6 pro-
sentpoeng fra 2008 til 2009, og ytterligere 2,7 prosentpoeng fra 2009 til 2010, før den gikk noe 
tilbake igjen i 2011. Totalt steg den med 4,8 prosentpoeng fra 2008-2011 for gruppe 1, mot 1,5 
prosentpoeng for gruppe 2 i samme periode. I dag ligger arbeidsledigheten blant innvandrere i 
gruppe 1 i Eigersund på 6,6 %, og dermed på samme nivå som arbeidsledigheten blant innvandre-
re i gruppe 2, mens innvandrere i gruppe 1 på landsbasis ligger hele to prosentpoeng under ar-
beidsledigheten i befolkningen eksklusive innvandrere.  

 

Figur 8: Utvikling i arbeidsledighet i Eigersund kommune, 2007-2011 (tredje kvartal). Kilde: SSB 

Da nedgangen med finanskrisen kom, hadde innvandrere i gruppe 1 (flertallet av disse er i følge 
våre intervjuobjekter fra Polen) flere år i norsk arbeidsliv bak seg og hadde opptjent rettigheter til 
dagpenger. Få reiste tilbake til Polen. I stedet har de i stor grad hentet sin familie til Norge. I Ro-
galand er Eigersund, sammen med Haugesund, den kommunen hvor andelen arbeidsledige fra 
EØS-land er størst (saksframlegg politisk sak 08/04/2011). Vi ser av dette at konjunkturene i den 
lokale industrien, og hvordan en håndterer forberedelse til eventuelle lavkonjunkturtider, vil ha 
stor betydning for hvordan en lykkes med integrering av innvandrere generelt, og arbeidsinnvand-
rerne spesielt.  
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5.2 Tilknytning til barnehage og utdanningssektoren  

På nasjonalt plan er innvandrere i Norge godt integrert i arbeidsmarkedet sammenliknet med 
andre OECD-land, og en relativt høy andel norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdan-
ning. Utfordringen er at sysselsettingen likevel er lavere, at lav inntekt er vedvarende og at det er 
fattigdom i deler av innvandrerbefolkningen. Dårligere levekår blant grupper av innvandrere ut-
gjør en risiko for samfunnet som helhet. Integreringsutvalget trekker derfor fram behovet for ut-
danning og mulighet for sosial mobilitet for barn og unge, og foreslår økt fokus på grunnleggende 
kvalifisering, bedre bruk av medbrakt kompetanse og et godt utdanningssystem 
(NOU2011:14:12f).  

Ifølge flyktningkonsulenten er det blant de voksne som går på voksenopplæringssenteret og intro-
duksjonsprogrammet per i dag få som har en fullført eller formelt godkjent utdannelse med seg fra 
sitt hjemland. Det er de færreste som vil satse på å bruke mange år på å ta videre utdannelse i 
Norge. De fleste er først og fremst opptatt av å få et arbeid. Det samme gjelder for majoriteten av 
flyktningene som har kommet siden 2004. Mange av chin-folket har en ti-årig skolegang, men 
heller ikke i denne gruppen var det mange som hadde fagutdannelse. For de enslige mindreårige 
stiller det seg noe annerledes; de har mer planer om å prøve å fullføre videregående skole og å 
komme seg videre. Det samme gjelder barn og ungdom av flyktninger som er bosatt her, sier 
flyktningkonsulenten. Denne tendensen bekreftes også av intervjuene vi har hatt med flyktninger i 
kommunen.  

Barnehagene 

Integreringsutvalget er opptatt av at å beherske norsk språk i tidlig barndom er avgjørende for 
barns læringsutbytte, og dermed for deres evne og mulighet til å gjennomføre og bestå utdannings-
løpet. Dette er blant annet viktig for potensialet for sosial mobilitet. Integreringsutvalget ønsker 
derfor et fokus på å få flest mulig barn med innvandrerbakgrunn eller med foreldre med innvand-
rerbakgrunn inn i barnehagene og i språktiltak (NOU2011;14:14).  

Det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen. 
Totalt går 82 minoritetsspråklige barn i barnehage i Eigersund per 22/02-2011, og ytterligere 15 
går i åpen barnehage (politisk saksframlegg 08/04/2011). Vi vet videre at alle barn av voksne på 
introduksjonsprogrammet går i barnehage, og miljøterapeuten tror de aller fleste fortsetter å be-
nytte seg av tilbudet etter endt introduksjonsprogramperiode. Eigersund har også hatt et fortrinn 
med at de har klart å skaffe barnehageplasser til alle barn av nyankomne flyktninger kort tid etter 
ankomst, selv om de har kommet midt i barnehageåret. Utfordringen har vært at dette i all hoved-
sak har vært i barnehagene utenfor sentrum. For å gjøre deltakelse i introduksjonsprogrammet 
mulig rent logistikkmessig, har flyktningtjenesten vært behjelpelig med transport. ”Vi ser at det 
ikke ville gå i hop hvis vi ikke hadde hjulpet til med denne kjøringen”, sier miljøterapeuten.  

En del av våre norske intervjuobjekt uttrykker bekymring i forhold til at chin-burmeserne i byen 
holder seg mye for seg selv. Vi sitter ikke med fullstendig oversikt over hvor mange av de rundt 
120 chin-burmeserne i byen som er i barnehagealder, men registrerer at 18 barn med chin-
bakgrunn går i barnehage per i dag. Ifølge miljøterapeuten har noen chin-burmesere valgt å være 
hjemme i ett år, men hun mener de fleste har valgt å sende barna i barnehage etter det.  

Husabø-barnehagen er den barnehagen i Eigersund med flest minoritetsspråklige barn, både i an-
tall og prosentvis, med 9 minoritetsspråklige barn av totalt 18 barn i barnehagen. Chin-burmesere 
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utgjør den største gruppa av disse. Barnehagen ligger sentralt i Egersund og har lenge tatt imot 
mange minoritetsspråklige barn.  

I 2008 gikk barnehagen inn i det toårige kompetanseutviklingsprosjektet for barnehageansatte 
”Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen”, om språklig stimulering og flerkulturell pedago-
gikk i barnehagen. Initiativet kom fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, og var finan-
siert av Kunnskapsdepartementet. Samarbeidspartnere var fylkesmannen, UiS og barnehager i fyl-
ket. 4 Eigersund-barnehager var med i prosjektet, men Husabø hadde rolle som kompetansebar-
nehage, og fikk midler til å tilsette en barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling over to år som 
skulle konsentrere seg om de tospråklige. Tidligere hadde dette arbeidet kommet på toppen av 
ordinært arbeid. Barnehagepersonellet fikk dessuten i prosjektperioden veiledning fra fagpersoner 
ved Universitetet i Stavanger og hadde nettverkssamarbeid med de øvrige involverte barnehagene i 
kommunen. Barnehagen fikk også tospråklige morsmålsassistenter i tyrkisk, burmesisk og singale-
sisk, som blant annet oversatte sentrale bøker innenfor Snakkepakken (pedagogisk verktøy). Erfa-
ringene med morsmålsassistenter varierte sterkt og var svært personavhengig. Det var dessuten til 
dels vanskelig å skaffe egnede morsmålslærere. På grunn av en stram kommuneøkonomi har ord-
ningen med morsmålslærere blitt avviklet. Dette er særlig en utfordring når barnehagen skal ta 
imot barn hvor verken barn eller foreldre snakker norsk eller engelsk. Det kan også medføre at 
mange barn begynner på skolen uten å beherske norsk på en tilfredsstillende måte (politisk saks-
framlegg 08/04/2011).  

Resultatet av prosjektet var en synliggjøring av det flerkulturelle aspektet ved barnehagen. Barne-
hagen forteller at dette gjorde de minoritetsspråklige barna stolte av sin bakgrunn og sine språk-
ferdigheter. Prosjektet ga også barnehagen mulighet til å rette et ekstra søkelys mot foreldrene. De 
hadde over lengre tid sett at det i stor grad var fedre som hentet og leverte i barnehagen. Dette 
skyldtes antakelig at mennene var de som behersket det norske språket best. Som et tiltak for å få 
mødrene på banen, arrangerte barnehagen derfor mødrekvelder to ganger i året. Mødrene til de 
minoritetsspråklige barna ble invitert til å lage mat fra eget land og fortelle om sin bakgrunn. Den 
første gangen var det få norske, og det kom tilbakemeldinger fra de norske om at de syntes det var 
blitt vel mye fokus på de minoritetsspråklige. Men etter det neste arrangementet opplevde de at 
mødrekveldene førte til økt forståelse og bedre samhold mellom foreldre av minoritetsspråklige og 
norske barn. De norske foreldrene er nå blitt flinkere til å invitere minoritetsspråklige i selskap, og 
når ungene blir invitert hjem oppnår de også en annen status i barnehagen, ifølge barne- og ung-
domsarbeideren i barnehagen. 

Etter endt prosjektperiode har kommunen fortsatt å finansiere en 20 % stilling for arbeid med 
minoritetsspråklige, men barnehagen frykter at dette vil bli tatt bort fra neste år. Det synes de er 
synd, for tester viser at de minoritetsspråklige barna ligger tilbake for de ettspråklige barna i 
språkutvikling, og de vet også at de minoritetsspråklige barna sliter når de kommer over i skolen. 
De har observert at når de voksne går inn i leken med barna, skjer det en fantastisk språkutvikling 
som ikke ellers ville oppstått. Men dette er ressurskrevende. Det påbegynte pedagogiske arbeidet 
vil uansett videreføres, og skal involvere alle de ansatte i barnehagen.  

Det er tydelig at Husabø er en barnehage som synes det er spennende å jobbe med de minoritets-
språklige. Styreren, som er i permisjon dette året, har nylig avlagt eksamen i flerspråklig utvikling 
ved UiO. Dette vil med all sannsynlighet komme barnehagebarna til gode. Det er dessuten blitt 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage rutiner for mottak av minoritetsspråklige barn og hvordan 
barnehagen kan få veiledning for å gi et best mulig barnehagetilbud. Som barne- og ungdomsar-
beider i barnehagen sier det: ”Det som blir slått opp i media er det som er negativt. Da er det kjekt 
at vi kan si at det fungerer så greit, at vi kan si at vi har kjekke foreldre og flotte unger!” 
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Barneskolen 

Husabø skole ligger i sentrum av Egersund og har nær 378 elever, fordelt på 15 klasser fra 1.-7. 
trinn. Skolen er mottaksskole for flyktninger i Eigersund, og har også andre store grupper med 
minoritetsspråklige barn som har kommet sammen med foreldre som har arbeidsinnvandret eller 
giftet seg med nordmenn. Antallet minoritetsspråklige barn i skolen har vært jevnt stigende, særlig 
i gruppen barn av arbeidsinnvandrere og inngifte. 13 % av elevpopulasjonen er i dag minoritets-
språklige. Mens flyktninger tidligere dominerte blant disse, er mindre enn halvparten av de mino-
ritetsspråklige i dag flyktninger (tall fra saksframlegg politisk sak 08/04/2011). De største gruppe-
ne minoritetsspråklige på skolen er chin-burmesere (flyktninger) og polakker (arbeidsinnvandre-
re). Eritreere, somaliere, kosovoalbanere, tsjetsjenere og kurdere utgjør for øvrig de største flykt-
ninggruppene. Skolen har ansvaret både for norskopplæringen av barn det første året etter an-
komst og for morsmålsundervisningen i kommunen. Dette inkluderer russisk, polsk, chin, thai, 
litauisk og rumensk. Det er en utfordring at skolen ikke har tilgang på kvalifiserte morsmålslærere 
i alle aktuelle språk. Da morsmålsopplæringen innebærer at en lærer norsk via sitt morsmål gir 
dette igjen utfordringer for norskopplæringen.  

For å ivareta sine oppgaver i forhold til minoritetsspråklige elever, har skolen ansatt en pedago-
gisk leder og to assistenter ved språkstasjonen, samt en miljøarbeider som jobber spesielt med 
flyktninger. I tillegg har de muligheter for å sette inn timeressurser der elevene får noe hjelp og 
oppfølging på klassenivå. I det daglige skiller de ikke mellom ulike grupper minoritetsspråklige. 
Assistentene i klasserommene hjelper alle, for utfordringene med språket er ofte de samme. For å 
få ekstra ressurser til elever med behov, sender skolen ved oppstart av skoleåret en oversikt til 
kommunen over antallet elever som har minoritetsspråklig bakgrunn, og får ressurser deretter. 
Utfordringen er at dette blir fordelt per skoleår. Det kan dermed ta litt tid å få tilstrekkelig med 
ressurser til elever som dukker opp i løpet av skoleåret. For å bøte på dette får skolen midler til 
akutt starthjelp i form av en assistent som kan følge nyankomne flyktninger i inntil 30 timer ved 
ankomst.  

Når nye minoritetsspråklige elever ankommer skolen, starter de med et møte mellom foreldre, 
elev, pedagogisk leder på språkstasjonen, og eventuelt tolk, samt flyktningkonsulent, dersom det 
gjelder flyktninger. På dette møtet går de igjennom en punktliste over tema som skal tas opp, og 
forteller blant annet om skolen, det pedagogiske opplegget, det praktiske rundt kroppsøving, tøy, 
timeplan, matpakke etc., og de deler ut et velkomsthefte. Skolen opplever selv at mottak av flykt-
ninger ofte er enklere enn mottak av barn av arbeidsinnvandrere, fordi de ved mottak av flykt-
ninger får en forvarsel via flyktningkonsulenten som gjør at de kan forberede seg i større grad, og 
fordi barnet da allerede er innenfor et system. Barn av arbeidsinnvandrere kommer ofte brått på 
og skaper dermed større utfordringer.  

Det første året deltar flyktningene på norsk språkopplæring to timer til dagen, fire dager i uka. 
For øvrig følger de ordinær undervisning. Språkopplæring står her i sentrum, men de har også et 
stort fokus på det sosiale, da de ser at mange minoritetsspråklige elever blir gående mye alene. 
Mye tid blir brukt på å kartlegge flyktningenes bakgrunn. De innrømmer også at det gis en viss 
særbehandling til flyktninger ved at de i forbindelse med arrangementer som juletrefest og liknen-
de henter foreldrene i bil og følger de inn for å vise hvordan ting fungerer, slik at terskelen for å 
delta blir lavere.  

I fortsettelsen får klassen, etter hvor mange elever de har, en ressurs på 4-5 timer som skal brukes 
til å følge opp sine minoritetsspråklige elever. Assistenter kan også settes inn der det er mest be-
hov. Det kan ofte være en utfordring at eleven ikke holder samme faglige nivå som sine jevnald-
rende. Mange flyktninger har ikke gått på skole i det hele tatt når de kommer, og skolen har også 
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tatt imot noen analfabeter. Skolen har likevel valgt å gi elever innpass i klasser basert på alder, og 
ikke ferdigheter, da de har erfart at barn som blir plassert under sitt alderstrinn har følt seg mistil-
pass. Dette har gått ut over motivasjonen og har gitt sosiale utfordringer. 

Skolen synes ikke ressursene strekker til i forhold til behovet hos elevene. Særlig skulle de ønske 
seg mer hjelp fra folk med spesialkompetanse, blant annet innen psykologi, for de ser at det er en 
del barn som kunne trenge langt mer oppfølging. De kunne også tenke seg at det innenfor ramme-
ne av språkstasjonen var rom for mer praktisk undervisning i hvordan det norske samfunnet fung-
erer. I forhold til introduksjon til det sosiale har de snakket om å bruke eldre elever på skolen som 
faddere. Dette er i liten grad gjort hittil. 

Blant de tre gruppene minoritetsspråklige barn i skolen (flyktninger, barn av arbeidsinnvandrere 
og barn av personer som har giftet seg med nordmenn), opplever skolen at de har størst utford-
ringer med barn av arbeidsinnvandrere. Dette skyldes først og fremst mangel på motivasjon hos 
disse barna som gjerne har kommet til landet ufrivillig, og som heller ikke vet når de skal forlate 
landet igjen. Den praktiske oppfølgingen fra hjemmet er også svakere for denne gruppa både i 
form av leksehjelp og i forhold til kommunikasjon mellom skole og hjem. Dette på grunn av 
språkproblemer. 

Tross utfordringer med elever som ”plutselig står og banker på døra”, varierende kompetanse hos 
flyktningbarn ved oppstart, manglende motivasjon hos barn av arbeidsinnvandrere, manglende 
oppfølging hjemme og noe sosiale problemer i forhold til inkludering, mener skolen at de er gode 
på å gi minoritetsspråklige elever en god start. De er glade for å registrere at barna som har gått ut 
fra skolen har lykkes relativt godt; mange har kommet seg videre og skaffer seg utdanning. Rektor 
og pedagogisk leder ved språkstasjonen tror det er mange fordeler med at nyankomne minoritets-
språklige elever blir satt rett inn i en norsk klasse framfor at de er i et eget opplegg den første tida. 
Det gir muligheter for å skaffe seg et nettverk og venner tidlig, og ikke minst å komme raskt i 
gang med språket i praksis. De største utfordringene har vært i forhold til barn som har kommet 
til skolen i sein alder, og som relativt tidlig har blitt overført til ungdomsskolen. Vi registrerer 
dessuten at de to representantene fra skolen omtaler det flerkulturelle miljøet ved skolen som en 
berikelse, og at de snakker om enkeltelever med flyktningbakgrunn med entusiasme og en vilje til 
å hjelpe. Pedagogisk leder i språkbasen virker svært opptatt av at mottak av flyktninger handler 
om mer enn språkopplæring. ”Det har mye med trygghet og mottakelse å gjøre”, sier hun. Hennes 
egen bakgrunn fra et krigsområde og selvopplevd erfaring med det å være flyktning, er en styrke i 
arbeidet, ifølge henne selv. Utover pedagogisk leder i språkbasen er det få ansatte med minoritets-
bakgrunn i skolen, kun morsmålslærere i svært små stillinger. Mangelen på forbilder kan påvirke 
elevenes syn på framtidsmuligheter.  

Ungdomsskolen 

Husabø ungdomsskole er mottaksskole for ungdommer fra 8.-10. trinn med flyktningbakgrunn og 
andre minoritetsspråklige ungdommer. Her meldes det at en av hovedutfordringene er elevenes 
forkunnskaper, blant annet deres datakunnskaper. Husabø ungdomsskole har 10 timer i uka for-
delt på 2 timer hver dag, med Grunnleggende Norsk Opplæring (GNO). Resten av skoledagen er 
elevene i sine respektive klasser. Enkelte lærere opplever dette som en belastning. Den største ut-
fordringen er analfabeter som kommer inn i gruppen midt i skoleåret etter at alle ressurser er for-
delt. Skolen ønsker at det etableres en mottaksklasse (stikk i strid med erfaringene ved barnesko-
len). Til dette har de behov for et tilskudd på en 75 % stilling. De har også behov for en dobling 
av tolketjenesten (politisk saksframlegg 08/04/2011).  
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En gruppe mindreårige flyktninger og noen mindreårige i ungdomsskolealder som har blitt gjen-
forent med sine foreldre, har ikke fullført grunnskole når de kommer. Da Eigersund ikke har et 
fullgodt tilbud for disse elevene, har kommunen inngått et samarbeid med ”grunnskole for voks-
ne” ved Sandnes læringssenter for kvalifisering til opptak på videregående skole. Dette læringssen-
teret kan tilby et differensiert undervisningstilbud, og prisen er lavere enn hva en skoleplass i Ei-
gersund ville koste. Kommunen mottar dessuten et persontilskudd for disse, tilsvarende det kom-
munen får for å gi et opplæringstilbud til voksne flyktninger (110.000 per år over 3 år per 2011) 
(politisk saksframlegg 08/04/2011). En av ungdommene dette gjelder trekker fram at den lange 
skoleveien er tung, og at dette virker demotiverende i forhold til muligheten for å fortsette på vi-
deregående skole i Sandnes.  Med den kunnskapen vi besitter om et høyt frafall blant minoritets-
språklige elever, særlig gutter i den videregående skolen (NOU 2011:14:191), er det grunn til å 
følge med på utviklingen her. Det kan videre være en utfordring å holde på de som ikke har full-
ført grunnskoleopplæring i hjemlandet før de kommer, da Eigersund ikke har et fullstendig tilbud 
for denne gruppen.  

Videregående skole og fortsatt utdannelse 

Tross meldinger om noe blandet motivasjon, mener flyktningtjenesten at enslige mindreårige ofte 
har planer om å prøve å fullføre videregående skole og komme videre. ”De er veldig motiverte for 
skolegang. De vet hva de vil og har klare mål”, sier miljøterapeuten om denne gruppa. To av dem 
er allerede i gang med videregående opplæring. Ifølge flyktningkonsulenten er også motivasjonen 
for videre utdannelse blant barn og ungdom av flyktninger som er bosatt her god, og miljø-
terapeuten mener alle ungdommene de har hatt så langt, har fortsatt på videregående etter ung-
domsskolen.  Påvirkning fra norskspråklige medelever kan gjerne ha noe å si i denne sammen-
heng. Et av våre intervjuobjekter som selv ikke hadde noen formell utdannelse, var svært klar på 
akkurat dette da hun fikk spørsmål av en venn om hvorfor hun ikke heller ville flytte til Stavang-
er:  

”Eg sa: Fordi dere (…) kommer bare sende barna sine jobbe på pizzeriane og dine barn ikke 
gå lenger utdannelse... Ikke gå på skule. Du tenker bare på penge, du ikke tenke på barna! 
Hvis mine barn kom [til Stavanger], mine barn også bare spasere rundt og ikke gå på skule, og 
jobbe på pizzeriane. Eg like ikke jobbe på pizzeriane. Eg vil ha utdannelse. 

I Eigersund fant hun at barna kom i kontakt med lokale ungdommer som ble oppdratt til å gå på 
skole og ta videre utdannelse. Selv om hun selv mente hun ville hatt det bedre sosialt i et stort 
nettverk av personer med samme etniske bakgrunn som seg selv i Stavanger, valgte hun derfor for 
barnas beste å bli i Eigersund. Også de øvrige intervjuobjektene våre har drømmer og mål om vi-
dere utdannelse på vegne av egne barn. 

Noen unge voksne har tatt fagutdanning (tømrer, elektriker) etter at de har kommet til Eigersund. 
Blant disse er det noen som har fått lærlingkontrakt uten 2-årig skole først, mot lengre læretid. 
Dette er blitt vurdert som mest hensiktsmessig, da lengre språkpraksis øker sjansen for å bestå 
teorien mot slutten av praksisperioden. 

På bakgrunn av dette kan vi si at potensialet for sosial mobilitet for unge med flyktningbakgrunn, 
eller hvis foreldre er kommet til Eigersund som flyktninger, synes å være relativt godt.  

Blant barn av flyktninger som har kommet til Eigersund etter 2004, er det ifølge miljøterapeuten 
ingen som har kommet så langt i utdanningsløpet av de har begynt på høyere utdannelse, men det 
at flertallet går på studiespesialiserende studieretning på videregående er et tegn på at de har pla-
ner om dette. Vi er for øvrig kjent med eksempler på unge flyktninger som har kommet før 2004 
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som nå er i ferd med å ta en mastergrad eller bachelorgrad ved norsk høgskole eller universitet. 
Disse kan veldig gjerne fungere som forbilder for andre.  

For øvrig vil etterutdanning og tilbud om kursing være viktig for kvalifisering av personer til en-
kelte yrker. Et av våre kvinnelige intervjuobjekt forteller at ekstravaktene krever videre kursing 
som hun har problemer med å ta på grunn av dårlig skriftlig nivå i norsk. Hun etterlyser mulighe-
ten for muntlige prøver. Vi har hørt mye om sveisekurs og tilsvarende kvalifiseringsmuligheter for 
menn. Det er viktig at NAV også har et fokus på tilrettelagte tilbud for kvinner. 

5.3 Språkkompetanse, norskopplæring og introduksjonspro-

gram 

Ifølge Integreringsutvalget fungerer introduksjonsprogrammet godt (NOU 2011:14:17). Det gjør 
det tilsynelatende også i Eigersund. Eigersund voksenopplæringssenter driver opplæringen i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er bosatt i Eigersund, Bjerkreim eller Sokndal, 
og har ansvaret for gjennomføringen av Introduksjonsordningen. Tilbudet går normalt over 2 år 
og omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, språkpraksis og arbeidspraksis (i regi av 
NAV). Med dette har voksenopplæringssenteret en nøkkelrolle i forhold til et høyt antall voksne 
innvandrere både i forhold til språkopplæring, og som en forberedelse i forhold til å kunne mestre 
en overgang til arbeidslivet (politisk saksframlegg 08/04/2011).  

Per i dag har senteret rundt 50 voksne elever og 10 ansatte. Norskundervisning for innvandrere 
utgjør 9 av disse stillingene. Kommunen har dessuten et velfungerende samarbeid med Sola, Sand-
nes, Time og Hå kommune om den pålagte undervisningen i samfunnskunnskap. Selv underviser 
de på thai, engelsk og chin i skolens høst- og vinterferier, men sammen med samarbeidskommu-
nene har de et tilbud innenfor totalt 25 språk. Dette er en stor styrke, ifølge rektor ved voksen-
opplæringen. 

Språkkurs blir opprettet fortløpende og består normalt av 5 grupper inndelt etter nivå. De fleste 
får tilbud om plass få uker etter ankomst. I forbindelse med ferier kan det trekke ut noe lenger. 
Opplæringssenteret er lokalisert i dårlig egnede lokaler på Slettebø, 3 km fra sentrum. Da få flykt-
ninger har egen bil, og det kollektive transporttilbudet i Eigersund er dårlig, byr avstanden fra 
sentrum på problemer og fører til ekstra transportutgifter for senteret. Det påkrevde samarbeidet 
med NAV og flyktningtjenesten er også tyngre med denne avstanden, og opplæringssenteret har 
derfor lenge vært på jakt etter alternative lokaler. Svak kommuneøkonomi har hittil gjort dette 
vanskelig.  

Det går et skille mellom flyktninger som har rett og plikt til opplæring og andre innvandrergrup-
per. Det er kun flyktninger og familiegjenforente som har rett og plikt på gratis språkopplæring, 
men kommunene anmodes om å sette inn et tilbud også til øvrige innvandrergrupper, og kommu-
nen strekker seg langt for å få dette til. Disse innvandrerne må da betale dette selv, eller få ar-
beidsgiver til å betale (politisk saksframlegg 08/04/2011 intervju med rektor ved opplæringssente-
ret). Det har i noen grad vært problemer med at innvandrere som ikke har rett til opplæring, ikke 
møter opp til påmeldt undervisning, eller at de hopper av tidlig. Nye rutiner hvor skolen avkrever 
betaling for hele perioden ved oppstart har ført til større stabilitet og kontinuitet i klassene. 

Mange av de flyktningene som har kommet til kommunen i den siste tiden, har liten skolebak-
grunn fra sine hjemland og trenger derfor lang tid på å lære norsk skriftlig og muntlig. Mange 
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sliter også med sin psykiske helse. Dette går ut over konsentrasjonen. Det har derfor vært nødven-
dig å sette inn flere timer med ekstratiltak enn tidligere, og flere trenger mer enn rammen på 2 år 
for å komme opp på et tilfredsstillende nivå i norsk. Heller ikke de familiegjenforente har nådd et 
språklig nivå som gjør dem i stand til å delta i norsk samfunns- og arbeidsliv etter de tidligere til-
målte 250+50 timene med norsk og samfunnskunnskap. Etter en behovsvurdering kan de ha rett 
på inntil 2700 timer undervisning i tillegg. De fleste avslutter i dag etter 800-1200 timer 
(08/04/2011). Med utvidelsen som nå gir rett til 550 timer språkundervisning fra 1.01.2012, kan 
vi håpe at denne situasjonen bedrer seg noe. 

En utfordring kommer, ifølge rektor ved voksenopplæringen, også i forhold til ulik progresjon 
blant elevene i grupper som kan bestå av både flyktninger med svært lite skolegang og høyere ut-
dannede arbeidsinnvandrere. Store nivåforskjeller internt medfører også et behov for flere omor-
ganiseringer av klassene i løpet av skoleåret. Dette er en type utfordringer en unngår på større 
plasser hvor en har anledning til å dele nybegynnergruppene inn etter skolebakgrunn allerede fra 
starten. I Eigersund har de til tider gitt tilbud om kveldsundervisning til innvandrergrupper uten 
rett til undervisning, men dette var ikke et tilbud da vi foretok denne studien. 

I 2009 var det i Eigersund 30 personer som gikk opp til muntlig norskprøve 2, og 12 personer 
som gikk opp til muntlig norskprøve 3. 37 personer gikk opp til skriftlig norskprøve 2 og 14 per-
soner gikk opp til skriftlig norskprøve 3. Året etter gikk 28 personer opp til muntlig norskprøve 2 
og 18 personer til muntlig norskprøve 3. 31 personer gikk opp til skriftlig norskprøve 2 mens 17 
personer gikk opp til skriftlig norskprøve 3. 

Det er absolutt flest kandidater som står på den muntlige prøven (80-100 %). Sammenligner man 
med andre relevante kommuner ligger Eigersund på linje med disse og noe over landsgjennomsnit-
tet. På den skriftlige prøven er ståprosenten lavere (50-60 %). Her varierer resultatene i Eigersund 
noe fra år til år, men de ligger om lag på landsgjennomsnittet (noe lavere på norskprøve 3). 

 

 

Figur 9: Andel personer som besto muntlig norskprøve 2 og 3 i 2009 og 2010 (jf. Tabell 15)  
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Figur 10: Andel personer som besto skriftlig norskprøve 2 og 3 i 2009 og 2010 (jf. tabell 16) 

Rektor ved Eigersund voksenopplæringssenter mener de har fått kandidater opp på et rimelig bra 
nivå i norsk og er fornøyd med disse resultatene. Særlig er han tilfreds med å ligge i overkant av 
nasjonal målestokk for måloppnåelse for norskprøve 2 muntlig. Variasjonene på Nivå 3 forklarer 
rektor både med at det er et mer avansert nivå, men også med at det er et lite voksenopplærings-
senter. Når målet er at 60 % skal bestå testen på landsbasis, og Eigersund i snitt har fire kandida-
ter oppe til hver eksamen, vil resultatet til hver enkelt elev gi stort utslag. Rektor påpeker også at 
selv om skolens ledelse og de ansattes innsats har mye å bety for måloppnåelse, så vil også eleve-
nes kompetanse når de ankommer ha noe å si. Med et økende antall flyktninger med lavere ut-
dannelse fra sitt hjemland, vil dette kunne vises igjen i resultatene.  

Rektor opplever at de har lykkes med å ha et bra samarbeid med andre kommunale instanser i 
forhold til språktrening, og at samarbeid med NAV i forhold til kvalifisering har vært tett og godt. 
De små forholdene i Eigersund og rektors gode kontakt med næringslivet i kommunen har vært en 
fordel: ”…å ha kjente folk som en kan spille på – det e’ lett å ta ein telefon…” det har vært med 
på å åpne dører og gitt folk muligheter som kanskje ellers ikke hadde vært like tilgjengelige, fortel-
ler han.  

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i Eigersund har, ifølge rektor ved Eigersund voksenopp-
læringssenter, i perioder ført til at enkelte innvandrere er blitt tatt ut av norskopplæringen relativt 
tidlig. Da nedgangstider kom for noen år siden, og det var behov for å omorganisere arbeidskraf-
ten internt i bedriften, bød dette på problemer. Mange hadde ikke nødvendig språkkompetanse til 
å kunne kommunisere og ta imot beskjeder fra norskspråklige kolleger som skulle lære dem opp i 
nye arbeidsoppgaver. Dette ble opplevd som særlig tungt for mange av de norskspråklige ansatte. 
Flyktningkonsulenten sier også at de ser at det i forhold til språkutviklingen kan det være en 
ulempe med store innvandrergrupper som holder seg mye sammen med egne både på jobb og i 
fritida. Mange av dem som fikk seg sveisejobber, som ikke krever noe språkkompetanse i arbeids-
situasjonen, har gått litt tilbake språkmessig i forhold til hvor de var da de sluttet på introduk-
sjonsprogrammet, ifølge miljøterapeuten. Det er derfor, ifølge henne, ganske mange chin-
burmesere som har mye å gå på når det gjelder det språkmessige. I mindre flyktninggrupper har 
flyktningtjenesten registrert at elevene på voksenopplæringen i større grad blir tvunget til å bruke 
den lille norsken de kan. Dette har hjulpet dem i språkopplæringen. 
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Selv om noen flyktninger sliter med å komme opp på et godt språklig nivå, synes likevel en større 
utfordring å være arbeidsinnvandrerne. Rektor ved Husabø skole forteller at språkkompetansen 
(både norsk og engelsk) blant arbeidsinnvandrere og utenlandske personer som har giftet seg med 
nordmenn i mange tilfeller er svært dårlig, særlig blant de som går arbeidsledige. Dette vanskelig-
gjør oppfølging av barn i skole, bruk av offentlige tjenester og deltakelse i lokalt samfunnsliv. Mil-
jøet er likevel stort nok til at disse kan fungere godt internt i eget miljø. For skolen er særlig 
kommunikasjonen med foreldrene til barn av arbeidsinnvandrere vanskelig på grunn av manglen-
de språkkompetanse. I nedgangstider i arbeidsmarkedet, hvor arbeidsinnvandrere blir oppsagt og 
blir arbeidssøkende, forteller rektor ved voksenopplæringssenteret at NAV møter særlig store ut-
fordringer. Da norskopplæring ikke er definert inn under arbeidskvalifiserende tiltak, er dette kurs 
som den arbeidssøkende arbeidsinnvandreren må betale selv. Selv om voksenopplæringssenteret 
lager norskkurs, og den enkelte saksbehandler ved NAV er flittige med å informere aktuelle søkere 
om tilbudet, får voksenopplæringssenteret i liten grad henvendelser fra arbeidssøkende arbeids-
innvandrere. Rektor tror dette skyldes at de opplever at de ikke har råd til dette. Når industrien 
nå går inn i en ny oppgangstid, ville det være sterkt tilrådelig å sette inn forebyggende tiltak i form 
av språktiltak for denne innvandrergruppen for å imøtekomme eventuelle framtidige problemer en 
stor gruppe arbeidsledige arbeidsinnvandrere uten språkkompetanse kan medføre ved en eventuell 
ny nedgangstid.   

5.4 Deltakelse i demokrati 

Det overordnede bildet er ifølge integreringsutvalget at innvandrerbefolkningen deltar mindre enn 
befolkningen for øvrig både i det politiske systemet og på sivilsamfunnets arena. Integreringsut-
valget påpeker at det er et demokratisk problem at færre innvandrere deltar i det politiske og sivile 
samfunn, men viser til at blant annet valgdeltakelse henger sammen med lav inntekt og utdannel-
sesnivå, og at et fokus på kvalifisering av innvandrere kan bøte på dette problemet (NOU 
2011:14:18).  

Vi har ikke tall over valgdeltakelsen blant innvandrere i Eigersund, men ved Stortingsvalget i 2009 
lå valgdeltakelsen blant innvandrere med norsk statsborgerskap i Rogaland 7 prosentpoeng under 
landsgjennomsnittet for valgdeltakelse blant innvandrere med norsk statsborgerskap, som igjen lå 
24 prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltakelsen (52 % mot 76,4 %). Vi vet også at valg-
deltakelsen på nasjonalt plan var lavest blant innvandrere fra Asia. Med den høye andelen flykt-
ninger fra Burma, er det derfor ingen grunn til å tro at Eigersund avviker i positiv retning i forhold 
til fylkestallene. På den annen side hadde ifølge SSB ”mindre sentrale kommuner”, slik som Eiger-
sund, høyere valgdeltakelse blant innvandrer enn ”noe sentrale”, og ”mest sentrale kommuner” 
ved kommunevalget i 2007. Nasjonalt stemte 40 % av de norske statsborgerne med innvandrer-
bakgrunn og 36 % av de utenlandske statsborgerne med stemmerett. I ”mindre sentrale kommu-
ner” lå valgdeltakelsen hos innvandrere generelt på 46 %. Valgdeltakelsen i hele befolkningen var 
på 62 %. Innvandrere fra Øst-Europa peker seg ut med særlig lav valgdeltakelse (tall fra 
www.ssb.no).  På bakgrunn av dette er det kanskje grunnlag for å antyde at en mindre sentral 
kommune som Eigersund kan vekke et større engasjement hos innvandrere for kommune- og fyl-
kestingsvalg, men mindre engasjement for Stortingsvalg.  

Demokrati og valgdeltakelse har vært tema i introduksjonsprogrammet i Eigersund, og ordføreren 
har blant annet vært på besøk og fortalt om valgordningen og det norske demokratiet. Ifølge 
flyktningkonsulenten er det stort å få være med å velge. Dette er også vårt inntrykk fra noen av 
intervjuene vi har foretatt, mens andre ikke har stemt, selv om de har hatt anledning til det. 
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Eigersund kommune har ingen innvalgte innvandrere i kommunestyret eller formannskapet, men 
én representant i Formannskapet hvis foreldre er singalesere.  

Av alternative politiske talerør, erstatter Felles brukerutvalg et (kun påtenkt) innvandrerråd. Her 
sitter 2 representanter for seniorer, 2 for funksjonshemmede og 2 for innvandrere/flyktninger. 
Ifølge flyktningkonsulenten var det svært vanskelig å finne kandidater til de to posisjonene for 
innvandrere/flyktninger. Dette til tross for at hun selv har informert om rettighetene til fri og 
godtgjørelse. Flyktningtjenesten har endatil gått direkte ut mot aktuelle personer for å få de med. 
De lyktes til slutt, men synes det har vært tungt.  

For øvrig har stemmen til flyktningene i svært liten grad vært synlig i den offentlige debatten i Ei-
gersund, ifølge flyktningtjenesten, selv om innlegg fra øvrige innvandrere i lokalavisa har fore-
kommet.   

I tverrfaglig flyktninggruppe er det blitt diskutert om det ville være naturlig for Eigersund kom-
mune å ha et felles innvandrerråd som fokuserte på alle innvandrergrupper i kommunen, ikke ba-
re flyktninger (politisk saksframlegg 08/04/2011). Frå vårt synspunkt ville det være naturlig også å 
invitere inn representanter for innvandrere i dette rådet. 

5.5 Deltakelse i sivilsamfunn 

”Eit velfungerande demokrati krev at alle har høve til å delta på ulike samfunnsarenaer, i politiske 
og frivillige organisasjonar, i skolegangen til barna og i lokalsamfunna” (NOU 2011:14:277). På 
nasjonalt plan deltar innvandrere mindre både i det politiske systemet og på sivilsamfunnets are-
naer. Kvinner er særlig lite aktive. De er mer aktive innen velferd, utdanning og i religiøse organi-
sasjoner. Mindre i frivillig arbeid innen kultur- og fritidssektoren. Ungdom med innvandrerbak-
grunn, og særlig jenter, deltar i langt mindre grad i frivillige organisasjoner enn ungdom med 
norsk bakgrunn (NOU 2011:14:269). Heller ikke i Eigersund er flyktninger eller innvandrere for 
øvrig spesielt synlige verken i bybildet eller i organisasjonslivet, med et par hederlige unntak som 
vi skal komme nærmere inn på. Både skolen, barnehagen og flyktningtjenesten er opptatt av å 
senke terskelen for deltakelse blant foreldre på foreldremøter og andre sosiale aktiviteter på skolen 
og i barnehagen. Utover dette mener flyktningtjenesten at mange av flyktningene selv opplever at 
de har det travelt med skole og små barn, men de er bekymret for gruppa med afghanske mindre-
årige, som så og si ikke har kontakt med norske ungdommer, og derfor henger mye med sine egne.  

Integreringsutvalget viser til at deltakelse på felles arenaer i nærmiljøet bidrar til å forebygge mis-
tillit overfor den enkelte og mot innvandrere som gruppe. Dette gjør det særlig viktig å integrere 
flyktninger i det lokale lag- og foreningslivet. Noen få enkeltpersoner i sentrale posisjoner i det 
frivillige organisasjonslivet i Eigersund som selv har en utdannings- og yrkesbakgrunn innenfor 
integreringsarbeid, og dermed har en særlig interesse for feltet, har gjort en særlig stor innsats for 
integreringsarbeidet i Eigersund. Dette gjelder framfor noen EIK fotballklubb og Frelsesarmeen. 
Eigersund kommune har øremerket kulturmidler til lag og organisasjoner som vil integrere flykt-
ninger. Dette har blant annet kommet EIK fotball til gode.  

Frelsesarmeen 

Onsdagskafeen hos Frelsesarmeen er åpen for alle fra klokka 11.30-14.00. Normalt kommer 
rundt 70-80 personer dit. Flyktningene fra introduksjonsprogrammet kommer klokka 12.20, og 
teller vanligvis rundt 25 personer. Også tidligere bosatte flyktninger fortsetter å komme til åpen 
kafé, og det hender at opptil 40 flyktninger er til stede på disse onsdagskafeene. Hovedtyngden 
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blant de norske er eldre. På kafeen blir det servert gratis mat og det ligger til rette for sosialt sam-
vær. Mange flyktninger går bevisst og setter seg på bord med norske, fordi de vil snakke norsk, 
sier Reidun Alvsåker i Frelsesarmeen. Et viktig innslag på disse kafeene er dessuten sangstund. 

Frelsesarmeen er jo en kristen bevegelse. Vi velger derfor sanger som formidler et gudsbegrep, 
for det vet jeg betyr mye for de aller fleste av flyktningene (…) Sanger om Gud, Gud som ska-
per, om omsorg. Repetisjonssanger der språket er tydelig. Sang er godt for å lære språkuttalel-
se. De elsker å synge, 

sier Alvsåker. Etter kafeen har de en 40-minutters økt med språktrening med to frivillige som tid-
ligere har jobbet som lektorer på Dalane videregående skole. Frelsesarmeen får ingen kommunale 
tilskudd for å drive dette arbeidet, men støttes av Frelsesarmeens diakonfond. Dette har gitt mu-
lighet til å tilsette en person i en 30 % stilling for å drive integreringsarbeid. De samler også inn 
betydelige midler fra folk i byen. 

Flyktningkonsulenten sier hun pleier å forklare for flyktningene at både Kristent Interkulturelt 
Arbeid og Frelsesarmeen har et kristent trosfundament og formålsparagraf, men at det ikke er 
snakk om forkynnelse, og andakter er ikke en del av innholdet på den åpne kafeen. Hvis noen 
likevel ikke ønsker å delta på dette opplegget, vil de forsøke å finne alternative opplegg. Hun sier 
de i veldig liten grad har fått negative tilbakemeldinger på dette, men har registrert at enkelte unge 
med muslimsk bakgrunn forsøker å unngå disse samlingene ved å legge andre avtaler til det aktu-
elle tidspunktet. Frelsesarmeen selv er opptatt av at dette skal være en trygg arena, og at det vik-
tigste for muslimer er at det er en Guds-dimensjon, og at det derfor ikke er noe problem med et 
kristent trosgrunnlag. Gjennom at flyktningene føler omsorg, at de blir sett og det blir vist gjensi-
dig respekt, så bygges det en tillit, sier Alvsåker.  

Utover det formaliserte samarbeidet med Eigersund kommune om et tilbud for flyktninger på in-
troduksjonsprogrammet, driver Frelsesarmeen et bredt arbeid for flyktninger og andre innvandre-
re. I 2008 tilsatte de en ungdomsarbeider som i utgangspunktet jobbet med å få ungdommer med 
på innebandy hver mandag kveld og flere lørdager. Noen lørdagskvelder ble disse ungdommene 
også invitert til ”kosekveld” i Frelsesarmeen etter endt trening. Etter hvert fikk ungdomsarbeide-
ren også en viktig veiledningsrolle i forhold til den norske skolen og mannsrollen. Fokus var på 
lekser og mors rolle i forhold til skolearbeidet. Dette arbeidet betydde, ifølge Frelsesarmeen, mye 
for en bestemt gutt, men også for andre gutter fikk den betydning.  

Videre har Frelsesarmeen organisert babysang for fremmedspråklige mødre i barselpermisjon, 
fordi de så at det var behov både for å skape et nettverk og et språktilbud for denne gruppen. De 
er nå i gang med den tredje runden babysang, og dette synes de at de har lykkes særlig godt med. 
Spesielt fordi de har fått kontakt med mange mødre fra chin-gruppa som normalt holder seg mye 
for seg selv.  

Onsdagskafeen har dessuten blitt utvidet til et kveldstilbud hvor fokus var å bli kjent og å bruke 
språket. Her er det spesielt mange eritreere som kommer, og sang og musikk har fått en sentral 
plass. Enkelte kvelder har de også hatt et bibeltema. De så også et behov for å skape møteplasser 
for damene, og startet derfor en hobbyklubb. Denne drives av ett av medlemmene i Frelsesarmeen. 

17. mai ble flyktninger invitert med til å gå sammen med Frelsesarmeen i borgertoget. Her var det 
om lag 20 flyktninger som deltok.  

Frelsesarmeen har utover dette mer eller mindre fast arbeidet for å hjelpe flyktninger med særlige 
behov med mat, klær, julegaver og lignende. De har dessuten opprettet noen ”husgrupper” som 
inviterer flyktninger hjem til seg, og de har invitert med seg enkelte innvandrere på tur.  
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Motivasjonen bak arbeidet er ”Suppe – såpe – frelse”; det vil si at de har en grunnleggende idé om 
at hvis det skapes tillit, så kan man også oppnå dialog om trosspørsmålet, forteller representanten 
for Frelsesarmeen. Dessuten viser de til at Jesus sa at en skulle se til de fremmede. Selv opplever de 
at gudstroen er svært viktig for mange av flyktningene.   

EIK fotballag 

EIK fotballag ønsker å være mer enn en vanlig fotballklubb, men også en viktig samfunnsaktør for 
byens befolkning. I samarbeid med Husabø skole driver de nå et viktig integreringsarbeid av barn 
og unge med flyktningbakgrunn (sekundært med innvandrerbakgrunn for øvrig). Når nye elever 
med flyktningbakgrunn kommer til skolen, gir skolen melding om dette til EIK, som så inviterer 
ungdommene med på trening. I dag har 40-50 medlemmer i klubben innvandrerbakgrunn. Det 
betyr at det knapt er et lag i klubben som ikke har med noen fra et annet land enn Norge. ”Dette 
er vi veldig stolte av”, sier daglig leder i EIK fotball Kenneth Andersen.  

Mange av ungdommene med innvandrerbakgrunn er veldig flinke, og har, ifølge daglig leder i 
klubben, en vinnermentalitet som en ikke like ofte ser hos de norske ungdommene. Integrerings-
prosjektet blir derfor sett på som en berikelse for klubben. To av klubbens medlemmer med flykt-
ningbakgrunn har endatil lyktes så godt at de i dag spiller på Viking, og én er tatt ut på landslaget.  

Viktigst er nok likevel at arbeidet til klubben skaper en møteplass mellom barn og ungdommer 
med innvandrerbakgrunn og de norske. Klubben har de siste årene fått et tilskudd på kr. 40.000 i 
året fra kommunen for integreringsarbeidet de driver for unge flyktninger. Pengene gjør det mulig 
å senke terskelen for deltakelse for barn og unge med flyktningbakgrunn som ellers ikke ville hatt 
råd til å delta, og dekker blant annet utstyr, kontingent, fotballskole og kamper. Det økonomiske 
tilskuddet fra kommunen blir særlig brukt overfor jenter, da klubben har erfart at guttene oftere 
får den nødvendige støtten hjemmefra, mens terskelen for deltakelse blant jentene er høyere. Re-
sultatet er at stadig flere jenter er med. 

Arbeidet har betydd mye for mange, men EIK ser fortsatt flere utfordringer. En av disse skyldes 
idrettens elitistiske preg, og utspiller seg når ungdommene er blitt så gamle at det skal dannes eli-
telag. I dag er det ei gruppe svært aktive og spillelystne fotballspillere fra Afghanistan som kom til 
EIK som 16-18-åringer, og som aldri tidligere har spilt organisert fotball. Disse holdt et langt lave-
re nivå enn jevnaldrende gutter som har spilt siden de var 6-7 år, og det var derfor vanskelig å 
integrere de i et elitelag. De nødvendige økonomiske betingelsene for et ”koselag” innad i EIK 
fantes heller ikke for denne aldersgruppa, og noe bedriftsidrettslag eksisterer ikke i Eigersund. Da 
en integrering i ”old-boys-laget” også mislyktes fordi den litt unge og ivrige spillestilen til den 
store gruppa afghanske spillere ”gikk ut over armer og bein” hos de litt eldre spillerne, ble løs-
ningen at de dannet sitt eget lag. Gruppa med unge afghanere får dekket utstyr av EIK, men på 
grunn av internasjonalt regelverk får de ikke tilgang til å spille kamper. Det er guttene selv, ifølge 
miljøarbeideren, svært skuffet over. Det er heller ikke økonomi til å lønne en trener. Daglig leder i 
EIK påpeker at de med dette ikke oppnår målet med å skape en møteplass mellom nordmenn og 
flyktninger, noe han beklager. Han er likevel opptatt av at dette er bedre enn ikke noe tilbud. Noe 
som også bekreftes av en av ungdommene det gjelder. Han spiller fotball 2-3 ganger i uka og tri-
ves med det. Samtidig påpeker han at han savner kontakt med lokale ungdommer. Det er åpen-
bart at fotballbanen kunne vært en viktig integreringsarena dersom en fant ressurser til også å ha 
et ”koselag”. På lengre sikt mener daglig leder i EIK at løsningen vil være å komme inn tidlig, slik 
at barn med flyktningbakgrunn kan få like muligheter som barn med norsk bakgrunn til å lykkes 
på A-laget. Her ønsker EIK å komme inn i flyktningkonsulentens rutiner for introduksjon av ny-
ankomne. Om flyktningene ble introdusert for tilbudet, snarere enn at EIK, slik det er i dag, selv 
må oppsøke barn og unge med flyktningbakgrunn, er det større sjanse for å få de inn tidlig.  
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En annen utfordring er involvering av de voksne. Ifølge daglig leder er det få eller ingen voksne 
som bidrar i det frivillige arbeidet som forventes av idrettsklubben. Dette går ifølge daglig leder ut 
over barna som enten ikke får den nødvendige støtten til deltakelse i det hele tatt, eller som ikke 
blir motivert av foreldre som følger opp. Idrettslaget tror det ligger mye ressurser i innvandrerne, 
men mener det er behov både for å fortelle voksne med innvandrerbakgrunn om hvilke forvent-
ninger som finnes i forhold til å ta på seg trenerrolle, være styremedlem, foreldrekontakt, bidra på 
dugnad, og være tilstede på trening for å gi ungene nødvendig oppmuntring og støtte. Dette er en 
ressurs klubben er avhengig av for å kunne drive, men vil også kunne fungere som en viktig møte-
plass og integreringstiltak for voksne innvandrere.   

Andre lag og organisasjoner 

Utover fotballklubben og Frelsesarmeen er deltakelsen i lokale lag og organisasjoner svak. Flykt-
ningkonsulenten forteller at hun har forsøkt å introdusere flyktningene hun har vært i kontakt 
med for ulike organisasjoner, men sier at de opplever det som tryggest å gå til noe de kjenner litt 
fra før. Slik får Frelsesarmeen en sentral rolle, i og med at de har vært inkludert i introduksjons-
programmet. Skolen mener det er noen barn som er med i speideren, men kjenner ikke til hva jen-
tene gjør. De mener mange kunne hatt ønske om å gå på for eksempel dans på kulturskolen, men 
at både dårlig økonomi, forventninger til at de skal hjelpe til hjemme og at deltakelse i fritidsakti-
viteter gjerne ikke er en ordinær del av kulturen de kommer fra, forhindrer de fra dette.  

Fra 2012 starter et treårig pilotprosjekt initiert av EIK fotballklubb, og finansiert av Norges Id-
rettsforbund via Folkepulsen Rogaland (med kr. 300.000) og Eigersund kommune (med kr. 
100.000) hvor målet er å få barn og unge med flerkulturell bakgrunn integrert i idretts- og fore-
ningslivet i Eigersund. Det skal her rettes et særlig fokus mot jenter og deres mødre. Prosjektet går 
ut på å informere og guide interesserte rundt til lag og foreninger i kommunen. Her skal lagene få 
vise fram idretten sin, og ungdommene får mulighet til å være med på et par treninger for å se om 
det passer for dem. Tanken er at etablering av gode nettverk er den beste måten å legge til rette for 
integrering. Prosjektmidlene gir mulighet til å tilsette en person i en 50 % stilling. Vedkommende 
skal være ”et fyrtårn som skal geleide ildsjeler”. Det er inngått samarbeidsavtaler med alle idretts-
lag, der samtlige har vært positive til ideen. Flyktningtjenestens rolle vil være å henvise de aktuelle 
til EIK. Første gruppe ut i prosjektet vil sannsynligvis være de afghanske mindreårige flyktningene. 
Daglig leder sier de parallelt med å introdusere de unge til lag og foreninger i kommunen, ønsker å 
ha et fokus på skikk og bruk om hva som er vanlig å forvente av foreldrene. Det er nytt at et id-
rettslag gjør dette arbeidet. ”Vi trur at vi har det rette innpass”, sier daglig leder i EIK. Han mener 
det er særlig viktig at idrettslaget tar denne rollen, da saksbehandleren alltid vil ha et maktforhold 
i forhold til flyktningen, og derfor aldri vil kunne oppnå samme fortrolighet som en privat initia-
tivtaker kan. Håpet er at prosjektet gjennom noen nøkkelpersoner også kan gi innpass i særlig 
lukkede innvandrermiljøer i Eigersund.”(…) Jeg savner at det er noe som tar kontakt og sier at de 
vil være med og bidra til å integrere i sitt miljø”. Han viser til at det i Hå, hvor han jobbet for inn-
til et par år siden, var 2-3 irakere som gikk i bresjen. Å ha slike initiativtakere fra eget miljø mener 
han var viktig for integreringsarbeidet. Målet i Eigersund må være å finne fram til noen slike lede-
re blant flyktningene i byen, sier han. 

Helsesøster kunne vært en annen informasjonskanal som nådde ut til kvinnene, og som kunne 
legge til rette for deltakelse i lag og foreninger med aktiviteter for mor og barn. Ettersom flere in-
stanser melder at de har særlig utfordringer i forhold til å få jenter og kvinner med i det sivile sam-
funn, er det desto større grunn til å sette søkelys på hva helsestasjonen her kan bidra med.   

 

Side 93 av 228



44 Okka by. Evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund kommune 

Innvandrernes egne arenaer 

Så langt har det vært svært mye fokus på deltakelse i de eksisterende arenaene i lokalmiljøet i Ei-
gersund hvor innholdet er definert av nordmenn. Religion og tro er viktig for mange av flyktning-
gruppene i Eigersund, og mens Norge stadig blir et mer sekulært samfunn, er det organiserte reli-
giøse livet fremdeles sentralt i denne kommunen. Dette har kommet mange innvandrere til gode. 
Men ikke alle finner sin plass i det etablerte, og tatt i betraktning at innvandrerbefolkningen er 
mer religiøst aktive og flere oppgir at religionen betyr mer i deres liv enn hva som er tilfelle hos 
den gjennomsnittlige nordmann (NOU 2011:14:280), er det gjerne ikke så oppsiktsvekkende at 
enkelte flyktninggrupper har tatt initiativ til å etablere egne samlingssteder for religionsutøvelse. 
Størst av disse er Zion Baptist Church, som ble stiftet i 2007. Menigheten leide i flere år den loka-
le Frikirka i Eigersund, hvor det ikke lenger var en aktiv frikirkemenighet, men sommeren 2010 
fikk baptistmenigheten kjøpe kirka til en gunstig pris. Majoriteten av de 115-120 chin-burmeserne 
i byen tilhører nå denne menigheten, og her treffes de til gudstjeneste hver søndag kl 13.00. (En 8-
9 chin-burmesere tilhører andre kirkesamfunn, da hovedsakelig metodistkirka.) Baptistkirka dri-
ver, i tillegg til gudstjenester, blant annet barnepass, søndagsskole for barn, kirkekaffe og kvinne-
forening, og fungerer som et viktig samlingspunkt for denne gruppa. ”Eg like det. Både sosial, 
religion og alt er der ett sted”, sier en. 

Tilsvarende samlingssteder finnes ikke for andre større grupper flyktninger, men i juni 2011 ble 
det åpnet et bønnerom og samlingssted for byens muslimer i Storgaten 2 i Egersund. Til Dalane 
Tidene sier initiativtaker Veli Akalp at ”det er viktig for oss å ha et sted å samles. Ikke minst for å 
holde ved like den muslimske kulturen overfor barna våre. Vi er rundt 120 muslimer i Eigersund, 
og det er behov for et sted hvor vi kan be. Alle som vil, kan komme innom. Det er en fin måte å 
bli kjent med muslimer og få kunnskap om islam på” (Dalane Tidene 3/6-2011). Flyktningtjenes-
ten har ikke stor kjennskap til moskeen, men vet at noen av de unge flyktningene med muslimsk 
bakgrunn har vært innom.  

Eritreerne, som nå teller et 20-talls personer, samles også ofte i forbindelse med religiøse høytider 
og viktige familieritualer som dåp og begravelser, men dette er ikke organiserte samlinger. Ved 
noen høytider er det noen som reiser til Stavanger for å gå i den ortodokse kirka. Der treffer de 
andre eritreere. For øvrig er eritreerne i all hovedsak kristne, og har verdsatt tilbudet til Frelsesar-
meen.  

5.6 Rasisme og diskriminering 

”Noen folk kan være (…), men vi må tåle – vi kommer fra utlandet. Noen folk diskriminerer (…) 
Ikke så mye”. 

Sitatet over synliggjør at Eigersund ikke er fritt for negative holdninger til flyktninger og innvand-
rere generelt. Selv om intervjuobjektet vårt ikke opplevde dette som særlig forstyrrende, vil det 
kunne være med på å vanskeliggjøre følelsen av å være integrert, og å høre til i Eigersund. Dette 
bekreftes av en episode en chin-burmeser fortalte oss om, hvor hun hadde sittet på bussen og 
snakket med en annen chin på sitt eget morsmål, da ei Egersund-dame som kom bort og sa 
”snakk norsk, snakk norsk”. Intervjuobjektet vårt sier ”plutselig føler jeg meg at jeg ikke er 
norsk. Jeg tenker, nei, jeg kan aldri være norsk”… 

Et av våre intervjuobjekt forteller at hun i starten opplevde at primærkontakten til barnet hennes i 
barnehagen behandlet hennes barn annerledes enn andre barn i barnehagen, og at samme person 
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verken ville hilse, eller snakke med henne. Dette tolket hun som rasistisk motivert. Situasjonen 
løste seg så snart hun tok opp problemet med styrer. Også daglig leder i EIK er bekymret for 
holdningene til innvandrere, særlig når grupper av innvandrere holder seg mye for seg selv: ”I be-
gynnelsen skrøt eigersunderne: Viste til at chin-folket var så smilende og hyggelige i starten. Men 
nå er de så mange. I lille Eigersund kommer fort fremmedfrykten”, sier han. Flere av våre interv-
juobjekter mener at drapet internt i chin-miljøet6 endret folks syn på chin-folket. Før denne hen-
delsen var gruppa vel ansett i kommunen; ”Eigersunderne blei nok mer reservert etter den saken 
når de så at det til og med kunne skje blant dem”, sier miljøterapeuten. 

I ungdomsmiljøet i Eigersund kan det synes som om det er mer direkte rasisme. Miljøterapeuten 
forteller at det nylig var en som fortalte at han ikke likte å gå på Mega-butikken i byen, fordi det 
ofte sto en ungdomsgjeng der som ”slengte stygge ting etter han” når han gikk forbi. Den samme 
personen skal også ha fortalt at han ikke likte å gå ut på kveldstid på fredager og lørdager og tref-
fe på berusa ungdom, ettersom han da alltid ”fikk slengt noe etter seg”. Flere andre ungdommer 
med flyktningbakgrunn har fortalt miljøterapeuten om episoder hvor lokale ungdommer kommer 
kjørende i bil og stopper opp akkurat i det de passerer dem, for så å "rette fingeren til dem". Et av 
våre yngre intervjuobjekt fortalte at han ved flere anledninger hadde opplevd at ungdomsgjenger 
hadde forsøkt å unngå ham ved å krysse gata når han kom i mot. Dette opplevde han som diskri-
minerende. På den andre siden har miljøterapeuten også snakket med ungdommer som sier de 
aldri har blitt utsatt for rasistiske kommentarer. Hun konkluderer derfor med at de som går ut i 
helgene er mer utsatt enn de som bare er ute på dagtid. 

Tiltak blant frivillige i kommunen kan synes å ha hatt stor betydning i forhold til syn på innvand-
rere og flyktninger. Frelsesarmeen mener at den åpne kafeen på onsdagene i høy grad har endra 
holdningene blant nordmenn.  

Vi så det helt i starten at de vegra seg når det kom en flokk flyktninger, men etter hvert så sy-
nes de det er så kjekt (…) De sier hei, og har ikke den samme frykten at de kommer her og ut-
nytter den norske staten, men at de er medmennesker. Det er ingen som sier de ikke kommer 
på åpen kafé fordi det kommer flyktninger eller muslimer, og jeg tror at vi som har eksistert 
såpass lenge ville ha merket det,  

sier representanten for Frelsesarmeen.  

De berørte her er likevel i hovedsak eldre. I forhold til de unge, er EIKs arbeid helt sentralt. Også 
skolen jobber bevisst i forhold til rasisme, diskriminering og mobbing generelt. Det er antakelig en 
ressurs at pedagogisk leder for språkgruppa ved Husabø selv har flyktningbakgrunn, og har kjent 
utfordringene på kroppen. Med et økende antall minoritetsspråklige elever har, ifølge både hun og 
rektor ved Husabø skole, synet på en ny elev som noe positivt, berikende og eksotisk blitt svekket 
blant elevene på skolen. Dette fører til at det ikke i samme grad som før står et nettverk klart for å 
ta imot nyankomne. Samtidig har kritiske holdninger og bemerkninger som en så for ti år siden da 
de første kosovoalbanerne kom, og som det var tydelig at barna hadde fra voksnes samtale rundt 
middagsbordet, så å si forsvunnet. Pedagogisk leder er likevel ”ganske overraska over at det ennå 
finnes elever som legger merke til at noen har en annen hudfarge eller bakgrunn”, som hun sier 
det selv, men hun bemerker at denne typen holdninger stort sett er å finne blant barn som selv har 
problemer. Skolen har hatt tilfeller av mobbing av minoritetsspråklige barn; en elev kunne for ek-
sempel kalle en minoritetsspråklig elev for ”kebab”, men dette ble raskt slått ned på. Mangel på 

                                                      

6
 Sommeren 2010 var det et drap internt i chin-miljøet. En mann drepte sin kone som etterlot seg et barn. Barnet ble over-
ført til barnevernet 
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språk kan også føre til misforståelse og konflikter. Mange av innvandrerne reagerer kroppslig når 
de ikke kan uttrykke seg språklig. Skolen mener også at det er kulturbetinga at de uttrykker seg 
mer kroppslig eller voldelig enn norske medelever. 

På bakgrunn av våre funn er det god grunn til å tro at tiltak som retter seg særlig mot å skape mø-
teplasser mellom unge vil ha stor betydning i kommunen.  

5.7 Levekår blant flyktninger 

Bokonsentrasjon er ikke i seg selv et problem i Norge, men det er en utfordring at personer med 
innvandrerbakgrunn i gjennomsnitt har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig, og derfor i 
større grad bor i områder med levekårsutfordringer. I de tilfeller hvor norsk ikke er fellesspråket i 
nabolaget, vil dette kunne være en risiko for innvandrere (særlig barn) som ikke får tilstrekkelige 
ferdigheter i det norske språket (NOU2011:14:20). Dette synes ikke å være et problem i Eiger-
sund. Ifølge flyktningtjenesten er det ganske mange av flyktningene som har kjøpt egen bolig. Det-
te gjelder særlig dersom minst den ene har fått fast jobb og den andre noe arbeid. Dette er i seg 
selv et tegn på at de klarer seg godt økonomisk. Flyktningene har normalt bosatt seg i boligfelt et 
par kilometer utenfor bykjernen, men det er ikke snakk om noen bokonsentrasjon av flyktninger 
noen plass. 

Hva som kan være grunn til bekymring er at fåtallet av flyktningene har mer enn 12 års skolebak-
grunn, og mange bare har 2-4 år. Særlig kvinner har derfor kun deltidsstillinger, men i kombina-
sjon med en mann som jobber 100 % i industrien, så har de ifølge rektor ved voksenopplærings-
senteret, klart å etablere seg og stå på egne bein likevel. Flere av intervjuobjektene er likevel en litt 
bekymret etter at det har vært en endring fra å ta imot mange chin-burmesere, som til tross for 
relativt lav utdannelse har vist seg å være svært ressurssterke i forhold til arbeidsvilje- og evne, til 
at kommunen i dag tar imot flere fra Eritrea, som i utgangspunktet har flere utfordringer. 

I forhold til arbeidsinnvandrerne kan vi stille spørsmål ved hva som vil skje med deres levekår ved 
en eventuell ny nedgangstid i industrien. Vi har allerede sett at mange blir boende i Norge, uten 
språkkompetanse nok til å finne alternativt arbeid, og med barn som i høy grad har vært lite mo-
tiverte på skolen.  

Helsetjenestene 

Psykisk helsetjeneste har nesten utelukkende hatt kontakt med flyktninger. Vi har ikke fått nøyak-
tige tall, men har forståelsen av at det dreier seg om noen. Andre innvandrergrupper har i liten 
grad vært i kontakt med dem. Miljøarbeideren er opptatt av at mange flyktninger har lidd store 
tap og sliter med tunge og triste tanker, spesielt de som ikke har noen av sin familie her, og som 
gjerne heller ikke vet hvor familiemedlemmene er. Hun er opptatt av at disse menneskene må mø-
tes på det menneskelige plan.  

Barnevernet melder, ifølge politisk saksframlegg om ”våre nye landsmenn” at det har vært en øk-
ning i bekymringsmeldinger knyttet til innvandrere. De har ikke registrert forskjeller mellom de 
ulike innvandrergruppene. Viktige oppgaver i disse familiene har rettet seg mot dagligdagse ting 
som oppfølging av barn i skole, hygiene og oppdragelse. Tilfeller av vold og lite forståelse av 
barns rettigheter er, ifølge politisk saksframlegg, også et problem i enkelte familier. Språklige ut-
fordringer står dessuten sentralt i mange sammenhenger. Familiegjenforening mellom barn og for-
eldre etter flere års adskillelse har vist særlig store utfordringer. Noen bekymringsmeldinger dreier 
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seg om fattigdom i enkelte innvandrerfamilier. Disse blir henvist til NAV (politisk saksframlegg 
08/04/2011).  

Ved helsestasjonen er hovedutfordringen den store arbeidsinnvandringen. Helsesøster melder at de 
møter utfordringer knyttet til at de mangler oversikt over hvem arbeidsinnvandrerne er. På langt 
nær alle er folkeregistrerte, og helsesøster har ikke oversikt over hvor mange som bor i hver fami-
lie/boenhet. De har flere ganger oppdaget nye barn som har bodd her i lengre tid uten at tjenesten 
har hatt kontakt med dem. Mangelfulle kunnskaper om vaksinasjonsdekning, barnets helsetil-
stand og tidlig oppfølging av barn som kommer til Norge med spesielle behov, er en utfordring 
som på sikt kan bli en trussel for levekår for personer i denne innvandrergruppen. Helsesøsters 
erfaring tilsier at det finnes personer i Eigersund som ikke kjenner til barnets rettigheter og foreld-
res plikter til helsekontroll. Problemene som oppstår i oppfølgingen av flyktningene er oversiktlige 
og håndterbare (politisk saksframlegg 08/04/2011).  

Kriminalitet 

Kriminalitet henger gjerne også sammen med levekår. Vi har ikke fått tilgang til noen kriminalsta-
tistikk, men gjennom intervjuer får vi ikke inntrykk av at det er mer kriminalitet blant innvandre-
re i Eigersund enn blant lokalbefolkningen for øvrig. Snarere tvert i mot. Flyktningkonsulenten 
sier at det ikke er slik at hun ikke vet om noe, men at det for noen år tilbake ble innhentet innsyn 
fra politiet og at tilbakemeldingene da var at det var lite kriminalitet blant flyktninger bosatt i Ei-
gersund. Også miljøterapeuten har hørt om en episode der en flyktning ble dømt i en sak (det er 
uvisst om det her er snakk om samme person), men også hun har inntrykk av at det er lite krimi-
nalitet blant flyktningene. ”Det har vært rolige flyktninger vi har fått til Eigersund”, sier hun. Om 
chin-folket blir det blant annet sagt at ”dette er folk som aldri er i klammeri med myndigheter. De 
er religiøse. Det er kristne folk”. Sommeren 2010 var det som nevnt et drap internt i chin-miljøet, 
men utover at chin-miljøet av noen ble oppfattet som enda mer lukket i etterkant av dette, er det 
vårt inntrykk at dette blir sett på som en enkeltstående hendelse.  

5.8 Hva er vellykket integrering og hvordan lykkes vi?  

Mens både rikspolitikerne, gjennom sine politiske dokumenter, og innvandrerne selv løfter opp 
arbeid som det viktigste, framhever representantene for offentlig sektor og frivillige organisasjoner 
som er blitt intervjuet i forbindelse med dette prosjektet, nettverk og tilhørighet som de viktigste 
faktorene for vellykket integrering. Deltakelse i det sivile samfunn, inkludert det organiserte fri-
tidstilbudet, vektlegges også tungt. Noen er derfor urolige for den sterke grupperingen internt hos 
chin-folket. Samtidig er mange opptatt av at integrering også handler om at nordmenn skal åpne 
opp for å bli kjent med andre kulturer. Det både flyktninger og representantene for ”det norske” 
synet i Eigersund likevel er enige om, er behovet for en venn. Dette er særlig interessant, sett i lys 
av at denne indikatoren nærmest er fraværende i de offentlige utredningene og i den normative 
teorien om hva integrering er og skal være. Funnet er i tråd med tidligere studier som viser at det 
er langt større fokus på sosial tilhørighet på mindre plasser, enn i større byer (Høibo 2004).  

Dersom vi går til den normative politiske teorien, kan vi nok sette likhetstegn mellom holdningene 
i det sivile og politiske samfunnet i Eigersund og fellesskapsorienterte idealer i den normative poli-
tiske ideologien. Det vil si en holdning om at det eksotiske flyktningene medbringer, gir krydder i 
hverdagen til de som kommer i kontakt med flyktningene. En ser helst at de nyankomne ikke for-
styrrer det etablerte samfunnslivet, men innordner seg i så vel demokratiske spilleregler som eksis-
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terende samværs- og organisasjonsformer. Dette må en ta høyde for, skal en unngå for mye sand i 
maskineriet når en tar imot flyktninger i en kommune som Eigersund.    

Oppskriften på hvordan en skal nå de normative målene som her er gitt fra skolen, er at en sikrer 
både morsmål og et bra opplegg for grunnleggende kvalifikasjoner i norsk. Mange av intervjuob-
jektene er dessuten opptatt av at vi må vise gjensidig respekt, lære opp nordmenn til å bli flinkere 
til å åpne egne dører for flyktningene og lære av deres utvidede familiebegrep. Dette skjer ikke av 
seg selv. Daglig leder av EIK-fotballag mener det derfor er behov for et opplegg ved ankomst der 
fokus er å gjøre de kjent med byen, vise dem nøkkelpersoner og skaffe dem et nettverk tidlig, gjer-
ne gjennom noen ”ledestjerner” internt i innvandrermiljøene. Også miljøterapeuten har stor tro på 
informasjon.  

5.9  Okka by? 

Ifølge flyktningtjenesten og voksenopplæringen blir de aller fleste av de bosatte flyktningene bo-
ende i Eigersund. De har opplevd at noen, spesielt folkegrupper det er få av, flytter til Sandnes 
eller Stavanger før det er gått 5 år, men dette gjelder ikke mange. Sammenliknet med to av nabo-
kommunene Eigersund samarbeider med om norskopplæring, som opplevde at alle bosatte flykt-
ninger flyttet etter endt norskopplæring, mener rektor ved voksenopplæringen at Eigersund må 
være rimelig fornøyd.  

Det må jo være et tegn på at den sosiale integreringen er rimelig bra i kommunen og at og 
jobbmulighetene er forholdsvis gode. Og vi ser og at selv om det ikke er en så veldig stor 
kommune så kommer det flyktninger flyttende hit fordi de har hørt at det er greit å bo her, 
passende størrelse og at det er jobb. Så vi tror kommunen har gjort en god jobb,  

sier rektoren. 

Som informanten påpeker har kommunen dessuten eksempler på chin-burmesere som flytter til 
Eigersund fra andre kommuner. At mange av chin-burmeserne har kjøpt egne boliger, og noen 
endatil har bygget eget hus, tar vi som et tegn på at de opplever Eigersund som et blivende sted. Ei 
kvinne forteller at hun kjenner langt større tilhørighet til byen Egersund, enn til landet Norge, og 
forteller om samhørigheten hun følte til en sykepleier fra Egersund hun en gang traff på Stavanger 
Universitetssykehus. ”Når eg reise eg føle meg som her er (…) okka by”, sier hun. En annen trek-
ker fram kvalitetene ved byen Egersund som en god grunn til å bli værende: ”Egersund ganske 
stor og passe godt på familier. Nesten vi alle kjenner hverandre og vi har store [kjøpe] sentre. Vi 
kan finne alt og vi trenger ikke reise”. 

En av de mer nyankomne flyktningene uttrykte følgende på spørsmål om hvordan hun trives: ”Al-
le smiler her i Egersund. Ikke trist mennesker. Ca. 99 % smiler. Jeg er veldig glad for å bo her i 
Egersund. Jeg håper at hvis mannen min får fast jobb vi skal kjøpe hus og bo her hele livet”. Dette 
kan være eksklusive solskinnshistorie, men er like fullt verdt å merke seg ved.  
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6. Konklusjon og noen 
anbefalinger 

Arbeid er i Norge definert som den viktigste faktoren for vellykket integrering. Når tall fra SSB 
viser at Eigersund ligger over landsgjennomsnittet for arbeidsledighet blant innvandrere i den 
gruppen hvor flyktninger inngår, er det grunn til å rette en særlig oppmerksomhet mot dette.  

Flertallet av flyktningene som kommer til Eigersund har lite utdannelse, og det vil derfor være 
åpenbare utfordringer i forhold til sysselsetting av denne gruppen. Her står industrikommunen 
Eigersund i en litt spesiell stilling, med et tidvis stort behov for ufaglært arbeidskraft. Det har sær-
lig kommet mannlige flyktninger til gode. På den annen side skaper det utfordringer for kommu-
nen: Etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt konjunkturbasert. I oppgangstider er det ikke bare 
flyktninger som får arbeid i industrien, men også store grupper arbeidsinnvandrere. Etter finans-
krisen i 2009 skøyt arbeidsledigheten blant innvandrere generelt i Eigersund i været. Blant ar-
beidsinnvandrere var den særlig høy. Det ser nå ut til at industrien i Eigersund står overfor en ny 
høykonjunktur, og det er sannsynlig at dette vil ha positiv innvirkning på sysselsettingstallene 
blant flyktninger i kommunen. Det er umiddelbart positivt, men det er nå viktig ikke å miste fokus 
på forebyggende tiltak, herunder behovet for gode språkkunnskaper både for flyktninger og ar-
beidsinnvandrere. Selv om flyktningene ved voksenopplæringen gjør det godt på avsluttende tes-
ter, er det mye som tyder på at det språklige nivået blant mange innvandrere i Eigersund ikke er 
tilstrekkelig. At arbeidssituasjonen i industrisektoren gir dårlig språktrening, gjør omstilling ved 
nedgangstider ekstra vanskelig. I det videre integreringsarbeidet i kommunen vil det være et nød-
vendig tiltak å opprettholde fokuset på språkopplæring, slik at både flyktninger og arbeidsinn-
vandrere kan ha muligheter for omplassering og annet arbeid ved nye nedgangstider i industrien. 
Det bør inngås en dialog med industrien om hvordan en kan få til god språkopplæring for de an-
satte.  

Språkopplæring er likevel ikke et tilstrekkelig tiltak i forhold til utfordringene med svak utdanning 
og lav sysselsetting blant flyktninger. Særlig kvinner har større risiko for å ha vedvarende lav inn-
tekt (NOU 2011:14:13). Her har Eigersund langt større utfordringer, da kvinnene i liten grad har 
tatt arbeid i industrien. I stedet begrenses mange til mulighetene for små deltidsstillinger i offentlig 
sektor. Utfordringene blir ikke mindre ved at kommunen nå i større grad enn tidligere tar i mot 
enslige kvinner. Et sentralt spørsmål er her om alle kvinner har mulighet til å jobbe så mye som de 
kan og ønsker? Mange nyankomne flyktninger vil verken ha anledning eller ønske om selv å ta 
høyere utdanning, men det er særdeles viktig å se til at deres mulighet til fast stilling og økte stil-
lingsandeler ikke begrenses av tilgangen på nødvendige kortvarige kvalifiserende kurs. 

Levekårene blant majoriteten av flyktningene synes per i dag å være relativt gode. De er likevel i 
all hovedsak sysselsatt i lavlønnsyrker. Hovedutfordringene i forhold til levekår er å gi mulighet 
for sosial mobilitet, det vil si at barna får bedre levekår enn sine foreldre. Her har vi sett at Eiger-
sund er på vei til å lykkes rimelig godt: Barnehageoppslutningen er god og barna kommer tidlig i 
gang med språkopplæring. Skolen melder også at de opplever at de håndterer de fleste utfordring-
er i forhold til flyktninger greit, og at de har sett at det går godt med de fleste. Tendensen tyder 
dessuten på at flertallet får en videregående utdannelse, mange av disse på studiespesialiserende 
linjer. Her er det viktig at kommunen opprettholder fokus på opplæringstilbudet. Barnehagen har 
hatt relativt gode øremerkede ressurser i en periode, men disse er blitt svekket, og står i fare for å 
falle helt bort. Dette vil vi fraråde. I skolen etterlyser de mer ressurser til tilpasset opplæring. 
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Kommunen bør strekke seg langt for å oppfylle pedagogisk velbegrunnede krav om ressurser for å 
sikre læringsutbyttet til de minoritetsspråklige elevene i skolen. Det vil være en investering for 
framtida.  

Mange av hovedutfordringene i skolen synes å være tilknyttet arbeidsinnvandrerne, snarere enn 
flyktningene. Dårlig motivasjon blant elevene, begrensede muligheter for å planlegge mottaket og 
svak oppfølging fra hjemmet er blant utfordringene som kan være med på å svekke mulighetene 
for sosial mobilitet barna. Språkkompetansetiltak blant foreldrene vil antakelig bedre situasjonen 
også for deres barn. Skolen bør videre sikres nødvendige ressurser for å håndtere nye former for 
sosiale utfordringer i skolen.  

Vår gjennomgang har vist at flyktningene i stor grad blir boende i Eigersund utover de første 5 
årene. Dette tolker vi som et tegn på at flyktningene både trives i kommunen og at de klarer seg 
godt. Selv om Eigersund framstår som en god kommune å bo i for de aller fleste flyktningene, sy-
nes vi det er urovekkende at det finnes flere meldinger om unge flyktninger eller barn av flykt-
ninger som har negative opplevelser i møte med lokale ungdommer. Asle Høgmo (1998) har vist 
at småsamfunn kan ha et fortrinn i forhold til integrering av innvandrere, da et sterkt ”vi”-
fellesskap i større grad gjør eksplisitt diskriminering uakseptert. Samtidig ligger det da en forvent-
ning om at en skal omgås bygdefolk slik bygdefolk omgås hverandre for å regnes som integrert. 
Gjør en ikke det, blir en sannsynligvis regnet som en fremmed (Høgmo 1998:192). Med gjentatte 
forekomster av eksplisitt og åpen diskriminering av flyktninger, særlig blant unge, synes det som 
om kommunen ikke fullt ut trekker fordelene av et ”vi”-fellesskap.  

Nesten samtlige av våre intervjuobjekter framhever behovet for en venn, og vi vet at deltakelse i 
det sivile samfunnet kan virke forbyggende både i forhold til fremmedfrykt og psykososiale pro-
blemer. Eigersundere kan ikke tvinges til å åpne sine dører for flyktninger, like lite som innvand-
rergrupper kan tvinges til å bevege seg mer ut av sine komfortsoner, men vi må sikre at de som 
ønsker det har mulighet til å delta i det sivile samfunnet i den grad de ønsker. Flere av innvand-
rerne, også de som har vært bosatt i Eigersund i nærmere ti år, har hatt stor glede av flyktning-
guideordningen til Røde kors og beklaget av denne ordningen er falt bort. Om mulig, anbefaler vi 
at denne gjeninnføres. Frelsesarmeens arbeid har også stor betydning. 

Et særlig fokus bør rettes mot de unge. Vi vil oppfordre kommunen til å sette inn forebyggende 
tiltak overfor barn og unge. Her tror vi holdningsskapende arbeid i skoler, barnehage og i ulike 
fritidstilbud står sentralt. Det mangfoldige arbeidet kommunen og frivillige organisasjoner er i 
gang med i forhold til å skape møteplasser mellom ungdommer er også av avgjørende betydning, 
herunder pågående prosjekter innenfor EIK fotballag, Frelsesarmeens brede tilbud og skolen og 
barnehagens mange tiltak. Eigersund har en styrke med mange engasjerte og dyktige personer bå-
de i offentlig og frivillig sektor som allerede gjør en formidabel innsats, men må ikke bli en sove-
pute. Kommunen bør benytte seg enda mer av dette, og bør være bevisste på å anerkjenne denne 
innsatsen. Samtidig er det fortsatt behov for enda flere møteplasser som dekker enda flere inn-
vandrere. Gudstroen står sterkt både blant eigersundere og mange av flyktningene som hittil har 
kommet, men et ensidig fokus på dette tilbudet kan virke ekskluderende for noen. Et treningstil-
bud hvor de afghanske guttene treffer sine egne, eller åpen kafé hvor unge afrikanske kvinner tref-
fer eldre eigersundere, er viktig, men gir ikke noe bidrag til økt forståelse for flyktninger blant 
unge eigersundere. For å dekke et bredere mangfold av behov oppfordrer vi til kreativitet i forhold 
til flere møteplasser. Vi anbefaler kommunen å etablere et enda tettere samarbeid med ulike lag, 
organisasjoner og trossamfunn, både de som i dag drives av personer med en norsk kulturbak-
grunn og av innvandrere. Vi har særlig store forventninger til det nye pilotprosjektet til EIK, og 
mener det bør evalueres etter ett år. Om dette viser seg å bli en suksess, vil det være klokt av 
kommunen å videreføre prosjektet i en lengre periode. 
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Å forebygge diskriminering og etablere et mangfold av møteplasser, vil langt på vei bidra til økt 
deltakelse i det sivile samfunnet, men er ingen garanti. Barn av innvandrere vokser gjerne opp i 
familier med lav inntekt. Unge jenter deltar i langt mindre grad på den sosiale arenaen enn gutter. 
Disse barna er avhengige av at tjenestetilbudene er gode og gratis (NOU 2011:14:14). Her er det 
viktig å finne ut hvorfor unge jenter ikke deltar, og videre hva de eventuelt ønsker å delta på. 
Skyldes det forventninger hjemmefra, er det økonomiske grunner til fraværet fra det sivile sam-
funnet eller er det andre årsaker som vi ikke kjenner til? Vi mener kommunens øremerkede kul-
turmidler til integreringsarbeid er et forbilledlig tiltak, men vil også oppfordre kommunen til å 
vurdere å gi en form for øremerkede kulturmidler for integreringstiltak til kulturskolen eller andre 
fritidstilbud som kanskje appellerer mer til jenter. Vi mener videre det vil være en fornuftig priori-
tering av EIK å ha et særlig fokus på jenter og deres foreldre.  

Flyktningtjenesten i Eigersund gjør en innsats langt utover hva som er forventet av dem gjennom 
deres stillingsbeskrivelser, og skal ha mye av æren for at mange innvandrere sier de trives i Eiger-
sund. Det kan synes som om mye tid blir brukt til transport, og en kan stille spørsmål ved om 
flyktninger har særlige transportbehov. I starten kan nok det være tilfellet, og disse transportetap-
pene gir også anledning til å knytte verdifull kontakt mellom flyktningtjenesten og flyktning. Her 
er det viktig å finne en god balanse mellom å senke terskelen for deltakelse på viktige arenaer og 
samtidig unngå å medvirke til å passivisere folk. Mye ville vært løst med en bedre plassering av 
voksenopplæringssenteret, fortrinnsvis i gåavstand til NAV-kontoret og Husabø barnehage og 
skole. Dette ville både spart kommunen for transportutgifter, og lettet samarbeidet mellom NAV, 
Flyktningtjenesten, voksenopplæringen, skole, barnehage og EIK.  

Når det gjelder kommuneøkonomien i forhold til mottak av flyktninger, synes det ikke som om 
Eigersund skiller seg ut i verken positiv eller negativ retning sammenliknet med referansekommu-
nene. Det empiriske grunnlaget for å si noe kvalifisert om dette, er likevel begrenset i denne stu-
dien. Skolen og barnehagen etterspør mer ressurser, men særlig i skolen og helsevesenet er det ut-
fordringer med minoritetsspråklige barn i vel så stor grad knyttet til barn av arbeidsinnvandrere 
som for barn av flyktninger. Også NAV møter langt større utfordringer i forhold til arbeidsinn-
vandrere som blir rammet langt hardere av nedgangstider i industrien enn andre innvandrergrup-
per. Utfordringene i forhold til vellykket integrering bør derfor ikke ha avgjørende betydning for 
avgjørelsen om kommunen også i framtida skal ta imot flyktninger. Arbeidsinnvandrere og deres 
barn er en gruppe som vil fortsette å komme, og det mest fornuftige vil derfor være å forsøke å 
skape enda bedre synergi mellom det arbeidet som gjøres for flyktninger og arbeidet som nå gjøres 
for minoritetsspråklige barn av arbeidsinnvandrere. 

Vi konkluderer med at utfordringene og gledene ved integrering av flyktninger i Eigersund ikke 
avviker nevneverdig sammenliknet med andre små- og mellomstore lokalsamfunn. Unntaket er 
store konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet, som får særlig stor innvirkning for arbeidsinn-
vandrere. Utover forventninger til deltakelse i arbeidsmarkedet, er kravene til hva som er ”til-
strekkelig grad” av deltakelse på ulike arenaer i lokalsamfunnet (jf. Kjeldstadli 2008:106) langt 
større i Eigersund enn hva en finner i norske offentlige utredninger og i storbyen (Høibo 2004), og 
beveger seg i retning av en forventning om assimilering, snarere enn hva vi tidligere har definert 
som ”integrering”. Det er ganske riktig slik at mange vektlegger hvor givende mangfoldet er, men 
det oppfattes likevel forstyrrende at for eksempel chin-burmeserne i for stor grad isolerer seg. Det-
te til tross for at de jobber og klarer seg rimelig godt økonomisk, barna går i barnehage og på sko-
le, og de har et sterkt og godt sosialt nettverk som gjør at de trives i kommunen og anbefaler 
andre å flytte hit. Integreringsarbeidet i Eigersund er langt fra fritt for utfordringer, men vi mener 
at fokus i større grad bør rettes på mulighetene for sosial mobilitet, og deltakelse i den grad den 
enkelte selv ønsker. Et lite samfunn som Eigersund har et fortrinn ved at den enkelte innbygger 
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blir relativt synlig. Samtidig tror vi at høye krav til deltakelse på alle samfunnsarenaer kan være en 
forklaringsvariabel til hvorfor flere er tilbakeholdne med å si at Eigersund lykkes med integrering. 
Vi oppfordrer både offentlige instanser og frivillige lag og organisasjoner om en bevissthet rundt 
at det legges svært høye forventninger til integrering på våre arenaer, med våre regler, og våre 
vurderinger av hva som er kjekt.  
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Tabeller 
Tabell 9: Oversikt over bosatte personer med innvandrerbakgrunn i Eigersund kommune fordelt på geogra-

fisk opprinnelse for perioden 2000-2011 (kilde: SSB)7. 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Europa unntatt Tyrkia 260 253 245 257 246 243 260 310 425 557 659 744 

Afrika 6 10 10 15 14 14 14 20 18 19 43 50 

Asia med Tyrkia 108 108 108 138 162 181 190 237 284 327 328 330 

Nord-Amerika 16 14 17 21 23 21 23 24 23 20 19 20 

Sør- og Mellom-Amerika 9 9 8 14 13 12 19 20 23 22 24 22 

Oseania 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

 

Tabell 10: Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i årene 03-10 (kilde: SSB). 

 03 04 05 06 07 08 09 10 

Eigersund 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,3 % 5,1 % 6,3 % 7,5 % 8,3 % 

Norge 7,3 % 7,6 % 7,9 % 8,3 % 8,9 % 9,7 % 10,6 % 11,4 % 

Rogaland 6,4 % 6,7 % 6,9 % 7,3 % 8,2 % 9,4 % 10,5 % 11,4 % 

Ref. kommuner8888 4,2 % 4,5 % 4,7 % 5,0 % 5,5 % 6,4 % 7,4 % 8,2 % 

 

Tabell 11: Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn som kommer fra opprinnelsesland utenfor Euro-
pa i årene 03-10 (kilde: SSB). 

 03 04 05 06 07 08 09 10 

Eigersund 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 

Norge 4,2 % 4,4 % 4,6 % 4,9 % 5,1 % 5,4 % 5,7 % 6,1 % 

Rogaland 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,9 % 4,1 % 4,5 % 4,8 % 5,2 % 

Ref. kommuner 1,9 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 3,1 % 

 

Tabell 12: Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn som kommer fra opprinnelsesland i Europa i 
årene 03-10 (kilde: SSB). 

 03 04 05 06 07 08 09 10 

Eigersund 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 3,3 % 4,2 % 4,9 % 

Norge 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,8 % 4,3 % 4,9 % 5,3 % 

Rogaland 3,1 % 3,1 % 3,2 % 3,5 % 4,0 % 4,9 % 5,7 % 6,3 % 

Ref. kommuner 2,3 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 3,0 % 3,8 % 4,5 % 5,2 % 

                                                      

7
 Verdier under 3 vises ikke av anonymitetshensyn. 

8
 Gjennomsnitt for Kragerø, Mandal, Flekkefjord, Hå, Klepp og Time. Kommunene er plukket ut av oppdragsgiver. 
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Tabell 13: Arbeidsledighet ved utgangen av 3. kvartal for utvalgte kommuner. Prosent av bosatte (kilde: 
SSB). 

  Kragerø Mandal Flekke
ke-

fjord 

Eiger
ger-

sund 

Hå Klepp Time Lands 
gj.sn. 

Befolkningen eksklu-
sive innvandrere 

2007 1,1 1,1 1 0,8 0,6 0,6 0,5 1,5 

2008 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 1,5 

2009 1,9 1,7 1,1 1,6 0,9 1 0,9 4 

2010 1,6 1,6 2 1,2 1 0,9 1 4,3 

2011 1,8 1,3 1,7 1,1 0,8 0,9 0,6 3,5 

Gj.sn. 1,5 1,3 1,3 1,1 0,7 0,8 0,7 2,9 

Gruppe 1: EU/EFTA, 
Nord-Amerika, Aust-
ralia og New Zealand 

2007 2,3 3,6 2,2 1,2 0,4 0,3 1,1 1,2 

2008 3 3,3 1,3 1,8 0,9 1,1 0,8 1,1 

2009 9,3 4,9 2,3 5,4 5 3,8 2,9 1,8 

2010 6,8 5,1 7,6 8,1 4,8 3,9 5,1 1,7 

2011 6,9 5 7,6 6,6 5 3,4 4,1 1,5 

Gj.sn. 5,7 4,4 4,2 4,6 3,2 2,5 2,8 1,5 

Gruppe 2: Asia, Tyr-
kia, Afrika, Latin-
Amerika, Europa 
utenom EU/EFTA, 
Oseania utenom Au-
stralia og NZ. 

2007 3,3 4,9 3,7 5,6 5,5 1,4 4,2 4,8 

2008 6,3 3,6 3 5,1 3,7 2,1 2,5 4,2 

2009 5,3 5,7 4,7 7,3 4,6 5,8 3,1 5,8 

2010 5,6 7,3 4,5 5,7 4,8 4 3,7 5,9 

2011 4,2 5,1 4,2 6,6 5,7 4,6 4,2 5,6 

Gj.sn. 4,9 5,3 4 6,1 4,9 3,6 3,5 5,3 
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Tabell 14: Deltakere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av 3. kvartal for utvalgte kommuner. Prosent av 
bosatte (kilde: SSB). 

  Kra-
gerø 

Man-
dal 

Flekke-
fjord 

Eiger-
sund 

Hå Klepp Time 

Befolkningen eksklu-
sive innvandrere 

2007 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 

2008 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 

2009 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

2010 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

2011 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Gjen.sn. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Gruppe 1: EU/EFTA, 
Nord-Amerika, Aust-
ralia og New Zealand 

2007 0 0,4 0,7 0 0 0,3 0,7 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0,7 0,8 0,9 0,2 0,5 0,3 0,5 

2010 0 0 1,1 0,3 0,4 0,3 0,2 

2011 0,9 0,4 2,9 0,8 0,4 0,5 0,6 

Gjen.sn. 0,3 0,3 1,1 0,3 0,3 0,3 0,4 

Gruppe 2: Asia, Tyr-
kia, Afrika, Latin-
Amerika, Europa 
utenom EU/EFTA, 
Oseania utenom Au-
stralia og NZ. 

2007 4,1 2,7 1,4 1,2 6,5 2,9 3,9 

2008 3,7 0,8 1,3 0,5 3,7 2,1 1,5 

2009 5,3 2 1,6 2,8 2,6 0,9 2,1 

2010 4,5 1,3 1,1 3,3 3,2 2,1 3,3 

2011 5,4 3,4 0,7 2,1 1,2 1,8 1,4 

Gjen.sn. 4,6 2,0 1,2 2,0 3,4 2,0 2,4 

 

 

Tabell 15: Antall kandidater til norskprøve 2 og 3 i henholdsvis 2009 og 2010 (kilde: VOX) 

  Norskprøve 2 Norskprøve 3 
Sted Prøvetype 2009 2010 2009 2010 
Eigersund Muntlig 30 28 12 18 

 Skriftlig 37 31 14 17 

Kragerø Muntlig 31 17 20 4 

 Skriftlig 37 12 14 3 

Mandal Muntlig 23 11 8 2 

 Skriftlig 25 11 9 2 

Flekkefjord Muntlig 22 24 7 8 

 Skriftlig 32 26 8 8 

Hå Muntlig 14 20 14 13 

 Skriftlig 12 17 14 11 

Time Muntlig 22 28 26 20 

 Skriftlig 19 22 24 18 

Rogaland Muntlig 434 656 319 336 

 Skriftlig 470 685 336 348 

Hele landet Muntlig 7352 9625 4109 4834 

 Skriftlig 7695 9680 4096 4830 
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Tabell 16: Andel kandidater som besto norskprøve 2 og 3 i henholdsvis 2009 og 2010 (kilde: VOX) 

  Norskprøve 2 Norskprøve 3 
Sted Prøvetype 2009 2010 2009 2010 
Eigersund Muntlig 93 96 83 100 

 Skriftlig 59 68 36 47 

Kragerø Muntlig 97 100 100  

 Skriftlig 59 42 43  

Mandal Muntlig 96 100  

 Skriftlig 52 82  

Flekkefjord Muntlig 95 92  

 Skriftlig 47 58  

Hå Muntlig 100 95 100 92 

 Skriftlig 67 71 86 64 

Time Muntlig 100 89 92 85 

 Skriftlig 74 55 71 78 

Rogaland Muntlig 95 95 84 86 

 Skriftlig 62 62 51 55 

Hele landet Muntlig 92 92 81 78 

 Skriftlig 62 61 55 52 

 

Tabell 17: Utviklingen av satser for integreringstilskudd (kilde SSB) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sats (1000 
kr) 

300 365 376 376 393 432 450 476 496 552 574 632 652 

Nominell 
vekst (%) 

  21,7 3,0 0,0 4,5 9,9 4,2 5,8 4,2 11,2 4,1 10,0 3,2 

Deflator 
(%) 

  4,7 6,3 4,3 3,7 3,3 2,5 3,6 4,4 6,4 4,1 3,4 3,3 

Reell vekst 
(%) 

  17 -3,3 -4,3 0,8 6,6 1,7 2,2 -0,2 4,8 0 6,6 -0,1 
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Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef økonomisjef 
Tore L. Oliversen, økonomirådgiver Nils Georg Hansen, økonomirådgiver Jorunn Stapnes, 
enhetsleder Ernst Torgersen.

Merknader til møtet:

Fra kl. 11:00 – 12:00
 Orientering om utbyggingsplan for Grand Hotell v/Geir Sølve Sleveland
 Orientering om Julebyen 2011 v/Henrik Einar Seglem

 Henrik Einar Seglem ble tildelt Eigersund kommunes oppmerksomspris for 2012 for sin 
langvarige innsats som leder av Juleby-komiteen.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

Side 110 av 228



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingesvaran 
Vara i rekkefølge:   Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                          

                                      Roger Sæstad

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås
Vara i rekkefølge: Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik

Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thens

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

001/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets  møte 15.12.2011.

002/12 Detaljbudsjett 2012 - sentraladministrasjonen

003/12 Detaljbudsjett  2012 - helse og omsorgsavdelingen

004/12 Detaljbudsjett 2012 - Levekår, Skole- og oppvekst.

005/12 Detaljbudsjett 2012 Levekår - kultur

006/12 Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller

007/12
Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne - Ålgård -
revidert behandling

008/12 Næringssak - Hotelltomt Gruset

009/12 Minnesmerke over ofrene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011

010/12 Referatsaker til formannskapets møte 08.02.2012

011/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 08.02.2012
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001/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
15.12.2011.

Forslag til vedtak 27.01.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2012 godkjennes.

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent

FS-001/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

002/12: Detaljbudsjett 2012 - sentraladministrasjonen

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.
2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik………...
3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (55.000 kr) og Egersund Visefestival (75.000 

kroner) gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (130.000 kroner årlig -
ansvar 1080). 

4. Det settes av 50.000 kroner i tilskudd til Nordsjøvegen for 2012 (ansvar 1090).

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Bjørn Carlsen (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP): 
”Punkt 2: Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik: Kr. 25.000,-
avsettes til sommeråpen kirke. Kr. 75.000,- avsettes ”på bok” øremerket reiseliv og 
fordeles av formannskapet i løpet av budsjettåret 2012.”

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Nytt punkt 2: Under forutsetning av fylkesmannens godkjenning av budsjettet: Midler 
knyttes opp mot reiseliv økes til kr. 125.000,- og fordeles med kr. 100.000,- til Visit 
Dalane og kr. 25.000,- til Sommeråpen kirke. Økningen dekkes/omdisponeres innenfor 
sentraladministrasjonens ramme.”

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.”

Side 112 av 228



Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg samt rådmannens innstilling punkt 3-4 

enstemmig vedtatt. 
Carlsens fellesforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Tengesdals fellesforslag. 

(FrP+KrF+SP+V)

FS-002/12 Vedtak:

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.

2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik: Kr. 25.000,- avsettes til 
sommeråpen kirke. Kr. 75.000,- avsettes ”på bok” øremerket reiseliv og fordeles av 
formannskapet i løpet av budsjettåret 2012.”

3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (55.000 kr) og Egersund Visefestival (75.000 kroner) 
gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (130.000 kroner årlig - ansvar 1080). 

4. Det settes av 50.000 kroner i tilskudd til Nordsjøvegen for 2012 (ansvar 1090).

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

003/12: Detaljbudsjett 2012 - helse og omsorgsavdelingen

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt. 

FS-003/12 Vedtak:

Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

004/12: Detaljbudsjett 2012 - Levekår, Skole- og oppvekst.

Rådmannens forslag til vedtak 24.01.2012:

Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

08.02.2012 Formannskapet
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Møtebehandling:

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.”

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune vil i større grad satse på forebyggende arbeid blant familier, barn 
og unge. Rådmannen bes fremme en sak som omfatter et lavterskeltilbud for ungdom og 
et bàrne-og familiesenter, jamfør vedtatt plan for et barne- og familiesenter. Disse 
tilbudene ses i sammenheng, og skal ha en felles ledelse

Rådmannen fremmer en sak for formannskapet i løpet av våren 2012.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt. 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt.

FS-004/12 Vedtak:

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.

2. Eigersund kommune vil i større grad satse på forebyggende arbeid blant familier, 
barn og unge. Rådmannen bes fremme en sak som omfatter et lavterskeltilbud 
for ungdom og et bàrne-og familiesenter, jamfør vedtatt plan for et barne- og 
familiesenter. Disse tilbudene ses i sammenheng, og skal ha en felles ledelse

Rådmannen fremmer en sak for formannskapet i løpet av våren 2012.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

005/12: Detaljbudsjett 2012 Levekår - kultur

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak (fellesforslag fra V, FrP, KrF og SP): 
”Lørdagsåpent bibliotek gjeninnføres så snart som mulig og senest innen 1.5.2012. 
Merkostnader ordnes innenfor vedtatt budsjett. Formannskapet gis en tilbakemelding om 
åpningstider på biblioteket etter at nye åpningstider er innført.”

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.”
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Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt. 
Rakes forslag enstemmig vedtatt.

FS-005/12 Vedtak:

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.

2. Lørdagsåpent bibliotek gjeninnføres så snart som mulig og senest innen 
1.5.2012. Merkostnader ordnes innenfor vedtatt budsjett. Formannskapet gis en 
tilbakemelding om åpningstider på biblioteket etter at nye åpningstider er innført.

Vedtaket er enstemmig. 

006/12: Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller

Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2012:

Formannskapet vedtar utleiepriser for idrettshaller og svømmehaller som fremgår av vedlagt 
forslag utarbeidet av seksjon bygg og eiendom, datert 12.01.2012. 

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Varaordfører foreslo slikt vedtak: 
”Utleie av bord, stoler og scene fra Egersundshallen settes slik:
Stoler: 
- Fra 1 – 50 stoler: kr. 300,- pr. dag.
- Fra 51 – 200 stoler: kr. 500,- pr. dag.
- Over 200 stoler: kr. 1 000,- pr. dag.

Bord.
- Fra 1 – 20 bord: kr. 300,- pr. dag.
- Fra 21 bord: kr. 1 000,- pr. dag.”

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Saken, med varaordførerens forslag, utsettes og sendes på høring.”

Votering - utsettelseforslag:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling og varaordførerens forslag kom dermed ikke til votering.

FS-006/12 Vedtak:

Saken, med varaordførerens forslag, utsettes og sendes på høring.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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007/12: Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne -
Ålgård - revidert behandling

Rådmannens forslag til vedtak 05.01.2012:

Det gis tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer jfr. 
tidligere vedtak i sak 103/11:

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges 
som firefelts veg

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg.
 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt 

lokalvegnett.
 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom 

Kristiansand og Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional 
utvikling.

 Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak 
på kort sikt i de største flaskehalsene. 

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo slikt vedtak tillegg til rådmannens innstilling: 
 Eigersund kommune mener at forslaget fra Rune Gjedrem til ny trase E-39 og bane, 

vurderes på lik linje med andre traseer.
 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan 

bygges på firefeltsvei. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til 
en effektiv planlegging.”

Votering:
Ordførerens forslag kulepunkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

kulepunkt 1.
Ordførerens øvrige forslag og rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-007/12 Vedtak:

Det gis tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer jfr. 
tidligere vedtak i sak 103/11:

 Eigersund kommune mener at forslaget fra Rune Gjedrem til ny trase E-39 og bane, 
vurderes på lik linje med andre traseer.

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan 
bygges på firefeltsvei. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en 
effektiv planlegging.

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg.
 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett.
 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom 

Kristiansand og Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional 
utvikling.
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 Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak på 
kort sikt i de største flaskehalsene. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

008/12: Næringssak - Hotelltomt Gruset

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:

1. Feyer Hotell gis frist til 15.06.12 med å fremme forslag til reguleringsplan for hotell på 
Gruset til førstegangsbehandling. Hvis en slik plan ikke fremmes innen fristen 
determineres foreliggende avtaler. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle pris på arealet som Eigersund kommune 
skal avstå såfremt reguleringsplan fremmes innen fristen.

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale og kjøpskontrakt i tråd med de 
opprinnelige formuleringene. Fullmakten gir også rett til å oppdatere data som er 
foreldet. 

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-008/12 Vedtak:

1. Feyer Hotell gis frist til 15.06.12 med å fremme forslag til reguleringsplan for hotell på 
Gruset til førstegangsbehandling. Hvis en slik plan ikke fremmes innen fristen 
determineres foreliggende avtaler. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle pris på arealet som Eigersund kommune skal 
avstå såfremt reguleringsplan fremmes innen fristen.

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale og kjøpskontrakt i tråd med de 
opprinnelige formuleringene. Fullmakten gir også rett til å oppdatere data som er 
foreldet. 

Enstemmig vedtatt. 

009/12: Minnesmerke over ofrene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011

Rådmannens forslag til vedtak 19.01.2012:

1. Eigersund kommune takker ja til tilbudet om et minnesmerke for ofrene for 22-juli 
terroren.

2. Ordfører avgjør detaljplassering.
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08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Skriv fra Bildende kunstneres forening Rogaland (BKFR) av 
2.2.2012 - Minnesmerke etter 22. juli 2011. (JpID 12/3993).

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-009/12 Vedtak:

1. Eigersund kommune takker ja til tilbudet om et minnesmerke for ofrene for 22-juli 
terroren.

2. Ordfører avgjør detaljplassering.

Vedtaket er enstemmig. 

010/12: Referatsaker til formannskapets møte 08.02.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 24.01.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/31967 I 01.12.2011 Per Bjarne Audenby
Prosjektbeskrivelse, Senter 
for kreativitet og livsglede , 
Egersund Arena

2 11/30395 U 15.12.2011
Kunnskapsdepartem
entet

Høringsuttalelse ang. 
nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet i grunnskolen 
m.m.

3 11/33945 I 19.12.2011
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner

4 11/30937 I 17.11.2011
Dalane Miljøverk IKS 
(DIM)

DIM - Protokoll 2/11 fra 
representantskapsmøte i 
Dalane Miljøverk den 
17.11.11

5 11/31206 U 23.11.2011
Til medlemmene i 
KFU

Referat fra møte i KFU 
22.11.2011

6 12/103 I 19.12.2011
Det kgl. justis- og 
politidepartement

Høring - Økt bruk av 
konfliktråd

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen

8 12/971 I 20.12.2011
Fornyings -
administrasjons- og 

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven
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kirkedepartementet 

9 11/30688
M
P

16.11.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
16.11.2011

10 11/28694 I 19.10.2011 Helse Vest

Invitasjon til å foreslå 
kandidater til styrene i 
helseforetakene under Helse 
Vest RHF

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

1 11/31967 I 01.12.2011 Per Bjarne Audenby
Prosjektbeskrivelse, Senter 
for kreativitet og livsglede, 
Egersund Arena

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der en vurderer prosjektet Senter for 
kreativitet og livsglede, Egersund Arena. Vurderingen skal belyse: 

1. Prosjektets innhold i forhold til eksisterende og eventuelt planlagt kommunalt tilbud til de 
aktuelle brukergruppene.

2. Prosjektet sett i lys av Samhandlingsreformens målsettinger og intensjoner.
3. Kostnader.”

Votering:
Stangelands forslag enstemmig vedtatt. 

3 11/33945 I 19.12.2011
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune tar kontakt med Forsvarsdepartementet og ber om en oversikt 
over antallet veteraner i kommunen.”

Votering:
Rakes forslag enstemmig vedtatt. 

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune gir støtte til initiativet fra Bergen kommune.”

Votering:
Bjellås’ forslag enstemmig vedtatt. 
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8 12/971 I 20.12.2011
Fornyings -
administrasjons- og 
kirkedepartementet 

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Formannskapet ber kirkevergen om å komme for å redegjøre for konsekvenser for 
Eigersund kommune av endringer i gravferdsloven og kirkeloven.”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt. 

FS-010/12 Vedtak:

1 11/31967 I 01.12.2011 Per Bjarne Audenby
Prosjektbeskrivelse, Senter 
for kreativitet og livsglede, 
Egersund Arena

Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der en vurderer prosjektet Senter for 
kreativitet og livsglede, Egersund Arena. Vurderingen skal belyse: 

1. Prosjektets innhold i forhold til eksisterende og eventuelt planlagt kommunalt tilbud til 
de aktuelle brukergruppene.

2. Prosjektet sett i lys av Samhandlingsreformens målsettinger og intensjoner.
3. Kostnader.

3 11/33945 I 19.12.2011
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner

Eigersund kommune tar kontakt med Forsvarsdepartementet og ber om en oversikt over 
antallet veteraner i kommunen.

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen

Eigersund kommune gir støtte til initiativet fra Bergen kommune.

8 12/971 I 20.12.2011
Fornyings-
administrasjons- og 
kirkedepartementet 

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven

Formannskapet ber kirkevergen om å komme for å redegjøre for konsekvenser for 
Eigersund kommune av endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

011/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 08.02.2012
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Spørsmål/orienteringer i møtet 02.01.2012:

08.02.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) stilte spørsmål om status for fremdrift av utbygging av 
Hestnes.

Rådmannen orienterte om fremdrift av saken. Det er vurdert innleie og det skal 
gjennomføres intervjuer (2. gangsutlysning) i disse dager.

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) stilte spørsmål om status for romsituasjon på Husabø skole.

Rådmannen orienterte om at situasjonen er anstrengt og det er tatt i bruk flere spesialrom. 
Det vurderes bruk av modulbygg og ses på eventuell utbygging.

 Odd Stangeland (AP) ga på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre en presisering og hva som 
ligger bak og menes med punkt 27 i K-sak 111/11 – Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 –
2015, billettgebyr kr 25,- for kommersielle aktører som bruker kommunale anlegg til 
inntektsbringende arrangementer:

”Begrepet kommersiell aktør videreføres med samme tolkning som før: 
Registrerte næringsdrivende og andre aktører som tar betaling fra publikum for at de skal 
komme inn på et arrangement. 

Unntak:
Gjelder ikke aktører som gir overskuddet uavkortet til veldedig formål.

Det presiseres at ordningen ikke gjelder for idrettsarrangementer på noen av kommunens 
idrettsanlegg. 

Anlegg hvor billettavgiften skal gjelde er:

Byteltet og Egersundshallen

Inntektene disponeres til å dekke en del av utgiftene knyttet opp mot drift av Byteltet, og 
ekstrautgifter som påløper ved konserter i Egersundshallen.

Med en lav leiesats på kr. 3 500,- + en avgift pr.solgte billett vil arrangører ha en lavere 
økonomisk risiko knyttet opp mot leieprisen, enn ved en høyere fast leiepris.

Billettavgiften er kr 25 for hver solgte enkeltbillett. 
Arrangører står fritt til å legge billettavgiften som tillegg til billettprisen, etter samme norm 
som for eksempel gebyrer som betales til billettformidlingsselskaper.

For inngangspass over flere dager, legges det et gebyr på kr 25 på selve passet, hvis det i 
løpet av festivalen skal benyttes lokaliteter som ovenfor nevnt.

For særskilte arrangementer kan det etter søknad fravikes av hovedutvalget.”

Side 121 av 228



13

 Odd Stangeland (AP) tok opp et møte som han og ordføreren hadde hatt med 
Autismeforeningen. De etterlyste en felles og samordnet informasjon til foreldre. Han viste til 
at dette allerede er vedtatt i temaplan for Eigesundsskolen der det fremgår at:
”Etablere systemer og felles prosedyrer for å sikre å god og enhetlig informasjon til foresatte 
om tilbud og rettigheter i skolen knyttet til ulike diagnoser, som dyseleksi, ADHD, autisme og 
lignende.”

Han fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H):
”Formannskapet ber administrasjonen utarbeide enkle veiledere til foresatte om 
tilbud og rettigheter i Eigersund kommune knyttet til ulike diagnoser, f.eks ADHD, 
autisme og lignende.”

Votering:
Stangelands forlag enstemmig vedtatt. 

 Tor-Inge Rake (V) etterlyste administrasjonens tilsvar på graverende påstander om 
arbeidsforhold med mer som fremkom fra en HTV fra Sykepleieforbundet i et tidligere møte. 
Dette har tidligere blitt lovet.

Rådmannen vil se til at formannskapet får den etterspurte informasjonen.

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål i forhold til oppfølging av generalforsamlingen 
26.4.2011 i UNINORs vedtak om at det skulle nedsettes et eierutvalg for å se på omdanning 
av UNINOR fra et AS til et IKS. 

Videre ønsker hun en orientering om situasjonen for selskapet. 

I tillegg ber om at forslagene fra valgkomiteen fremlegges for formannskapet føre ny 
generalforsamling.

Ordføreren orienterte om at ikke alle de private eierne hadde blitt innløst noe som må 
gjøres før prosessen om eventuell omdanning til iks kan starte.

Ordføreren i Eigersund kommune er leder av valgkomiteen som største eierkommune.

Han har planlagt at formannskapet går på bedriftsbesøk når den nye daglige lederen er på 
plass.

Han vil komme tilbake til ytterligere orientering om UNINOR i et senere møte.

Tor-Inge Rake (V) og Bjørn Carlsen (H) erklærte seg ugild og trådte ut under diskusjonen 
om UNINOR idet de er medlem av styret i UNINOR jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav f. Det 
fremkom ikke merknader til saken. 

~ o ~

 Rådmannen orienterte om at han er innstilt på å forlenge leieavtalene for Ergo- og 
fysioterapitjenesten i Håndverkshust når denne går ut til sommeren.

 Rådmannen orienterte om fremdrift av organisasjonsgjennomgansprosjektet.

 Rådmannen orienterte om kommunens forhold til private barnehager og Private 
Barnehagers Landsforbund, samt møter med fylkesmannens angående dette.
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 Rådmannen orienterte om et møte med rusforsker Sverre Nesvåg med den administrative 
og politiske ledelsen i forhold til utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan. Det ble her 
presisert viktigheten av innsatsen i barnehagene.

Votering:
Stangelands forlag enstemmig vedtatt. 

FS-011/12 Vedtak:

Formannskapet ber administrasjonen utarbeide enkle veiledere til foresatte om tilbud og 
rettigheter i Eigersund kommune knyttet til ulike diagnoser, f.eks ADHD, autisme og 
lignende.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.02.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/397
Journalpostløpenr.:
12/4445

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
015/12 Formannskapet 14.03.2012

Referatsaker til formannskapets møte 14.3.2012
  
Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.02.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/32832 I 10.12.2011
Sørensen & Skjefrås 
DA Akvokatene 
Stokkeland

Svåheia vindpark -
støyproblematikk

2 12/3082 I 16.01.2012
Nasjonalt 
folkehelseinstitutt

Folkehelseprofil for 
kommunen 2012

3 12/4140 I 03.02.2012 Jagged Vision
Søknad om støtte til 
albuminnspilling for Jagged 
Vision

4 12/3816 I 31.01.2012 Stavanger kommune

Årsrapport og protokoll av 
21.12.11 for legene i 
voldtektsmottaket for Sør 
Rogaland

5 12/2424 I 16.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Regional planstrategi for 
Rogaland 2012 - 2016

6 11/31600 I 02.11.2011 Stemmerettsjubileet
Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker

7 12/6145 I 20.02.2012 Studiesenteret.no AS
Strategi- og handlingsplan 
Studiesenteret.no

8 12/5274 X 15.02.2012 Formannskapet Evaluering av rusomsorgen

9 11/8101 I 07.03.2011
Barne- og 
likestillingsdep.

Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker

10 12/4571 I 01.02.2012
HEF Egersund og 
Dalane

Livssynsnøytral gravlund.

11 11/33674 I 01.12.2011
Det 
kriminalitetsforebygg
ende råd (KRÅD)

Åpent brev til nyvalgte 
lokalpolitikere om 
kriminalitetsforebygging 
generelt og om rus/vold og 
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alkoholpolitikk

12 12/4803 I 07.02.2012 Ørland kommune
Ordførerstafett - staten må gi 
mer penger til vei

13 12/5813 U 20.02.2012
Til medlemmene i 
KFU

Referat fra møte i KFU 
14.02.2012

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
204302 Svåheia vindpark - støyproblematikk
204303 Kopi av brev til Hå kommune

204304
Kopi: Danmark først i kampen mot lavfrekvent støy fra vindmøller
Pressemelding fra Miljøministeriet i Danmark av 03.11.11

204305 Støy og helse - internasjonal journal
211532 Folkehelseprofil for kommunen 2012
211533 Eigersund - folkehelseprofil 2012
211534 Folkehelseprofil og ny statistikk
213314 Søknad om støtte til albuminnspilling for Jagged Vision
213315 Budsjett
212776 Voldtektsmottaket Stavanger legevakt - protokoll 21.12.11
212777 Årsrapport for voldtektsmottaket for Sør - Rogaland 2011.doc
210495 Regional planstrategi for Rogaland 2012 - 2016
202153 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013 i kommuner og fylker
216528 Strategi og handlingsplan 2012 - studiesenteret.no
215155 Evaluering av rusomsorgen
164445 Stemmerettsjubileet 1913 -2013 i kommuner og fylker
214039 Livssynsnøytral gravlund.

205716
Åpent brev til nyvalgte lokalpolitikere om kriminalitetsforebygging generelt og om 
rus/vold og alkoholpolitikk

214420 Staten må gi mer penger til vei - interpellarsjon i Ørland kommunestyre
215929 Referat fra møte i KFU 14.02.2012
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Deltagende kommuner i Voldtektsmottaket i Stavanger

Bjerkreim, Egersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, 

Hå, Klepp, Kvitsøy, Time, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, 

Sola, Strand og Stavanger

Oppvekst og levekår
Legevakten

Postadr.: Armauer Hansensvei 30, 4011 Stavanger
Besøksadr.: Armauer Hansensvei 30

Telefon: 51510202 Faks: 51510227

E-post:  www.stavanger.kommune.no

Org.nr.: NO 964 965 226

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR JOURNALNR DATO

ASH 26.01.12

ÅRSRAPPORT 2011 VOLDTEKTSMOTTAKET FOR SØR - ROGALAND 

Voldtektsmottaket for Sør - Rogaland er et interkommunalt samarbeid med Stavanger kommune 
som vertskommune.

Det er et lavterskeltilbud for personer utsatt for seksuelle overgrep, og dekker til sammen ca 
320 000 innbyggere i Sør - Rogaland. 

BESKRIVELSE AV TILBUDET

 Voldtektsmottaket er døgnåpent, og holder til ved Stavanger legevakt.
 Sykepleier tar seg av henvendelser til mottaket. Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse 

utføres i tett samarbeid mellom lege og sykepleier. 
 Helsepersonell involvert i mottaket har intern opplæring, og har gjennomgått grunnkurs for 

overgrepsmottak i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 
 Undersøkelser og sporsikring er frivillig og uten kostnad for bruker. En full undersøkelse tar 

cirka 5-6 timer.

 Det blir gitt tilbud om psykososial oppfølging i regi av livskrisehjelpen med inntil 3 samtaler. 
Ellers avtales det etter samtykke, oppfølging via fastlege/egen kommune.

 Voldtektsmottaket samarbeider med barneavdelingen på SUS, og overgrepsutsatte under 14 år 

henvises videre til barnelege.
 Voldtektsmottaket samarbeider med Barnehuset, som har et tilbud til barn opptil 18 år, og deres 

pårørende.

PERSONELL
Sykepleiere

 Beredskap dagtid hverdag dekkes av sykepleier i 100 %. Dette innebærer:

 Fagansvarlig sykepleier ansatt i 40 %. Øvrig del av stillingen dekkes av sykepleier i turnus på 
dagtid. 

 Beredskap natt til hverdag og natt til helligdag/helg dekkes av sykepleier tilsvarende 153 % 

stilling
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 Beredskap kveld og helg/helligdag dagtid dekkes av eget beredskapsteam som utfører 

oppdraget og fakturerer mottaket etter gjeldende protokoll.

 I løpet av 2011 er alle sykepleiere ved Stavanger legevakt unntatt vaktledere, opplært i arbeid

med overgrepsutsatte. Dette ble gjort for å ha nok personale til å dekke vaktene i 

voldtektsmottaket.

Leger

 Beredskap dagtid dekkes innenfor stilling til kommunalt ansatt lege på dagtid ved Stavanger 

legevakt.

 Beredskap kveld, helg, natt og helligdag dagtid dekkes av eget beredskapsteam som utfører 

oppdraget og fakturerer mottaket etter gjeldende protokoll.

STATISTIKK 2011
Overgrepsundersøkelser 2011:

Kommuner Åsted 2011 Bosted 2011

Bjerkreim 1 0

Egersund 1 1

Finnøy 1 0

Forsand 1 1

Gjesdal 0 3

Hjelmeland 0 0

Hå 1 1

Klepp 0 4

Kvitsøy 0 0

Randaberg 0 2

Rennesøy 0 0

Sandnes 14 11

Sola 2 6

Strand 2 2

Time 4 4

Totalt i 
samarb kom

27 35

Stavanger 37 27

Andre USA1
Malta1

Kristiansand 1  

Oslo1

Avaldsnes 1

Bø i Telemark 1

Lillehammer1

Oslo1, Fenstad1
Sandnessjøen 1

Utvikling

År Antall saker Anmeldt 

2010 56 23

2011 68 41 Side 157 av 228



Aldersfordeling 

Alder 13 – 14 år 15 – 17 år 18 – 29 år 30 – 39 år 40 – 49 år 50 – 59 år Totalt

2011 Kvinne 0 11 45 8 3 0 67

2011 Mann 1 1

Rus

Ruset 

overgriper

Ruset 

pasient

Rus pas < 

18 år

Ikke rus 

overgriper

Ikke rus 

pasient 

Ukjent rus 

overgriper

Ukjent rus 

pasient

2010 16 36 3 av 10 12 17 30 3

2011 28 50 9 av 11 5 12 28 6

Tidspunkt for undersøkelser  

Dag Kveld Natt Totalt 

2011 Hverdag 14 9 2 25

2011 Helg 16 14 13 43

     Totalt: 68

Øvrig statistikk/henvendelser:
 Registrert 30 henvendelser som ikke ble sak pga gammel sak, anonym, ønsket ikke komme, 

rådgivning
 208 registrerte telefonhenvendelser
 Livskrisehjelp – til sammen 43 samtaler i forbindelse med overgrepssaker. Av disse var det 34

som kom til første samtale.  Flere ønsket ikke oppfølging, hadde allerede kontakt med 
hjelpeapparatet, eller ville ha hjelp av egen kommune.

Tendensen viser:
 Det ses en økning på 20 % med 12 overgrepsundersøkelser mer i 2011 enn i 2010. 

 Viser til ovenfor stående statistikk for øvrig tendensvisning. 

 Spørsmål er om vi rekker ut til alle som har behov for å komme til oss.

ANNEN AKTIVITET 2011

 Årlig samarbeidsmøte med representanter fra deltagende kommuner i mottaket

 To møter med Rogaland politidistrikt

 Årlig lederseminar for overgrepsmottak
 Grunnkurs for overgrepsmottak sykepleier/lege – opphold og kurs betalt av Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM).
 Opplæring av nye sykepleiere

 Personalmøter for sykepleiere og leger

 Møter med livskrisehjelpen
 Samarbeidsmøter med infeksjonslege, patolog/rettsmedisiner og barnelege.

 Samarbeid mellom mottaket og fastlegen om oppfølging av utsatt hos fastlege. Vi kontakter 

fastlege og får time innen 14 dager til de som har vært til undersøkelse i mottaket.

 Forhandlinger lege protokoll, vedleggesSide 158 av 228



 Nasjonal spørreundersøkelse om mottakene fra NKLM, etter mandat fra helsedirektoratet.

 For å se mer om overgrepsmottakene nasjonalt, gå inn på http://www.helse.uni.no/ og Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin og overgrepsmottak. Se rapport om 

beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak i Norge per november 2011.

PLANLAGT

 Sirdal kommune ønsker å være med i voldtektsmottaket for sør Rogaland, da det er 6 – 7 mil 

kortere enn til Kristiansand, der de deltar nå. De tar kontakt for deltagelse.

 Strukturomorganisering av sykepleierberedskapen.

 Samarbeidsmøter med Barneklinikken SUS, Barnehuset og politiet.

 Kompetanseutvikling og heving i personalgruppen med utgangspunkt i Veilederen for
overgrepsmottak IS-1457 – gjennom protokollført halv fagdag årlig og personalmøter.

 Leger på kurs i rettsmedisin

 Mer ”markedsføring” for å gjøre tilbudet kjent. Hvem kontakter oss? Hvordan vet de om oss? 
Jamfør ”øvrig statistikk/henvendelser.” Kontaktforum i Stavanger er i gang.

Tom Ole Dalsrud Anne Sylvi Helland

Medisinsk faglig rådgiver Fagansvarlig sykepleier

Vedlegg – ny protokoll for leger
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90

Kommunane
Ordførar
Rådmann
Samfunnsplanleggjar

16.01.2012

Dykkar ref.: Sakshandsamar:  Sissel Bakke Saksnr. 11/17792-6
Direkte telefon: 51 51 66 91 Løpenr. 2845/12

Arkivnr. 130

SKAL ME PRØVA Å FORMA FRAMTIDA I LAG? 

Samarbeid om regional planstrategi og kommunal planstrategi. 

Fylkeskommunen skal laga regional planstrategi. Planstrategien vil vera viktig i 
regionalpolitikken. Planstrategien er eit strategisk styringsverktøy for politikarane når det
gjeld kva planarbeid fylkeskommunen skal setja igong for å møta utfodringar, gripa sjansar 
og finna utvegar i framtida.   

Planstrategi er ikkje ein plan men kunnskap og dialog om utfordringar og vedtak om 
strategiar for å møta utfordringane og pushe på moglegheitene. Kunnskap og dialog i 
arbeidet med planstrategien skal avklara dei gode og rette prioriteringane for å å gjera 
noko med ”der skoen trykkjer mest” i høve til mål om ei berekraftig samfunnsutvikling. 

Kommunane er viktige og avgjerande samarbeidspartar for fylkeskommunen i den 
regionale utviklinga. Fylkeskommunen ynskjer god dialog med kommunane for å 
identifisera regionale og lokale utfordringar og for å drøfte felles mål og strategiar. Me 
tenkjer å ha regionale dialogmøter med kommunane i mars. Me har sendt førespurnad til 
alle regionråda ved dagleg leiar om dette. 

De er igong med å lage kommunal planstrategi. I arbeidet med kommunal planstrategi 
pliktar de å ha samråd med fylkeskommunen, fylkesmannen og nabokommunar.  
Fylkeskommunen ser på dei regionale dialogmøtene som og ein arena for kommunane til 
å oppfylle samrådsplikta i kommunal planstrategiarbeidet på ein effektiv måte. Me har 
sendt førespurnad til fylkesmannen om dei ynskjer å vera med på desse regionale 
dialogmøtene. 
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Med helsing

Trond Nerdal 
Fylkesrådmann 

Christine Haver
Regionalplansjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur.

Kopi til Fylkesmannen
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Strategi- og handlingsplan 2012
Studiesenteret.no

Side 167 av 228



Innledning

Styret i Studiesenteret.no legger med dette fram sin strategi- og handlingsplan. 
Planen skal være et verktøy for å utvikle vårt unike nettverk. Den er klar i sine 
strategiske mål og tiltak. Samtidig som den åpner for å fortsette en dynamisk utvikling 
- der omgivelser, rammebetingelser og trender (nasjonalt og internasjonalt) - kan 
påvirke våre strategier og handlinger. 

Vi ser for eksempel en global trend i at flere og flere «frigjør» seg fra campus og studerer der de 
ønsker. Hvordan vil dette påvirke våre kommuner og vårt nettverk? Vi oppfatter signaler om at 
nasjonal politikk på området kan komme til å endres. Hvordan kan det påvirke oss? Vi ser at 
konkurransen blant høgskoler og universitet i «markedet» fjernundervisning/nettbasert 
undervisning økes og vi ser flere som posisjonerer seg til nasjonale mandater og roller i Norge. 
Hvordan vil dette prege vårt arbeid?

Styret legger ikke opp til vesentlig vekst i nettverket. Hverken når det gjelder studietilbudet, 
antall kommuner som deltar eller høgskoler og universitet som samarbeidspartnere. Med dette 
signaliserer styret at fokus skal ligge på de strategiske satsingsområdene - som i 2012 vil handle 
mye om økonomi, organisasjon, ledelse, informasjon og nyskapning. 

Strategi- og handlingsplanen vil med andre ord være konkret i forhold til de nærmeste 
utfordringer man møter. Med tydelig strategiske mål, tiltak og målbarhet. Planen vil ikke være 
like konkret på feltet «Nyskapning» - fordi styret ønsker å bruke mer tid på dette arbeidet og 
komme tilbake med en egen handlingsplan på området. 

En plan må - som sagt - ha dynamikk i seg. Det styret legger aller mest vekt på i 2012 er dialog 
med alle deltakere i nettverket, med nasjonale myndigheter (rammebetingelser) og med 
forskere/ressursmiljøer på området. Dette betyr at man også må være villig til å endre seg 
undervegs. Når vi ser at utdanngsfeltet endrer seg raskt  - også globalt - må vi ha ferdighetene 
og viljen som skal til for å endre kursen undervegs. Det er nødvendig for å gjøre seg nettverket 
robust og forberedt på framtida. 

Med dette ønsker styret og ledelsen mange tilbakespill, ideer og forslag til vår videre ferd. Vi 
leder ikke bare et unikt nettverk - vi leder et nasjonalt samarbeid med store muligheter!

Styret i Studiesenteret.no

Ivar B. Prestbakmo  Solveig Ege Tengesdal Terje Storbakken 

Morten Flate Paulsen   Tove Hansen    Jørn Bjørkli

Inger Karin Larsen   Pål-Julius Skogholt (vara) Sven Sunde (vara)

Lars Utstøl

Daglig leder
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Strategisk 
mål

Indikator Måltall Tiltak Ansvar

God 
økonomistyring

Budsjettstyring

Kredittid

Rapport hvert
styremøte

100 %

100%

100% 

1.Utarbeide budsjett og 
likviditetsbudsjett for 2012

2.Samtale med kommuner 
og fylkeskommuner om 
utbetalingstidspunkt

3.Tydeligere avtaler ved 
betalingsforsinkelser

4.Utfasing av 
leasingkontrakter seminar

5. Innfasing av ny mcu-
avtale (redusert kostnad)

6.Kvalitetssikre lønnsomhet 
i nye prosjekter

7.«Forenklingsprosjekt» - 
færre kostnadsdrivende 
transaksjoner

Lars 1.jan

Lars 1.mai

Bodil 1. mars 

Bodil 1.sept

Ulla 1. jan

Lars 1. juni

Ingrid 1. juni

Tilstrekkelig 
finansiering

Egenkapital 20 % 1.Utviklingsavtale med 
Troms fylkeskommune 0,5 
MNOK

2.Nytt prosjekt for å 
finansiere nyskapning

3.Lånefinansiere alle nye 
prosjektet

4.Økt kassakreditt

Lars 1. april

Lars 1. mars

Lars 1. juni

Ivar 1. mai

Sterk på
nyskapning

Antall 2 1.Nordisk samarbeid om 
lærerutdanninger

2.Dyrke nasjonale og 
internasjonale relasjoner 
for kunnskapsutveksling, 
samarbeid og nye 
tjenester

3.Utvikle innovasjons- og 
nyskapningsplan

Ørjan 1. jan

Astrid 1. mars

Lars 1. aug

Rett 
organisering

Organisasjons-
kart

1 1.Lage utkast til 
organisasjonskart til styret

2.Nye avtaleverk

Lars 1. april
Lars 1. aug

Tydelig 
rollefordeling

Tilfredshet 4 1.Invitere representanter 
fra kommune/fylke, styret, 
ledelse, tilsatte, 
stedsansvarlige og 
leverandører for å avklare 
roller. Utarbeide utkast til 
styret.

2. Styrets forslag på 
høring

Lars  1. april

Lars 1. juni

Synlig ledelse Tilfredshet 5 1.Møte med stedsansvarlige 
2 ganger pr. år

2.Nyhetsbrev fra leder 1 
gang i måneden

3.Møteplan styret m/
saksfremlegg på nett

4.Referat fra styremøte på 
nettet

5.Kvartalsrapport på nett

Lars 1. april

Lars 1. feb

Lars 1. mars

Lars 1. mars

Lars 1. april
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Strategisk 
mål

Indikator Måltall Tiltak Ansvar

Økt trivsel Tilfredshet 5 1.Gjennomføre 4 sosiale 
aktiviteter for tilsatte i 
Studiesenteret.no

2.Gjennomføre 1 sosial 
aktivitet i forbindelse med 
møte med stedsansvarlig

3.Sikre ansattes delaktighet 
i strategiske prosesser

4.Personlig 
kompetanseplan for alle 
ansatte

Ulla 1. april

Ørjan 1. april

Lars 1. mars

Astrid 1. juni

God gjennom-
føring i 
leveranse

Antall 2 1.Årshjul
2.To brukerundersøkelse 

2012 og 2013
3.Hjemmeside

Ingrid 1. mars
Ingrid 1. mars

Trude 1. mars

Gode digitale 
tjenester

Tilfredshet 4 1.Planlegge og forbedre 
web/app

Will 1. feb

Nye 
studietilbud og 
tjenester

Antall
Behovsdekning

6
90%

1.Ingeniørutdanninger fra 
2012

2.Kompetanse for kvalitet - 
minimum 2 tilbud fra 2012

3.Sosionom og barnevern 
fra 2013

4.Flere bachelorløp innen 
økonomi fra 2013

5.NAV
6.Styrke opplæring og støtte 

til nye studiesenterledere

Lars 1. feb

Ingrid 1. feb

Astrid 1. mai

Ingrid 1. mars

Ingrid 1. mars
Ørjan 1. mars

Videreutvikle 
eksisterende 
studietilbud

Tilfredshet 4 1.Etablere pedagogisk 
utviklingsforum

Astrid 1. april

Mer synlig Antall postive 
oppslag i media

100 1.Bygge omdømme 
gjennom gode historier 
om brukere

2.Ny profil
3.  Tydeliggjøre ansvar og 

roller
4.  Tydeligere «mandat»
5.  Tydeligere nettverk som 

metode
6.Tydeligere det organiske i 

vår vekst og utvikling
7.  Posisjonere oss til et 

bredt samfunnsmandat

Trude 1. mars

Astrid 1. mars
Astrid 1. april

Astrid 1. april
Astrid 1. april

Astrid 1. april

Lars 1. april
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Formannskapet

Vår ref.: 12/5274 / 12/456 / FA-F60 Dato: 15.02.2012

Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland Direkte telefon: 51 46 80 14 /   

E-post: kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Evaluering av rusomsorgen

Kommunestyret gjorde i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 følgende vedtak:

En plan for en samlet evaluering/gjennomgang av kommunens rusomsorg legges frem 
til formannskapets møte i mars 2012. Evalueringen skal omfatte alle instanser som 
arbeider med rusomsorg i Eigersund kommune.

For å gjøre dette grundig og på en faglig forsvarlig måte ble det tatt kontakt med rusforsker 
Sverre Nesvåg som er en nasjonal kapasitet på dette område, og som i tillegg har god 
kjennskap til Eigersund kommune. Det ble avholdt et møte med ham der blant annet ordfører 
og varaordfører var til stede. Forannevnte sa seg villig til å ta på seg oppdraget med å 
utarbeide en slik plan, som også hadde som formål å stake ut veien videre. For å få en 
grundig oversikt av nåsituasjonen er det gjennomført en såkalt brukerplanundersøkelse med 
sikte på å kartlegge antall rusmisbrukere i kommunen og alvorlighetsgraden av dette. En 
tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2010.

Tallmaterialet er nå ferdig noe forsinket, men resultatene skal bearbeides slik at denne 
evalueringen ikke er klar før til neste formannskapsmøte.

Som en følge av dette kan også arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan og de 
alkoholpolitiske retningslinjer bli forsinket, og sistnevnte som omhandler salgs- og 
skjenebevillinger og betingelser knyttet til disse må muligens prolongeres.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 
Sendt: 07.02.2012 
Til:  'tilreg' 

Kopi: 
Emne: VS: Livssynsnøytral gravlund. 
________________________________________________________________ 

  

Med vennlig hilsen
Leif E Broch - Informasjonssjef. 
Interne tjenester / Politisk sekretariat, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 23 / Mobiltelefon: 908 81 568 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens sentralbord: 
51 46 80 00.
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no <mailto:leif.broch@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter 
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas 
regler.

  _____  

Fra: brekkaa@online.no [mailto:brekkaa@online.no] 
Sendt: 1. februar 2012 10:38
Til: leif.broch@eigersund.kommune.no
Emne: Livssynsnøytral gravlund.

Kjære Leif Broch.
Som dere i kommunens sentraladministrasjon vell vet, er HEF Egersund og Dalane meget opptatt  av å få 
på plass tilbudet om 
Livssynsnøytral gravlund.

Vi vet at "Gamlis" har vært et forslag  som har vært utredet og dette ble funnet interessant.
Dette gjelder selvfølgelig også for oss som føler liten tilknytning til Egersund kirkegård.
Det ble vell også avsatt noen økonomiske midler til dette formålet?
Men siden har det vært nærmest stille!

Vi går mot et årsmøte i vårt lokallag med nærmere 200 medlemmer  og det ville vært veldig godt om vi 
kunne meddelt disse og andre om at tilbudet nå er på plass.

Kan du være grei å avklare spørsmålet og gi meg en tilbakemelding.
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Vennlig hilsen
Martin Randa
lokallagsleder HEF Egersund og Dalane.
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Sentraladministrasjon

NOTAT

Vår ref. Dato
2498/2012/033/TORREI 06.02.2012

Til:
Landets ordførere - Ordførerstafett

Staten må gi mer penger til vei

Ørland kommunestyre vedtok følgende interpellasjon i møte 26.01.12:

Kommunestyret i Ørland beklager at en stadig større andel av investeringer i veinettet må
betales av bilistene i form av bompenger. Kommunestyret i Ørland krever at Staten prioriterer
investeringer og utbedringer i veinettet i forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.
Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet, og
budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som
for stamvegnettet der Staten selv sitter med ansvaret. Utbygging av infrastruktur er det
viktigste tiltaket for å skape vekst og utvikling i hele landet. Kommunestyret vil derfor
igangsette en ordførerstafett hvor kravet er at Staten skal øke sin andel av vei-investeringene.

Jeg utfordrer herved landets ordførere til å sette denne saken på dagsorden i din kommune.

Interpellasjonen fra Ørland er sendt Samferdselsdepartementet v/statsråd Magnhild M. 
Kleppa.

Med hilsen

Hallgeir Grøntvedt
ordfører
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte i KFU 14.02.2012

Møte 
dato:

14.02.
2012

Sted: Rådhuset, 2. etasje
Tid 
(Fra/til):

19.30 – 22.30
Møte 
nr.:

1

Deltakere møtt:
Bente Edvardsen    Eigerøy skole
Anders Gjerdseth   Grøne Bråden skole
Anne Lise Egeland Husabø skole
Terje Liland            Rundevoll skole
Johan Egeland       Helleland skole
Tone Byberg          Husabø ungdomsskole
Siv Tollefsen          Lagård ungdomsskole

Deltakere ikke møtt:
Roger Rasmussen Hellvik skole

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte tirsdag 17.04.2012 kl. 19.00 – 21.00

- Leirskole/skoleturer
- Hvordan synliggjøre KFU

Vår ref.:  12/5813 / 10/424 / FE-033, FA-A20, TI-&17 Dato: 20.02.2012

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
01/12 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent.
02/12 Trafikksituasjonen ved skolene våre – ”Barnas 

sikkerhet – vårt ansvar”
Eigerøy skole:
500 000 kr er nå bevilget til ferdigstillelse av
sykkel/gangveg. Arbeidet ikke igangsatt siden kommunen 
mangler mannskap. Har tatt 7 år. 

Skolen har kampanje med gå/sykkelaksjon ei uke hvert 
år. 7 telledager over flere måneder. Premie til beste 
klasse.

Lagård ungdomsskole:
Mange busser, har vakt ved bussene morgen og kveld –
vil ha fast vakt. Det er ikke plass til personbiler som 
kommer for å hente. Det er ikke nok parkeringsplass til 
lærernes biler, kanskje avtale med karatehuset.

Side 184 av 228



SIDE 2 AV 4

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Husabø ungdomsskole:
Ingenting å kommentere.

Helleland skole:
Transport og sikkerhet er alltid på sakslista til FAU. 
Ventetid på Lagård U – Elevene venter 228 timer pr. år. 
43 av 63 elever har skyss. Klage skal skje skriftlig til 
rektor og videre til skolekontor.
Ang. skyss Helleland skole. 
Elevene på Helleland har måttet vente på skyss (ca en 
halv time) til bussene fra Lagård U kommer.Noen ganger 
har også bussene vært overfylte. Dette har skapt mye 
frustrasjon og uroligheter.Vi har hatt et positivt møte med 
kommunen, og det ser ut til at dette ordner seg over 
påske.
Av og påstigning er kritsk enkelte steder. Flere foreldre 
må følge/hente elevene ved stoppestedene.
FAU og SU ønsker fender mellom E39 og sykkelsti.

Grøne Bråden skole:
Det har ikke vært mulig å få bussene til å kjøre opp og 
benytte busslommene bak skolen. Det er kaos ved 
Dalane vgs og det er ønske om å gjøre noe. Bruke 
politiker i SU.

Husabø skole:
Mange foreldre kjører elevene, noen kjører helt ned på 
skoleplassen. FAU prøver å finne en løsning. 
Droppunkter? Sykling er regulert. 

03/12 Nytt fra skolene
Husabø ungdomsskole:

- Kjempevellykket skolefest med 200 elever
- Mobbemanifest
- Nytt ordensreglement
- Egen trivselsplan
- Mottaksklasse skal utredes
- Resultatene av Nasjonale prøver for 9. trinn er 

positive

Lagård ungdomsskole:
- Odd Stangaland er tilbake etter en periode som 

varaordfører
- Problemer med manglende dusjing Helsesøster 

skal følge dette opp
- Mobbeplan
- Juleball i desember – lærere og foreldre vakter
- Leksekafe med Frode Lind
- Elevrådet er aktivt
- Vil ha volleyballbane
- Hårfønere kjøpt  inn – bedre dusjing
- Klasseturer
- Turdag på Helleland planlegges

Eigerøy skole:
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Felles foreldremøte om PC-spill
- Lærerne er tilbake i 17. mai toget
- Gamle bøker fra skolebibliotektet skal selges til 

inntekt for nytt skolebibliotek
- 1. og 2. klasse har fått smartboard. 3. klasse får

etter hvert.
- Skolegenser
- Grautgramsen

Rundevoll skole:
- Ny rektor
- Lise Helgevold har hatt et vellykket opplegg på 

foreldremøte for 1. – 4. klasse der betydningen av 
lesing og det å bli lest for har blitt fokusert

- Bare leselekser fram til påske

Grøne Bråden skole:
- Pilot p å felles juleavslutning – prøver neste år 

også etter noen justeringer
- Mobbeplan/trivselsplan
- Leirskole/skoleturer sak i KFU

Helleland skole:
       - Vi har til hensikt å registrere oss i Brønnøysund(er              
ikke gjort enda).
- Vi skal lage en kveld i samarbeid med lag og foreninger 
der vi skal undertegne mobbemanifestet. Tar årsmøtet i 
FAU samtidig.

- Bombetrussel og at en lærer omkom har preget 
skolen

- Ombygging av skolen

Husabø skole:
- Økt ressurs til 6. trinn
- Skolebibliotekutvikling
- Uteområdet skal oppgraderes
- Fritidsklubben
- Skolekatalog
- Trafikksikkerhet

04/12 Nytt fra levekårsavdelingen
- valgfag på 8. trinn fra høsten 2012, elevene i 8. får 

30 min. lenger skoledag en dag i uka – utfordring 
m.h.t. skyss

- Ikke avklart om kommunen overtar Helleland 
barnehage

- Det skoleadm programmet Visma Oppvekst Skole 
gir mulighet til å sende felles SMS til alle elevene 
på en skole

- Eigersund blir med i NY  GIV på ungdomstrinnet 
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
fra 2013. To lærere fra hver ungdomsskole skal 
skoleres. Elever med dårligst resultat til jul i 10. 
klasse skal få tilbud om intensiv opplæring

Merknader til referatet bes gis innen:  5. mars

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til medlemmene i KFU

Kopi til:
Randi L. Birkeland Rektor
Bente Halvorsen Rektor
Nils Georg Hansen Rådgiver
John Arild Helgheim Rektor
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
Herigstad Anne Margrethe Rektor
Astrid Kongshavn Leder PPT
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Oddveig S. Skaara Rektor
Carl Inge Vasshus Rektor
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 01.02.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Årsrapport og protokoll for legene i voldtektsmottaket for Sør Rogaland 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Anne Sylvi Helland [mailto:anne.sylvi.helland@stavanger.kommune.no] 
Sendt: 31. januar 2012 13:36
Til: Anja Ammicht (a.koenig@online.no); bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no; 
Bjorg.Soyland@Sola.kommune.no; egil.s.vigre@time.kommune.no; elo@forsand.kommune.no; 
epost@sola.kommune.no; Eva-Maria Gartner (Eva-Maria.Gartner@gjesdal.kommune.no); 
hans.petter.torvik@gjesdal.kommune.no; hanne.kristin.nordbo@kvitsoy.kommune.no; 
inger.s.opstad@ha.kommune.no; kristian.hausken@hjelmeland.kommune.no; 
liv.monge.ollestad@eigersund.kommune.no; legen@forsand.kommune.no; Legevaktsentralen Eigersund 
(legevakt@eigersund.kommune.no); oddny.kjolvik@finnoy.kommune.no; Post@forsand.kommune.no; 
post@finnoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; 
post@randaberg.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; Post Kvitsøy 
(Post.Kvitsoy@kvitsoy.kommune.no); Post@eigersund.kommune.no; post@ha.kommune.no; 
Postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; Postmottak@time.kommune.no; 
rolf.bergseth@klepp.kommune.no; sveinung.fossdal@strand.kommune.no; Servicetorget; 
sem.hadland@eigersund.kommune.no; tore.michelsen@klepp.kommune.no; Torild Lende Fjermestad 
(Torild.Lende.Fjermestad@randaberg.kommune.no); Egil Bjørløw
Kopi: Irene Knutsen Bekkelund
Emne: Årsrapport og protokoll for legene i voldtektsmottaket for Sør Rogaland
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Anne Sylvi Helland

Fagansvarlig sykepleier

Voldtektsmottaket for Sør Rogaland

Stavanger legevakt

www.stavanger.kommune.no <http://www.stavanger.kommune.no/>

tlf 51510210/51510202  fax 51510227

anne.sylvi.helland@stavanger.kommune.no

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Stav komm_cmyk_100_180

Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90

Kommunane
Ordførar
Rådmann
Samfunnsplanleggjar

16.01.2012

Dykkar ref.: Sakshandsamar:  Sissel Bakke Saksnr. 11/17792-6
Direkte telefon: 51 51 66 91 Løpenr. 2845/12

Arkivnr. 130

SKAL ME PRØVA Å FORMA FRAMTIDA I LAG? 

Samarbeid om regional planstrategi og kommunal planstrategi. 

Fylkeskommunen skal laga regional planstrategi. Planstrategien vil vera viktig i 
regionalpolitikken. Planstrategien er eit strategisk styringsverktøy for politikarane når det
gjeld kva planarbeid fylkeskommunen skal setja igong for å møta utfodringar, gripa sjansar 
og finna utvegar i framtida.   

Planstrategi er ikkje ein plan men kunnskap og dialog om utfordringar og vedtak om 
strategiar for å møta utfordringane og pushe på moglegheitene. Kunnskap og dialog i 
arbeidet med planstrategien skal avklara dei gode og rette prioriteringane for å å gjera 
noko med ”der skoen trykkjer mest” i høve til mål om ei berekraftig samfunnsutvikling. 

Kommunane er viktige og avgjerande samarbeidspartar for fylkeskommunen i den 
regionale utviklinga. Fylkeskommunen ynskjer god dialog med kommunane for å 
identifisera regionale og lokale utfordringar og for å drøfte felles mål og strategiar. Me 
tenkjer å ha regionale dialogmøter med kommunane i mars. Me har sendt førespurnad til 
alle regionråda ved dagleg leiar om dette. 

De er igong med å lage kommunal planstrategi. I arbeidet med kommunal planstrategi 
pliktar de å ha samråd med fylkeskommunen, fylkesmannen og nabokommunar.  
Fylkeskommunen ser på dei regionale dialogmøtene som og ein arena for kommunane til 
å oppfylle samrådsplikta i kommunal planstrategiarbeidet på ein effektiv måte. Me har 
sendt førespurnad til fylkesmannen om dei ynskjer å vera med på desse regionale 
dialogmøtene. 
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Med helsing

Trond Nerdal 
Fylkesrådmann 

Christine Haver
Regionalplansjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur.

Kopi til Fylkesmannen
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Erik Egaas 
Sendt: 21.02.2012 
Til:  Tilreg 
Kopi: Leif Broch 
Emne: VS: Strategi- og handlingsplan Studiesenteret.no 
________________________________________________________________ 

 Leif, som info til Formannskapet !

Med vennlig hilsen
Leif Erik Egaas - Ordfører. 
Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 11 / Mobiltelefon: 901 25 117 - Telefaks 51 46 80
97 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no- Internett:
www.eigersund.kommune.no
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet
vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig
saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lars Utstøl [mailto:lars.utstol@studiesenteret.no] 
Sendt: 20. februar 2012 14:40
Til: Bodil Markussen
Emne: Strategi- og handlingsplan Studiesenteret.no

Hei

På vegne av styret i Studiesenteret.no, har jeg gleden av å sende vår nye
strategi- og handlingsplan.

Med hilsen
Lars Utstøl
Daglig leder
Studiesenteret.no
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Formannskapet

Vår ref.: 12/5274 / 12/456 / FA-F60 Dato: 15.02.2012

Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland Direkte telefon: 51 46 80 14 /   

E-post: kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Evaluering av rusomsorgen

Kommunestyret gjorde i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 følgende vedtak:

En plan for en samlet evaluering/gjennomgang av kommunens rusomsorg legges frem 
til formannskapets møte i mars 2012. Evalueringen skal omfatte alle instanser som 
arbeider med rusomsorg i Eigersund kommune.

For å gjøre dette grundig og på en faglig forsvarlig måte ble det tatt kontakt med rusforsker 
Sverre Nesvåg som er en nasjonal kapasitet på dette område, og som i tillegg har god 
kjennskap til Eigersund kommune. Det ble avholdt et møte med ham der blant annet ordfører 
og varaordfører var til stede. Forannevnte sa seg villig til å ta på seg oppdraget med å 
utarbeide en slik plan, som også hadde som formål å stake ut veien videre. For å få en 
grundig oversikt av nåsituasjonen er det gjennomført en såkalt brukerplanundersøkelse med 
sikte på å kartlegge antall rusmisbrukere i kommunen og alvorlighetsgraden av dette. En 
tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2010.

Tallmaterialet er nå ferdig noe forsinket, men resultatene skal bearbeides slik at denne 
evalueringen ikke er klar før til neste formannskapsmøte.

Som en følge av dette kan også arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan og de 
alkoholpolitiske retningslinjer bli forsinket, og sistnevnte som omhandler salgs- og 
skjenebevillinger og betingelser knyttet til disse må muligens prolongeres.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
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- 2 -

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 
Sendt: 07.02.2012 
Til:  'tilreg' 

Kopi: 
Emne: VS: Livssynsnøytral gravlund. 
________________________________________________________________ 

  

Med vennlig hilsen
Leif E Broch - Informasjonssjef. 
Interne tjenester / Politisk sekretariat, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 23 / Mobiltelefon: 908 81 568 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens sentralbord: 
51 46 80 00.
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no <mailto:leif.broch@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter 
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas 
regler.

  _____  

Fra: brekkaa@online.no [mailto:brekkaa@online.no] 
Sendt: 1. februar 2012 10:38
Til: leif.broch@eigersund.kommune.no
Emne: Livssynsnøytral gravlund.

Kjære Leif Broch.
Som dere i kommunens sentraladministrasjon vell vet, er HEF Egersund og Dalane meget opptatt  av å få 
på plass tilbudet om 
Livssynsnøytral gravlund.

Vi vet at "Gamlis" har vært et forslag  som har vært utredet og dette ble funnet interessant.
Dette gjelder selvfølgelig også for oss som føler liten tilknytning til Egersund kirkegård.
Det ble vell også avsatt noen økonomiske midler til dette formålet?
Men siden har det vært nærmest stille!

Vi går mot et årsmøte i vårt lokallag med nærmere 200 medlemmer  og det ville vært veldig godt om vi 
kunne meddelt disse og andre om at tilbudet nå er på plass.

Kan du være grei å avklare spørsmålet og gi meg en tilbakemelding.
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Vennlig hilsen
Martin Randa
lokallagsleder HEF Egersund og Dalane.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 07.02.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Ordførerstafett - Staten må gi mer penger til vei 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Torget Ørland [mailto:Torget@orland.kommune.no] 
Sendt: 7. februar 2012 09:42
Til: postmottak@agdenes.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no; 
postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; post@asker.kommune.no; 
postmottak@askim.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; 
info@audnedal.kommune.no; post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; 
post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no; 
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no; 
postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no; 
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; 
postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; 
info.avd@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; 
postmottak@birkenes.kommune.no; fellespost@bjarkoy.kommune.no; 
postmottak@bjerkreim.kommune.no; "Postmottak Bjugn"@mail.fosen.net; 
postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; 
post@baerum.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no; 
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postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; 
kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; 
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no; 
postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no; 
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@engerdal.kommune.no; firmapost@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; 

postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; 
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; 
post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no; 
postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; 
post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no; 
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no; 

postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no; 
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; postkasse@fusa.kommune.no; 
postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; 
postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; 
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; 
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; 
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no; 
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; oss@grimstad.kommune.no; 
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; 
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no; 
postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@hasvik.kommune.no; 
post@hattfjelldal.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; 
postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no; 
postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no; 
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; 
jorunn.volden@holtalen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no; 

postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no; 
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no; 
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; 
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; 
postmottak.sentral@karmoy.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; 
postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no; 
postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no; 
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; 
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; 
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@kafjord.kommune.no; 
postmottak@lardal.kommune.no; post@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; 
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; 
postmottak@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; 
postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; 
postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no; 
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postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no; 
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; 
postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; 
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; 
post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; 
post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; 
post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; 

postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; 
postmottak@midsund.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; 
postmottak@modalen.kommune.no; postmottak@modum.kommune.no; 
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no; 
postmottak@mosvik.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; 

postmottak@namdalseid.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no; 
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; 
postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no; 
postmottak@nesodden.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; 
postmottak@nesset.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; 
postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@norddal.kommune.no; 
postmottak@nord-fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nord-
odal.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; 
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; 
postmottak@naroy.kommune.no; postmottak@notteroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; postkasse@oppegard.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; 
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; 
postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; 
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no; 
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; 
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@re.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; 
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no; 
post@roan.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; 

postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; 
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no; 
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; 
sentraladm@sandefjord.kommune.no; postmottak.sentrala@sandnes.kommune.no; 
post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; post@sauda.kommune.no; 
postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; 
post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; 
postmottak@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; 
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; 
skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; 
post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no; post@skanland.kommune.no; 
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; 
postmottak@snillfjord.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no; 
postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sogndalen.kommune.no; 
postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no; 
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; 
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postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; 
postmottak@stokke.kommune.no; post@stord.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no; 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; 
post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; 
postmottak@suldal.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; 
post@surnadal.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no; postmottak@sveio.kommune.no; 
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; 

postmottak@sogne.kommune.no; post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
postmottak@sor-aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; 
postmottak@sor-odal.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; postmottak@time.kommune.no; 
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; 
post@tjome.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; 

postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no; 
postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no; 
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no; 
post@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; 
postmottak@ulstein.kommune.no; ulvik@ulvik.kommune.no; post@utsira.kommune.no; 
postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; 
post@vang.kommune.no; postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; 
vkop@vefsn.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; 
epost@vennesla.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; 
post@vestby.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
post@vestre-slidre.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; 
post@vik.kommune.no; vikna@vikna.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; 
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; 
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; 
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; postmottak@vaaler-
he.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no; Postmottak@orland.kommune.no; 
post@orskog.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; 
post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; radmann@oygarden.kommune.no; 
post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no; 

postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@amli.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; 
postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no; info@aseral.kommune.no; 
post@asnes.kommune.no
Emne: Ordførerstafett - Staten må gi mer penger til vei

Vedlagt følger interpellasjon vedr:

Staten må gi mer penger til vei til videre oppfølging.
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte i KFU 14.02.2012

Møte 
dato:

14.02.
2012

Sted: Rådhuset, 2. etasje
Tid 
(Fra/til):

19.30 – 22.30
Møte 
nr.:

1

Deltakere møtt:
Bente Edvardsen    Eigerøy skole
Anders Gjerdseth   Grøne Bråden skole
Anne Lise Egeland Husabø skole
Terje Liland            Rundevoll skole
Johan Egeland       Helleland skole
Tone Byberg          Husabø ungdomsskole
Siv Tollefsen          Lagård ungdomsskole

Deltakere ikke møtt:
Roger Rasmussen Hellvik skole

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte tirsdag 17.04.2012 kl. 19.00 – 21.00

- Leirskole/skoleturer
- Hvordan synliggjøre KFU

Vår ref.:  12/5813 / 10/424 / FE-033, FA-A20, TI-&17 Dato: 20.02.2012

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
01/12 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent.
02/12 Trafikksituasjonen ved skolene våre – ”Barnas 

sikkerhet – vårt ansvar”
Eigerøy skole:
500 000 kr er nå bevilget til ferdigstillelse av
sykkel/gangveg. Arbeidet ikke igangsatt siden kommunen 
mangler mannskap. Har tatt 7 år. 

Skolen har kampanje med gå/sykkelaksjon ei uke hvert 
år. 7 telledager over flere måneder. Premie til beste 
klasse.

Lagård ungdomsskole:
Mange busser, har vakt ved bussene morgen og kveld –
vil ha fast vakt. Det er ikke plass til personbiler som 
kommer for å hente. Det er ikke nok parkeringsplass til 
lærernes biler, kanskje avtale med karatehuset.
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Husabø ungdomsskole:
Ingenting å kommentere.

Helleland skole:
Transport og sikkerhet er alltid på sakslista til FAU. 
Ventetid på Lagård U – Elevene venter 228 timer pr. år. 
43 av 63 elever har skyss. Klage skal skje skriftlig til 
rektor og videre til skolekontor.
Ang. skyss Helleland skole. 
Elevene på Helleland har måttet vente på skyss (ca en 
halv time) til bussene fra Lagård U kommer.Noen ganger 
har også bussene vært overfylte. Dette har skapt mye 
frustrasjon og uroligheter.Vi har hatt et positivt møte med 
kommunen, og det ser ut til at dette ordner seg over 
påske.
Av og påstigning er kritsk enkelte steder. Flere foreldre 
må følge/hente elevene ved stoppestedene.
FAU og SU ønsker fender mellom E39 og sykkelsti.

Grøne Bråden skole:
Det har ikke vært mulig å få bussene til å kjøre opp og 
benytte busslommene bak skolen. Det er kaos ved 
Dalane vgs og det er ønske om å gjøre noe. Bruke 
politiker i SU.

Husabø skole:
Mange foreldre kjører elevene, noen kjører helt ned på 
skoleplassen. FAU prøver å finne en løsning. 
Droppunkter? Sykling er regulert. 

03/12 Nytt fra skolene
Husabø ungdomsskole:

- Kjempevellykket skolefest med 200 elever
- Mobbemanifest
- Nytt ordensreglement
- Egen trivselsplan
- Mottaksklasse skal utredes
- Resultatene av Nasjonale prøver for 9. trinn er 

positive

Lagård ungdomsskole:
- Odd Stangaland er tilbake etter en periode som 

varaordfører
- Problemer med manglende dusjing Helsesøster 

skal følge dette opp
- Mobbeplan
- Juleball i desember – lærere og foreldre vakter
- Leksekafe med Frode Lind
- Elevrådet er aktivt
- Vil ha volleyballbane
- Hårfønere kjøpt  inn – bedre dusjing
- Klasseturer
- Turdag på Helleland planlegges

Eigerøy skole:
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Felles foreldremøte om PC-spill
- Lærerne er tilbake i 17. mai toget
- Gamle bøker fra skolebibliotektet skal selges til 

inntekt for nytt skolebibliotek
- 1. og 2. klasse har fått smartboard. 3. klasse får

etter hvert.
- Skolegenser
- Grautgramsen

Rundevoll skole:
- Ny rektor
- Lise Helgevold har hatt et vellykket opplegg på 

foreldremøte for 1. – 4. klasse der betydningen av 
lesing og det å bli lest for har blitt fokusert

- Bare leselekser fram til påske

Grøne Bråden skole:
- Pilot p å felles juleavslutning – prøver neste år 

også etter noen justeringer
- Mobbeplan/trivselsplan
- Leirskole/skoleturer sak i KFU

Helleland skole:
       - Vi har til hensikt å registrere oss i Brønnøysund(er              
ikke gjort enda).
- Vi skal lage en kveld i samarbeid med lag og foreninger 
der vi skal undertegne mobbemanifestet. Tar årsmøtet i 
FAU samtidig.

- Bombetrussel og at en lærer omkom har preget 
skolen

- Ombygging av skolen

Husabø skole:
- Økt ressurs til 6. trinn
- Skolebibliotekutvikling
- Uteområdet skal oppgraderes
- Fritidsklubben
- Skolekatalog
- Trafikksikkerhet

04/12 Nytt fra levekårsavdelingen
- valgfag på 8. trinn fra høsten 2012, elevene i 8. får 

30 min. lenger skoledag en dag i uka – utfordring 
m.h.t. skyss

- Ikke avklart om kommunen overtar Helleland 
barnehage

- Det skoleadm programmet Visma Oppvekst Skole 
gir mulighet til å sende felles SMS til alle elevene 
på en skole

- Eigersund blir med i NY  GIV på ungdomstrinnet 
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
fra 2013. To lærere fra hver ungdomsskole skal 
skoleres. Elever med dårligst resultat til jul i 10. 
klasse skal få tilbud om intensiv opplæring

Merknader til referatet bes gis innen:  5. mars

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til medlemmene i KFU

Kopi til:
Randi L. Birkeland Rektor
Bente Halvorsen Rektor
Nils Georg Hansen Rådgiver
John Arild Helgheim Rektor
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
Herigstad Anne Margrethe Rektor
Astrid Kongshavn Leder PPT
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Oddveig S. Skaara Rektor
Carl Inge Vasshus Rektor
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.02.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/399
Journalpostløpenr.:
12/4447

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
016/12 Formannskapet 14.03.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2012
  

Sammendrag:

Saksgang:

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2012:

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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2

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 S 08.02.2012
Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 
14.3.2012

Parter i saken:
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       
26.10.2011 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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