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EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING / ORIENTERINGER
 kl 11:00 – 11:30 Orientering om folkehelsen v/ kommunelege Bjarne Rosenblad
kl 11:30 – 12:00 Orientering fra ”støttegruppen for 22. juli Rogaland”
kl 1200 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

034/12 Godkjenning av protokoll fra møte 18.4.2012

035/12 Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller

036/12 Kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 45 bnr. 5 - Lagård

037/12 Strømstad boligfelt - salg av kommunal tomt til byggefirma

038/12 Økonomirapport januar - april 2012

039/12 Ask Invest AS - konsert med Kaizers Orchestra i Egersundshallen 04.02.12

040/12 Skjenkekontroller - BarBar

041/12 Rapport fra skjenkekontrollen  - Corner Pub & Diskotek

042/12
Søknad om økonomisk støtte fra Eigersund kommune til Støttegruppen 22. juli 
Rogaland

043/12 Kast masken - budsjett 2013

044/12 Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane BA

045/12 2012 kulturmidler/idrettsmidler

046/12 Målsettinger i Eigersundskolen

047/12 2011 Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg

048/12 Referatsaker til formannskapets  møte 16.5.2012

049/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte  16.5.2012

Egersund, 3. mai 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører

Leif Broch
Utvalgsekretær
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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).

Forfall meldes til Målfrid Espeland 489 98 717  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no –
event. til kommunens sentralbord 51 46 80 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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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.04.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/937
Journalpostløpenr.:
12/11836

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
034/12 Formannskapet 16.05.2012

Godkjenning av protokoll fra møte 18.4.2012
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 16.04.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 18.4.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
226452 Protokoll formannskapets møte 18.4.2012.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:25 
Sak – fra / til: 018/12 - 033/12

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas – H Svanhild F. Wetteland – H Thusanee Lingeswaran – AP
Odd Stangeland – AP Jon Aarsland – KrF Solveig Ege Tengesdal – KRF
Ruth Evy Berglyd – SP Tommy Bjellås – FRP Tor Inge Rake – V

Følgende medlemmer hadde forfall:

Unn Therese Omdal – AP Arne Stapnes – H

Følgende varamedlemmer møtte:

Tor Dahle - AP Kjell Vidar Nygård  - H

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Bente S. Gundvaldsen – KRF (Sak 18 og 33/12)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, 
byggesaksbehandler Tom Grøsfjeld, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, 
skolefaglig konsulent Torfinn Hansen

Merknader til møtet:
 Fra kl. 09:00 - Bedriftsbesøk på Uninor  
 Fra kl. 11:00 - Kirkevergen orienterer om livsnøytral gravlund og kirken i Eigersund.
 Etter avslutte f-møte 1525 ble det gjennomført en 30 minutters orientering om 

organisasjonsgjennomgangsprosjektet v/rådmannen.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
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 Thengs (SV)

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

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

018/12 Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.

019/12 Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi IKS

020/12 Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune

021/12 Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest

022/12 Tildeling av ressurser til skolene

023/12 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.

024/12
Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene Raketten og 
Jernhagen

025/12 Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.

026/12 Godkjenning av protokoll  fra formannskapets møte 14.3.2012.

027/12 Dalane videregående skole - ny idrettshall

028/12
Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i 
Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.

029/12 Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 29

030/12
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 
for perioden 2013 - 2016.

031/12 Referatsaker til  formannskapets møte 18.04.2012

032/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012

033/12
Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens erklæring og 
fullmakt til selskapsmøtet
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018/12: Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi IKS
basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011.

Eigersund kommunes andel i Dalane Energi IKS vil etter endringen være 61,15 % i 
selskapet.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-018/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi 
IKS basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011.

Eigersund kommunes andel i Dalane Energi IKS vil etter endringen være 61,15 % i 
selskapet.

Enstemmig vedtatt. 

019/12: Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi 
IKS

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 
energi IKS.

2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med 
unntak av utbyttesatsen i pkt 8.2 som endres fra 50 % til 60 %.

3. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak.

18.04.2012 Formannskapet
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Møtebehandling:

 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) erklærte seg ugild da hun hun er medlem av styret i 
Lyse Energi AS  jf. fvl. § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bente S. 
Gundvaldsen (KRF) tok sete.

~ o ~

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:
”2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med følgende 
endringer: 

a) Utbyttesatsen i punkt 8.2 beholdes med 50%.
b) Punkt 6.2 Styret, tredje avsnitt strykes: ”Det skal være minst en representant fra hver av 

partene i styret.”
c) Punkt 6.2 Styret, fjerde avsnitt: Fem styremedlemmer med like mange personlige 

varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger også styrets 
leder og nestleder.” endres slik: ”Varamedlemmer, 5 stykker i rekkefølge, rulleres på 
lik måte som for styret.”

d) Punkt 6.2 Styret, sjette avsnitt ”Valgperioden er 2 år. Valget foretas om våren og innen 
juni måneds utgang.” endres slik: ”Valgperioden er 4 år, men slik at 2 av 
medlemmene velges i år 2, 3 av medlemmene velges i år 4. Valget foretas om våren 
og innen juni måneds utgang.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag punkt 2 vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (FrP+V+KrF)
Nygårds forslag punkt 6.2, tredje avsnitt vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (KrF+V)
Nygårds forslag punkt 6.2, fjerde avsnitt enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag punkt 6.2, sjette avsnitt enstemmig vedtatt. 

FS-019/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 
energi IKS.

2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med 
følgende endringer: 

a. Utbyttesatsen i punkt 8.2 beholdes med 50%.
b. Punkt 6.2 Styret, tredje avsnitt strykes: ”Det skal være minst en representant fra 

hver av partene i styret.”
c. Punkt 6.2 Styret, fjerde avsnitt: Fem styremedlemmer med like mange personlige 

varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger også 
styrets leder og nestleder.” endres slik: ”Varamedlemmer, 5 stykker i 
rekkefølge, rulleres på lik måte som for styret.”

d. Punkt 6.2 Styret, sjette avsnitt ”Valgperioden er 2 år. Valget foretas om våren og 
innen juni måneds utgang.” endres slik: ”Valgperioden er 4 år, men slik at 2 av 
medlemmene velges i år 2, 3 av medlemmene velges i år 4. Valget foretas om 
våren og innen juni måneds utgang.”

3. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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020/12: Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Årsmelding 2011 godkjennes.
2. Udisponert mindreforbruk på 876.983 kroner settes av på Driftsfond.
3. Årsregnskapet for 2011 godkjennes.
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 165.952,88 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet.
5. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2012. 

11.04.2012 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2011. Årsregnskapet og årsmeldingen gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling.

2. Kontrollutvalget har merket seg forbeholdet i revisjonsberetningen vedrørende beregning 
av selvkost. Utvalget forutsetter at kommunens praksis i forhold til dette opphører for 
regnskapsåret 2012. Kontrollutvalget ber Kommunestyret vurdere å tilføre det aktuelle 
selvkostområdet, nettokostnaden knyttet til denne finansieringen i løpet av den 
kommende fireårsperiode. 

3. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp de øvrige forholdene i 
revisjonsberetningen. 

4. Kontrollutvalget er for øvrig bekymret over kommunens høye lånegrad og manglende 
nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget vil i tillegg oppfordre kommunestyret til å sette 
fokus på utfordringene med premieavviket og finansieringen av dette ovenfor 
overordnede myndigheter. 

5. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 
årsmelding for 2012 godkjennes. 

Votering:
Svein Olav Tengesdal sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-010/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2011. Årsregnskapet og årsmeldingen gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling.
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2. Kontrollutvalget har merket seg forbeholdet i revisjonsberetningen vedrørende beregning 
av selvkost. Utvalget forutsetter at kommunens praksis i forhold til dette opphører for 
regnskapsåret 2012. Kontrollutvalget ber Kommunestyret vurdere å tilføre det aktuelle 
selvkostområdet, nettokostnaden knyttet til denne finansieringen i løpet av den 
kommende fireårsperiode. 

3. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp de øvrige forholdene i 
revisjonsberetningen. 

4. Kontrollutvalget er for øvrig bekymret over kommunens høye lånegrad og manglende 
nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget vil i tillegg oppfordre kommunestyret til å sette 
fokus på utfordringene med premieavviket og finansieringen av dette ovenfor 
overordnede myndigheter. 

5. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 
årsmelding for 2012 godkjennes. 

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Vedtak fra kontrollutvalgets behandling av saken 11.4.2012.
 ~ o ~

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:
”Nytt punkt 2: Det settes av kr. 400.000 til vedlikehold av lekeplasser.”

 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) ba om hennes habilitet ble vurdert da hun hun er leder 
av UNINOR som i dag har kontrakt med kommunen om vedlikehold av kommunale 
lekeplasser jf. fvl. § 6, annet ledd. Hun anser seg selv som inhabil i saken. Det var ikke 
vararepresentant for Tengesdal.

Tor-Inge Rake (V) foreslo at Tengesdal ikke er inhabil

Formannskapet vedtok med 9 mot 1 stemme at Tengesdal var inhabil i saken og hun trådte 
ut under behandling og votering av punkt 2.

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1, 3-5 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt med 9 mot 1 stemme for Rakes forslag. (V)

FS-020/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Årsmelding 2011 godkjennes.
2. Udisponert mindreforbruk på 876.983 kroner settes av på Driftsfond.
3. Årsregnskapet for 2011 godkjennes.
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 165.952,88 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet.
5. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2012. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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021/12: Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom.

2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom
omgjøres til medisinrom.

11.04.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-010/12 Vedtak:

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom.

2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom 
omgjøres til medisinrom.

Vedtaket er enstemmig.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalgs møte 11.4.12.
 ~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-021/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom.

2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom 
omgjøres til medisinrom.
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Vedtaket er enstemmig.

022/12: Tildeling av ressurser til skolene

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

11.04.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-007/12 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalgs møte 11.4.12.
 ~ o ~

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes.”

Votering:
Tengesdals utsettelse forslag vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

FS-022/12 Vedtak:

Saken utsettes.

Vedtaket er enstemmig.

023/12: Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:
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Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til skjønnsmedlemmer fra Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
 Nytt dokument i saken: Internt notat dat. 18.4.2012 vedr. endringer i forslag til 

lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 2013-2016.  (JpID 12/12106).
~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-023/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Forslag til skjønnsmedlemmer fra Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 

Vedtaket er enstemmig.

024/12: Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene 
Raketten og Jernhagen

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig ekstratilskudd på 

200 000 kroner fra og med 2012 til og med 2014.
2. Rådmann får fullmakt til å forlenge perioden ytterligere 2 år.
3. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det 

kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres ekstratilskuddet tilsvarende 
økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer
eller sammensetning av barn i forbindelse med nytt barnehageår.

4. Kriteriene som legges til grunn for økt tilskudd er:
a. Barnehagene er etablert i Eigersund kommune.
b. Tilskuddet gis som driftstilskudd.
c. Barnehagene har foretatt ulike driftsreduserende tiltak – dette omfatter også 

at investeringer/driftsmessige forhold er satt på vent.
d. Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv for å øke inntektene.
e. Eierne har tilført kapital (ut over ordinær drift) og gått inn med friske midler 

selv. Viser her spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er 
et meget viktig bidrag for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En 
viser videre til at i Raketten barnehage eier foreldre fortsatt en del av 
egenkapital/gjeld i form av andelsbevis (10.000 kroner/hvert barn). 

f. Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til 
andre større barnehager.

g. Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert 
egenkapital.
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h. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis 
det kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet 
tilsvarende økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, 
lønnsendringer eller sammensetning av barn (i forbindelse med nytt 
barnehageår).

i. Dette er barnehager med 2. avdelinger (og begrenses oppad til denne 
størrelse).

j. Netto driftsresultat og egenkapital er redusert over tid og barnehagene har 
økonomisk underskudd. Det presiseres at et negativt driftsresultat ikke gir rett 
til ekstra tilskudd.’

k. Jernhagen og Raketten barnehage har gitt full innsyn i budsjett og 
regnskapsdata for den enkelte barnehage. Det foreligger ingen ubesvarte 
spørsmål overfor drift/investering/innkjøp.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-024/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig ekstratilskudd på 200 000 
kroner fra og med 2012 til og med 2014.

2. Rådmann får fullmakt til å forlenge perioden ytterligere 2 år.
3. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det kommer 

endringer slik at tilskuddet endres, reduseres ekstratilskuddet tilsvarende økningen. 
Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer eller 
sammensetning av barn i forbindelse med nytt barnehageår.

4. Kriteriene som legges til grunn for økt tilskudd er:
a. Barnehagene er etablert i Eigersund kommune.
b. Tilskuddet gis som driftstilskudd.
c. Barnehagene har foretatt ulike driftsreduserende tiltak – dette omfatter også at 

investeringer/driftsmessige forhold er satt på vent.
d. Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv for å øke inntektene.
e. Eierne har tilført kapital (ut over ordinær drift) og gått inn med friske midler selv. 

Viser her spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er et 
meget viktig bidrag for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En viser 
videre til at i Raketten barnehage eier foreldre fortsatt en del av egenkapital/gjeld 
i form av andelsbevis (10.000 kroner/hvert barn). 

f. Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til andre 
større barnehager.

g. Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert 
egenkapital.

h. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det 
kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet tilsvarende 
økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, 
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lønnsendringer eller sammensetning av barn (i forbindelse med nytt 
barnehageår).

i. Dette er barnehager med 2. avdelinger (og begrenses oppad til denne størrelse).
j. Netto driftsresultat og egenkapital er redusert over tid og barnehagene har 

økonomisk underskudd. Det presiseres at et negativt driftsresultat ikke gir rett til 
ekstra tilskudd.’

k. Jernhagen og Raketten barnehage har gitt full innsyn i budsjett og 
regnskapsdata for den enkelte barnehage. Det foreligger ingen ubesvarte 
spørsmål overfor drift/investering/innkjøp.

Enstemmig vedtatt. 

025/12: Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012:

Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til 
rådmannen. 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 
3, miljørettet helsevern, til formannskapet. 

Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-025/12 Vedtak:

Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet 
helsevern, til rådmannen. 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om 
folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til formannskapet. 

Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement.

Enstemmig vedtatt. 

026/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
14.3.2012.
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Forslag til vedtak 12.03.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2012 godkjennes.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig vedtatt.

FS-026/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

027/12: Dalane videregående skole - ny idrettshall

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Modular 
Building Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård.

2. Prosjektet forutsettes å være forskningsbasert eller av en slik art at ordinære 
anskaffelsesregler vil være tilsidesatt ved en eventuell realisering av en flerbrukshall. 
Dette momentet tas inn i intensjonsavtalen.

3. Intensjonsavtalen forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk. 

4. En eventuell realisering av flerbrukshall på Lagård krever at det fremmes en ny 
politisk sak til kommunestyret.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Kommentarer fra Egersund idrettsråd dat. 10.4.2012 vedr. mulig ny 
idrettshall ved Dalane Videregående skole.  (JpID 12/12105).

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-027/12 Vedtak:

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Modular 
Building Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård.
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2. Prosjektet forutsettes å være forskningsbasert eller av en slik art at ordinære 
anskaffelsesregler vil være tilsidesatt ved en eventuell realisering av en flerbrukshall. 
Dette momentet tas inn i intensjonsavtalen.

3. Intensjonsavtalen forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk. 

4. En eventuell realisering av flerbrukshall på Lagård krever at det fremmes en ny politisk 
sak til kommunestyret.

Enstemmig vedtatt. 

028/12: Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i 
Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012:

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Møtet ble lukket under en orientering av rådmannen jf. kl. 31, nr 5.
~ o ~

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
”Nytt punkt 3: Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de 
fremforhandlede avtalene.” 

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

FS-028/12 Vedtak:

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av Svanedal 
AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

3. Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de fremforhandlede 
avtalene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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029/12: Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 29

Rådmannens forslag til vedtak 23.03.2012:

Eigersund kommune frafaller sine krav på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som følger av 
skjøte datert 27.01.1966.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes i påvente av at administrasjonen innkaller eiendomsbesittere og 
fastboende i skolekretsen Mong og Rodvelt til et avklaringsmøte i forhold til om det er 
grunnlag for fremtidig bruk av huset som felles forsamlingshus.”

Votering:
Stangelands utsettelseforslag enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

FS-029/12 Vedtak:

Saken utsettes i påvente av at administrasjonen innkaller eiendomsbesittere og 
fastboende i skolekretsen Mong og Rodvelt til et avklaringsmøte i forhold til om det er 
grunnlag for fremtidig bruk av huset som felles forsamlingshus.

Vedtaket er enstemmig.

030/12: Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og 
jordskiftemeddommere for perioden 2013 - 2016.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:
Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere legges 
ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500.

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere med eventuelle 
endringer etter offentlig ettersyn vedtas.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Notat fra politisk sekretær Irene H. Randen av 18.4.2012 –
Endringer i forslag til lagrettsmedlemmer/meddommere for perioden 2013-2016. (JpID: 
12/12016)

 ~ o ~

Side 17 av 170



Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:
”Lektor Jon Arne Hoås velges som reserve.” 

Votering:
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
Rakes forslag enstemmig vedtatt. 

Formannskapet var 10 under behandling og vedtak av saken da Svanhild Wetteland (H) ikke 
var tilstede.

FS-030/12 Vedtak:

Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 
legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500.

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere med eventuelle 
endringer etter offentlig ettersyn vedtas.

Lektor Jon Arne Hoås velges som reserve.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

031/12: Referatsaker til formannskapets møte 18.04.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 28.03.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/10467 I 27.03.2012 Regjeringen

Rapport fra 
Telemarksforskning om 
profittmuligheter i 
barnehagesektoren

2 12/10066 X 26.03.2012

Informasjon knyttet opp mot 
tilskudd til private 
barnehager i Eigersund 
kommune

3 12/7043 I 28.02.2012 Dalanerådet

Togtider og Dalane 
videregående skole - brev 
fra  Dalanerådet  til 
Rogaland fylkeskommune

4 12/3777 I 26.01.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Skjønnstilskudd til 
omstillingsprosjekt og annet 
(restskjønn for 2012)

5 12/10491 X 29.03.2012 Evaluering av rusomsorgen
6 12/9416 U 21.03.2012 Evangeliehuset Dagtilbud på Evangeliehuset

7 12/8576 I 09.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vergemålsreformen - status 
og gjennomføring 2012

8 12/5709 I 03.02.2012
likestillings- og 
inkluderingsdep. Det 

Invitasjon til høring - NOU 
2011:20 Ungdom, makt og 

Side 18 av 170



16

kongelige barne- medvirkning

9 11/32293
M
P

06.12.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
07.12.2011

10 12/9750 I 19.03.2012 Nils Helge Amdal
Søknad om økonomisk 
støtte til bokprosjekt - På tur 
i krigshistoriske fotspor

11 12/8188 I 29.02.2012 Egersund Idrettsråd
Søknad om økt tilskudd -
Eigersund idrettsråd

12 12/8009 I 07.03.2012 ***
Søknad om støtte til 
deltakelse i student-EM i 
volleyball

13 12/9984 I 20.03.2012
Statens 
landbruksforvaltning

Utbetaling av kompensasjon 
ved salg av kvote ku

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Møtet ble lukket under deler av debatten i rs-sak 1 jf. kl. 31, nr 2.

Votering:

FS-031/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

032/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.03.2012:

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om det fortsatt er aktuelt å fortsette med den planlagte 
utbyggingen av Refsvatnet, dette bla med bakgrunn i redusert vannforbruk fiskeindustrien.

Rådmannen orienterte om status i saken og at kommunen i et langsiktig perspektiv fortsatt er 
nødt til å ha Refsvatnet som vannkilde.

 Ruth Evy Berglyd (SP) gjorde oppmerksom på at det mangler skilt for fotgjengerfelt ved 
fotgjengerfeltene i Johan Feyers gate (krysset Storgaten) og øvre del bakken.

Rådmannen vil følge opp saken.

 Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om oppfølging av et initiativ fra Hellvik Idrettslag om 
renovering/kunstgress på idrettsanlegget på Brunmyra. Idrettslaget etterlyser også svar på et 
skriv av 22. januar 2012.
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Rådmannen orienterte om at dette hadde vært oppe i budsjettprosessen, men nådde ikke 
opp i de økonomiske prioriteringene da det også vil påløpe utgifter for kommunen. 
Rådmannen vil sørge for at idrettslaget skal få svar på sitt skriv.

 Ordføreren stilte spørsmål om det var noen i formannskapet som kunne delta for ordføreren 
på film & kinos landsmøte 4-5 juni 12. 

Tor-Inge Rake (V) kunne delta for ordføreren.

 Ordføreren orienterte om at det i tråd med tidligere praksis var gitt et beløp til reisestøtte til 
Ungdomsbedriftene som skulle delta i NM.

 Rådmannen orienterte om prosessen med nedlegging av Bakkebø Borettslag som er 
forsinket pga en brann som oppsto i en bolig og der det var formålstjenlig at 
forsikringsselskapet forholdt seg til BBL. Prosessen er imidlertid i gang.

 Rådmannen orienterte om prosessen med skaterampe.

 Rådmannen orienterte om problematikken rundt mobil scene der den scenene kommunen 
har hatt nå er gått i stykker.

 Rådmannen orienterte om at det kommer en sak om Startlån til kommunestyrets møte 18. 
juni 2012.

 Rådmannen orienterte om saken mellom kommunen, Desconda og fylkesmannen.
Møtet ble lukket under denne orienteringen jf. kl. 31, nr 5.

Votering:

FS-032/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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************ TILLEGGSSAKER ************

033/12: Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens 
erklæring og fullmakt til selskapsmøtet

Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2012:

1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA og 
utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet.

2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved 
utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2.

3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13.

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) erklærte seg ugild da hun hun er medlem av styret i 
Lyse Energi AS  jf. fvl. § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bente S. 
Gundvaldsen (KRF) tok sete.

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-033/12 Vedtak:

1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA 
og utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet.

2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett 
ved utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2.

3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13.

Vedtaket er enstemmig 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.05.2012
Arkiv: :FE-231, FA-D11, 
FA-D23, TI-&53
Arkivsaksnr.:
12/45
Journalpostløpenr.:
12/13589

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

Miljøavdelingen
Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning
Linda Drageland
Konsulent
51 46 83 19
linda.drageland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
035/12 Formannskapet 16.05.2012

Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller
  

Sammendrag:
Egersundshallen og øvrige idrettshaller samt svømmehaller i Eigersund kommune leies ut til 
ulike arrangementer. Her har det vært varierende praksis med hensyn til pris og betingelse 
for utleie. For å samle dette og for å få mest mulig lik praksis i de ulike idrettshaller og 
svømmehaller, samt for å øke kommunens inntekter foreslås nye leiesatser. I tillegg lånes pr 
i dag stoler og bord ut gratis til konfirmasjoner etc fra Egersundshallen. Det foreslås at det 
settes en leiesats for denne utleien.

Det presiseres at forslaget ikke innebærer endring for idrettslag og foreninger med hensyn til 
betaling for tildelte ordinære treningstider.  Praksis her blir som tidligere, dvs. at det ikke 
betales leie.  Rådmannen ser det som rimelig at privatpersoner, vennegrupper, 
bedriftsidrettslag og andre private aktører (kommersielle leietakere) skal betale for leie.

Saksgang:
Saken avgjøres i formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 02.05.2012:

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
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.”
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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. 

Kultur- og oppvekstutvalget behandlet 17.2.2011 sak som gjaldt utleiepriser for kommunale 
bygg- og anlegg.  Arkivsak 11/251, jornalpost 11/4058.  Herunder ble leiesatser for Slettebø 
varmtvannsbasseng omhandlet.

Kultur og oppvekstutvalgets møte den 14.6.2011 ble bl.a. vedtatt at Dalane Kristne skole får 
gratis leie av varmtvannsbasseng på Bakkebø.   (KUO 023-11) (arkivsak 11/809.

Andre opplysninger / fakta i saken:
De årlige driftsutgiftene til de ulike idrettshallene og svømmehallene er betydelige. Priser 
som i dag benyttes til utleie av Egersundshallen er priser fastsatt i 1996. For utleie av bord 
og stoler er det ikke satt noen pris så disse lånes ut gratis. 

Saksbehandlers vurderinger:
Eigersund kommune har store utgifter til bl.a. oppvarming, renhold, vaktmestertjeneste, 
vedlikehold og drift av aktuelle bygg. I dag lånes bl.a. idrettshaller og svømmehaller gratis av 
for eksempel bedriftsidrettslag, private skoler, ”vennegrupper” etc. Bord og stoler lånes ut 
gratis til ulike arrangementer så som bl.a. private selskaper som konfirmasjoner. Dette er 
utleie og utlån som kommunen har utgifter til. Rådmannen mener derfor det er rimelig at det 
betales en viss leiesum. 

Forslaget om å øke utleieprisene er forelagt kulturkontoret.  Tilbakemelding er:
”Kulturavdelingen vurderer forslaget til leiepriser som motivasjonshemmende i forhold 
til fysiks forstring blant kommunens innbyggere.
Brukerne av kommunale haller /gymsaler spriker fra bedriftslag til ungdomsgrupper.
Betalingsevne er derfor svært forskjellig fra en gruppe til en annen.

Erfaring fra prisøkning for leie av kulturhuset er at aktiviteten er halvert i 2011 i 
forhold til foregående år.

Prisforslaget når det gjelder kulturarrangement i Egersundshallen vil trolig medføre at 
enda færre  il være leietakere her.
Sett fra vårt synspunkt vil kommunens innbyggere dermed få et redusert kulturtilbud.
Private aktører løper en stor risiko ved å engasjere profesjonelle artister med store 
honorarkrav.”
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Saken har vært ute på høring.  Det har komme følgende svar på høringen fra Eigersund 
idrettsråd:

”Idrettsrådet mener at å prise bruken av kommunale haller og anlegg til frivillige 
klubber og lag vil ha en negativ virkning på både folkehelsen og fysisk fostring.  Lag 
og foreninger som bruker hallene er forskjellig i størrelse og alderssammensetning.

Idrettsrådet er ellers enig med forslaget fra administrasjonen hva gjelder utleiesatser 
på stoler og border.  Her bør det være en stk.pris uansette hvor mange enheter man 
leier”

Med hensyn til utleie av bord og stoler så leies disse meds ut i forbindelse med barnedåp, 
konfirmasjon og lignende.  Det dreier det seg for fdet meste om 2-8 bord og 8-10 stoler.
Stykkprisen kan da bli oppfattet som drøy om man skal gå for fast pris. Rådmannen 
anbefaler derfor stk.pris som foreslått i forslag utarbeidet av seksjon bygg og eiendom, dat. 
10.1.2012.

Det er også utarbeidet et forslag til leiekontrakt som skal benyttes ved utleie.  
Miljøavdelingen foretar fakturering.  Rådmannen anbefaler at forslag til vedtak vedtas.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene er ikke beregnet, men antas å gi vesentlig større 
leieinntekter.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslaget vedtas med endringer fastsatt av formannskapet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg

218365
Vedrørende utleiepriser idrettshaller og svømmehaller - høring fra Eigersund 
idrettsråd

228053 Forslag utleiepriser idrettshaller og svømmehaller dat. 12.1.2012.PDF
228061 Leiekontrakt  - idretts og svømmehalleri Eigersund kommune.PDF

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 16.02.2012 Eigersund Idrettsråd Høring utleiepriser idrettshaller og svømmehaller

2 I 02.03.2012 Eigersund Idrettsråd
Vedrørende utleiepriser idrettshaller og 
svømmehaller - høring fra Eigersund idrettsråd

Parter i saken:
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sem Hadland 
Sendt: 02.03.2012 
Til:  'Linda Drageland' 
Kopi: pete.seglem@dalane-energi.no;Kenneth Pedersen 
Emne: SV: Sak til høring Eigersund Idrettsråd - vedrørende utleiepriser idrettshaller og svømmehaller 
________________________________________________________________ 

 Her er svaret på høringen fra Eigersund idrettsråd

-----------------
Idrettsråd mener at å prise bruken av kommunale haller og anlegg til
frivillige klubber og lag vil ha en negativ virkning på både folkehelsen og
fysisk fostring. Lag og foreninger som bruker hallene er forskjellig i
størrelse og alderssammensetning. Betalingsevnen vil derfor forskjellig.

Idrettsrådet er ellers enig med forslaget fra administrasjonen hva gjelder
utleiesatser på stoler og border. Her bør det være en stk. pris uansett hvor
mange enheter man leier.
-----------------

--
  Sem Hadland
  Webredaktør
  http://www.eigersund.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Linda Drageland [mailto:linda.drageland@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 27. februar 2012 13:31
Til: Sem Hadland
Emne: VS: Sak til høring Eigersund Idrettsråd - vedrørende utleiepriser
idrettshaller og svømmehaller

Da jeg ikke fikk svar så sjekket jeg kalenderen din og så at du hadde tatt
en lang ferie. Kontaktet derfor Pete Seglem og fikk svar fra ham. Sender deg
saksdokumentene som de andre i Idrettsrådet har mottatt.

Mvh
Linda

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Linda Drageland [mailto:linda.drageland@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 16. februar 2012 14:02
Til: 'pete.seglem@dalane-energi.no'; 'Alf Reidar Eik'; 'Gunn veshovde';
'Kenneth Pedersen'; 'Lillian Løyning'; 'Marianne Løvold';
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'Sivslettebo@Hotmail. Com'; 'Svein Erling Jensen'; 'Sverre Tengesdal'
Emne: Sak til høring Eigersund Idrettsråd - vedrørende utleiepriser
idrettshaller og svømmehaller

Hei,

Som Idrettsrådet sikkert er kjent med bl.a. via Dalane Tidende så har
seksjon bygg og eiendom i Eigersund kommune en tid jobbet med å få til nye
utleiepriser for idrettshaller og svømmehaller. Saken var den 08.02.12 oppe
til behandling i Formannskapet. Tilbakemelding fra Formannskapet er at saken
skal sendes på høring til Idrettsrådet. 

Gjør oppmerksom på at det etter Formannskapets møte er korrigert noe på
teksten i saksfremlegget under punktet: Saksbehandlers vurderinger. Her har
teksten tilbakemelding fra Kulturkontoret blitt korrigert. Den teksten som
stod i saksfremlegget som ble fremlagt Formannskapet var fra et tidligere
utkast.

Vi har satt høringsfristen til den 12.03.2012.

Sender kun elektronisk. Dersom noen ønsker å få tilsendt i papirkopi så ber
jeg om en tilbakemelding på denne e-mail.

Med vennlig hilsen

Linda Drageland
Konsulent 
Seksjon Bygg- og eiendom

Tlf. direkte 51 46 83 19 / Sentralbord 51 46 80 00
Email: linda.drageland@eigersund.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: pete.seglem@dalane-energi.no [mailto:pete.seglem@dalane-energi.no] 
Sendt: 16. februar 2012 07:38
Til: Linda Drageland
Kopi: 'Alf Reidar Eik'; Gunn veshovde; Kenneth Pedersen; Lillian Løyning;
Marianne Løvold; Sivslettebo@Hotmail. Com; Svein Erling Jensen; Sverre
Tengesdal
Emne: Ad: VS: Vedrørende sak som skal på høring til Idrettsrådet

God morgen Linda

Idrettsrådet har sitt neste møte den 7. mars, dette som en forberedelse til
årsmøte som skal være 2 dager etter, altså fredag den 9.

Når det gjelder den aktuelle sak begynte vi så smått å bli bekymret for
hvor den ble av. Opplagt at alle slike saker skal oversendes idrettsrådet
til uttalelse før den behandles i det politiske systemet.

Ber deg sende saken direkte til idrettsrådsmedlemmer takk.

Snakkes
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Med vennlig hilsen

Pete Seglem

Dalane energi IKS

Tlf.: 51462511
Mob.: 91717350
Sentralbord: 51462500

Epost: ps@dalane-energi.no
www.dalane-energi.no

-
This document should only be read by those persons to whom it is addressed
and is not intended to be relied upon by any person without subsequent
written confirmation of its contents. Accordingly, our company disclaim all
responsibility and accept no liability (including in negligence) for the
consequences for any person acting, or refraining from acting, on such
information prior to the receipt by those persons of subsequent written
confirmation.

If you have received this e-mail message in error, please notify us
immediately by telephone. Please also destroy and delete the message from
your computer.

Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification,
distribution and/or publication of this e-mail message is strictly
prohibited.
|------------>
| Fra:       |
|------------>

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
  |"Linda Drageland" <linda.drageland@eigersund.kommune.no>
|

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
|------------>
| Til:       |
|------------>

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
  |<Pete.seglem@dalane-energi.no>
|

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
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|------------>
| Dato:      |
|------------>

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
  |14.02.2012 10:56
|

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
|------------>
| Emne:      |
|------------>

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|
  |VS: Vedrørende sak som skal på høring til Idrettsrådet
|

>---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------|

Hei,

Har sendt et spørsmål som du ser nedenfor til Sem Hadland. Ser imidlertid
at han har tatt seg en virkelig lang ferie så jeg regner ikke med å få svar
fra ham.

Kan du svare på når neste møte i Idrettsrådet er og hva som er en passende
høringsfrist?

Mvh

Linda Drageland

Fra: Linda Drageland [mailto:linda.drageland@eigersund.kommune.no]
Sendt: 14. februar 2012 08:15
Til: Sem Hadland
Emne: Vedrørende sak som skal på høring til Idrettsrådet

Har en sak vedrørende utleiepriser idrettshaller og svømmehaller som skal
på høring til Eigersund Idrettsråd. Ser at du er sekretær der og sjekker
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derfor med deg når dere skal ha neste møte?

Justerer høringsfristen slik at Idrettsrådet får anledning til å drøfte
saken på neste møte.

Med vennlig hilsen

Linda Drageland

Konsulent

Seksjon Bygg- og eiendom

Tlf. direkte 51 46 83 19 / Sentralbord 51 46 80 00

Email: linda.drageland@eigersund.kommune.no
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Treningstider tildeles av Kulturkontoret og følger skoleåret (august tom. juni). Konkurranser/seriespill/andre
arrangementer avtales med ansvarlig for idrettshall (vaktmester). Ved større arrangementer (konserter, festivaler
etc.) må leie avtales med Kulturkontoret.

Følgende utleiepriser er fastsatt gjeldende fra 01.03.20 12. For avtaler som allerede er inngått vil nye leiepriser
først bli gjeldende fra august 2012. Utleieprisene er vedtatt av formannskapet den 08.02.2012.

Fast minste leiebeløp inkluderer 2 timer leie og vask. Timeprisen kommer i tillegg pr. time utover de to timene
den faste leien inkluderer:

Utleie idrettshalllgymnastikksal (ikke svømmehall) Fast minste Time pris
. pris (leie 2 utover 2 g

(Eigerøy skole, Grøne Bråden skole, Rundevoll skole, Lagard . . time pr
timer) timer

ungdomsskole, Slettebø Idrettsbygg samt Egersundshallen) halvar

Trening/oving lag og foreninger kvalifisert til idrett- - - 0,-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).
Trening/aving lag, foreninger, vennegrupper og bedrifisidrettslag, - - 2000,-
private skoler og barnehager etc. og andre som ikke er kvalifisert
til kommunale idrett-/kulturmidler. Fast trening I time i uken.
Konkurranser/seriespill/seminar og lignende etc. på lørdager og 300,- I 50,- -

søndager.
Konkurranser/seriespill/seminar og lignende, treningssamlinger 600,- 300,- -

etc. lørdager og søndager utenbys arrangør (minste leietid er 2
timer, timeleie inkluderer her søppeltømming).
Døgnleie for overnatting for lokale leietakere (lag og foreninger). 800,- - -

Døgnleie for overnatting “utenbys” arrangør (lag og foreninger). 1.600,- - -

Egersundshallen
Kommersielle arrangementer — Fast minimumspris kr. 3.500,- i leie for ett døgn og i
billettavgift” på kr. 25,- pr. solgte billett. For særskilte arrangementer kan dette etter
formannskapet. (Egersundshallen leies ut til kommersielle arrangementer en sjelden
fra andre bygg som omfattes her. )

I EIGERSUND KOMMUNE -

UTLEIEPRISER IDRETTS}IALLER OG
SVØMMEHALLER

tillegg en “kommunal
søknad fravikes av
gang. Slik utleie gjøres ikke

Utleie av svommehallen i Egersundshallen . . . Leie en
Fast minste Time pris

. . ukentlig
pris (leie 2 utover 2

. . time pr
timer) timer

halvår
Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett- - - 0,-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).
Private brukere, herunder private og fylkeskommunale skoler og 300,- 150,- 3000,-
private barnehager etc. (ukedager)
Trening/øving utenbys lag og foreninger (leie lørdager og - 600,- -

søndager).
Private brukere, herunder private og fylkeskommunale skoler og 1000,- 150,- 3000,-
private barnehager etc. (minsteprisen gjelder leie i 2 timer, for
flere timer påløper time pris) — lørdager og søndager.
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Utleie av svømmehallen i Lagård ungdomsskole . Leie en
Fast minste Time pris

(kun ukedager) . ukentlig
pris (leie 2 utover 2

. . time pr
timer) timer

halvår
Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett- - - 0,-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).
Private brukere (minsteprisen gjelder leie i 2 timer for flere timer 600,- 150,- 3000,-
påløper time pris)

Utleie av svømmehallen i Slettebø Jdrettshall . . . Leie en
. Fast minste Time pris

(ikke søndager) . ukentlig
pris (leie 2 utover 2

. . time pr
timer) timer halvar

Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett- - - 0,-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).
Kommersielle leietakere. 600,- 150,- 6000,-
Private brukere. 300,- 150,- 3000,-
Interkommunale tiltak og private skoler, private bamehager etc. 300,- 150,- 3000,-
Kommunale tiltak. Leie for personer med bistandsbehov. 0,- 0,- 0,-
(Minimum I av leietakerne må være hjelpetrengende).

Det skal ved leie ryddes skikkelig opp etter bruk og søppel skal fjernes. Dersom leietaker ikke har ryddet
tilkommer et tilleggsgebyr på kr. 1.000,- samt kr. 100,- per søppelsekk som blir fjernet. Unntaket er utenbys
arrangør hvor søppeltømming er inkludert i leien. Her må sekker settes på anvist plass.

Utleie av bord, stoler og scene fra Egersundshallen
Pris
Scene (1 stk) — Pris kr. 2.000,-. Prisen er for inntil en ukes leie. Leier må selv hente, rigge opp og demontere
scenen.
Stol — Kr. 5,- per døgn for leie av en stol

Bord — Kr. 20,- per døgn for leie av ett bord

Alle leiesatser reguleres hvert 3 år ihht konsumprisindeks. Første regulering vil skje 01.01.2015 med
utgangspunkt i indeks pr. 01.01.2012.

Seksjon Bygg og eiendomsforvaltning
12.01.20 12
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.04.2012
Arkiv: :FE-611, TI-&55, 
GBR-45/5
Arkivsaksnr.:
12/431
Journalpostløpenr.:
12/13386

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

Miljøavdelingen
Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning
Linda Drageland
Konsulent
51 46 83 19
linda.drageland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/12 Formannskapet 16.05.2012

Kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 45 bnr. 5 - Lagård

Sammendrag:
Aarstad Eiendom A/S har søkt om å få kjøpe et område på Lagård/Egebakken med gnr. 45 
bnr 5. Bakgrunnen er at Aarstad Eiendom AS er i besittelse av et område med gnr. 45, bnr, 
30 som tidligere var en fritidseiendom som tilhørte familien Aarstad. Eiendommen ble i 
forbindelse med reguleringsplanen for Lagård/Holan regulert til 3 boligtomter. Siden tomtene 
er forholdsvis bratte ned mot jernbanen/riksveien, ønsker Aarstad Eiendom å kjøpe areal til 
parkering/garasje. Det er snakk om et areal på ca. 400 m2 som tilhører Eigersund kommune, 
og hvor det på reguleringsplanen er vist 5 garasjer med tilhørende oppstillingsplasser for bil 
foran.

Det er kommet merknader fra naboen Egil Arne Egebakken som er eier av gnr 45 bnr 145 og 
bnr 146, som også ønsker å kjøpe hele eller deler av området. 

Saksgang:
Saken behandles av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Søknaden til Aarstad Eiendom A/S imøtekommes.

I tillegg til omsøkt areal godkjenner formannskapet  at område vist som nr. 2 på 
situasjonskart datert 29.02.2012 tilbys Aarstad Eiendom A/S ved grensejustering. 
Bakgrunnen for dette er at området ikke vil ha noen nytteverdi for Eigersund kommune. 
Området ligger som en sone mellom Aarstad Eiendom sin eiendom Gnr 45 bnr 30 og 
kommunal vei. Området må opparbeides i forbindelse med utbygging av tomten og vil være 
en naturlig adkomst til omsøkt areal på Gnr 45 bnr 5.

Prisen sette til kr. 200,- pr. kvadratmeter. Kjøper må dekke samtlige omkostninger som 
påløper til behandling av søknad om deling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ifølge gjeldende reguleringsplan datert 23.10.1972 er området det søkes om regulert til 
parkering/garasje. 

Side 35 av 170



2

Saksbehandlers vurderinger:
Nabovarsel ble den 29.02.2012 sendt ut i forbindelse med fradeling av regulert 
boligareal/parkeringsareal i tråd med reguleringsplan. Det fremgikk av nabovarsel at området 
skal brukes til parkering/garasje for boliger på gnr 45 bnr 30. 

Eigersund kommune har mottatt en protest fra nabo på nabovarsel datert 29.02.2012. Egil 
Arne Egebakken eier av gnr 45 bnr 145 og gnr 45 bnr 146 protesterer på at areal selges til 
Aarstad Eiendom A/S. Egebakken hevder at parsellen naturlig bør tilhøre hans eiendom i 
Holanveien 20.

Egebakken har i alle år, etter 1982, hatt innkjørsel til sin eiendom over parsellen, og opplyser 
at dette er etter muntlig avtale med Eigersund kommune. Parsellen var tidligere en del av det 
såkalte Berlandstykket, som fra gammel av tilhørte Egebakken sine slektninger.

Egebakken har ved et par anledninger ytret ønske overfor Eigersund kommune om å få 
kjøpe denne parsellen. Han fikk i 1985 avslag fra kommunen og har siden den gang latt 
saken ligge. Han er fremdeles svært interessert i å få kjøpe parsellen med formål å anlegge 
parkeringsplasser til sine eiendommer med gnr 45 bnr 145 og gnr 45 146. Egebakken mener 
det er mer naturlig at han får kjøpe arealet enn eier av gnr 45 og bnr 30. Han har brukt 
arealet som innkjørsel i over 30 år. 

Egebakken har sendt inn et alternativt forslag til opparbeidelse og deling av det regulerte 
garasje/parkeringsarealet. Det er i forslaget fra Egebakken tatt hensyn til at han skal ha 
kjøreadkomst over dette arealet til sin bolig, og at del av arealet selges til Egebakken. Dette 
forslaget avviker fra den løsningen som er vist på reguleringsplanen. 

Det har blitt foretatt befaring av området. Vedlagt følger fotografi (2) som viser arealet det er 
snakk om å kjøpe. Fotografiet viser adkomsten Egebakken pr i dag har til sin eiendom. 
Fotografi (1) viser port på oppsiden av Egebakken sin eiendom. Her er fortauskant nedfelt og 
dette antas å ha blitt gjort for at han skal kunne kjøre inn på sin eiendom fra oppsiden.

Dersom arealet skal selges som foreslått av Egil Arne Egebakken så må Egebakkens 
forslag bearbeides slik at det tas hensyn til det skrånende terrenget og at lengde på 
parkeringsareal + manøvreringsareal til sammen må være 11 m langt.

Etter rådmannens vurdering bør arealet selges for bruk som vist i gjeldende reguleringsplan. 
Etter rådmannens vurdering bør arealet selges til Aarstad Eiendom A/S.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Salget vil gi en inntekt på ca. 400 m2 x kr. 200,-. Dvs. kr. 80.000,-. I tillegg kommer areal 
inntekter pr kvadratmeter for areal som grensejusteres.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Alternative løsninger:

1. Søknaden til Aarstad Eiendom A/S avslås. Arealet selges til Egil Arne Egebakken. 

2. I tillegg til omsøkt areal godkjenner formannskapet at område vist som nr. 2 på 
situasjonskart datert 29.02.2012 tilbys Aarstad Eiendom A/S ved grensejustering. 
Bakgrunnen for dette er at området ikke vil ha noen nytteverdi for Eigersund 
kommune. Området ligger som en sone mellom Aarstad Eiendom sin eiendom Gnr 
45 bnr 30 og kommunal vei. Området må opparbeides i forbindelse med utbygging av 
tomten og vil være en naturlig adkomst til omsøkt areal på Gnr 45 bnr 5.

3. Prisen settes til kr. 200,- pr. kvadratmeter for areal nevnt i pkt. 1 og 2 ovenfor. 
Kjøperne må også dekke samtlige omkostninger som påløper til behandling av 
søknad om deling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
227761 Søknad om innløsing av grunn Lagård.pdf
227764 Vedørende innløsning av grunn - Lagård.pdf
227765 Bekreftelse på dekning av omkostninger innløsing grunn.pdf
227766 Gjenpart av nabovarsel.pdf
227767 Situasjonskart.pdf
227768 Brev fra Egil Arne Egebakken.pdf
227769 Fotografier gnr 45 bnr 5.pdf
227838 Vedrørende søknad fra Aarstad Eiendom AS om å få kjøpe gnr. 45 bnr. 5
227963 Forslag fra Egil Arne Egebakken - salg areal.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2012 Aarstad Eiendom A/S
Søknad om kjøp av del av kommunal eiendom 
gnr. 45 bnr. 5 - Lagård

2 U 23.02.2012 Aarstad Eiendom A/S Vedrørende innløsing av grunn - Lagård

3 I 24.02.2012 Aarstad Eiendom
Vedrørende innløsning av grunn - bekreftelse på 
dekning av kostnader

5 I 20.03.2012 Egil A. Egebakken
Ønske om å kjøpe tilleggsareal / 
parkeringsplasser for gnr. 45 bnr. 145,146

7 I 30.04.2012 Egil Egebakken
Vedrørende søknad fra Aarstad Eiendom AS om 
å få kjøpe gnr. 45 bnr. 5

8 I 30.04.2012 Egil Egebakken
Vedrørende søknad fra Aarstad Eiendom AS om 
å få kjøpe gnr. 45 bnr. 5 - forslag til løsning

Parter i saken:
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________________________________________________________________ 

Fra:  Egil Egebakken 
Sendt: 30.04.2012 
Til:  Linda Drageland 

Kopi: 
Emne: Re: Vedrørende søknad fra Aarstad Eiendom AS om å få kjøpe gnr 45 bnr 5 
________________________________________________________________ 

  
Til
Eigersund Kommune,
v/ Rådmannen.

Jeg leser innstillingen fra Rådmannen, angående salg av Gnr 45, bruksnr 5, som jeg har veldig vankelig for å forstå, 
langt mindre kan akseptere.
Min eiendom har hatt avkjørsel over denne tomten i over 30 år, etter muntlig avtale med kommunen, og det må 
derfor betraktes som en opparbeidet hevd.
Alternativ avkjørsel med port og parkering for en liten bil på oversiden av huset er svært lite tilfredstillende og 
dårlig egnet som adkomst til eiendommen, like ved  det store veikrysset.
Adkomsten ned til huset er bratt går pr. trapper og eienedommen vil heretteretter være helt utilgjengelig for 
handycapede.

Avkjørsel til eiendommen min er derfor mest naturlig slik den er i dag og har vært i alle år, med vei over kommunal 
parsell.
Jeg ser parkeingsproblemet ved en utnyttelse av Årstads eiendom, men parkeringsproblemet er like stort for min 
eiendom.
Det aktuelle parkeringsarealet bør derfor kunne utnyttes for begge eiendommene, f.eks ved at arealet deles 

mellom Arstads eiendom og meg, og
med felles innkjørsel.
Mister jeg innkjørselen, slik kommunen nå legger opp til, må kommunen belage seg på et sevilt saksmål.

mvh
Egil Egebakken

telf. 95 03 60 99

From: Linda Drageland <mailto:linda.drageland@eigersund.kommune.no>
Sent: Monday, April 30, 2012 12:39 PM
To: egilegebakken@tele2.no <mailto:egilegebakken@tele2.no>
Subject: Vedrørende søknad fra Aarstad Eiendom AS om å få kjøpe gnr 45 bnr 5

Viser til samtale og ditt brev den 22.03.12.
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Holder deg som avtale orientert om fremdriften i saken.

Saken skal behandles i Formannskapet den 16.05.2012. Legger ved kopi av saksfremlegg. Som det 
fremgår av dette innstiller Rådmannen på at Aarstad Eiendom A/S får kjøpe arealet.

På hjemmesiden til Eigersund kommune (www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no>) vil sakspapir bli lagt ut. Her fremgår også medlemmer av politiske 
utvalg. 

Med vennlig hilsen

Linda Drageland

Konsulent 

Seksjon Bygg- og eiendom

Tlf. direkte 51 46 83 19 / Sentralbord 51 46 80 00

Email: linda.drageland@eigersund.kommune.no <mailto:linda.drageland@eigersund.kommune.no>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.04.2012
Arkiv: :FE-611, TI-&55
Arkivsaksnr.:
07/3425
Journalpostløpenr.:
12/11890

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

Miljøavdelingen
Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning
Linda Drageland
Konsulent
51 46 83 19
linda.drageland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
037/12 Formannskapet 16.05.2012

Strømstad boligfelt - salg av kommunal tomt til byggefirma

Eigersund kommune har mottatt søknad fra Byggmester Grude AS om å få kjøpe en 
kommunal tomt på Strømstadfeltet på Helleland. Det gjelder kjøp av tomt i Eptelandsveien 
60, med Gnr. 98 og bnr. 33.

Sammendrag:

Den aktuelle tomten har en tomtepris på kr. 206.186,-. I tillegg må kjøper betale 
tingslysingsgebyr, oppmålingsgebyr og dokumentavgift, totalt kr. 20.195,- Salgspris fastsatt 
av formannskapet er derfor kr. 226.381,-. Tomten har en størrelse på 745 m2.

Tomten er en av to tomter på feltet som pr. i dag ikke er solgt. Tomten har ligget flere år til 
salgs. I reglene for tildeling av kommunale tomter er det bestemt at firma i utgangspunktet 
ikke kan få kjøpe kommunale boligtomter. Det må i så tilfelle skje ved særskilt søknad til 
formannskapet.

Saksgang:
Avgjøres av formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2012:

Tomt i Eptelandsveien 60, gnr. 98, bnr 33 selges til Byggmester Grude AS. 
Tomen selges for kr. 226.381,- inkludert avgifter som beskrevet ovenfor.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

Det har ikke meldt seg andre kjøpere til tomten.

Saksbehandlers vurderinger:

Tomten har ligget til salg i flere år. Det har ikke meldt seg andre kjøpere til tomten. 
Ifølge Byggmester Grude AS har de stor etterspørsel etter ferdige eneboliger i Hellelands-
området. Det er dårlig tilgang på brukte boliger, men flere som ønsker å bosette seg på 
Helleland. De har kunder som etterspør ferdig produkt. 

Universell utforming:
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Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Vil medføre inntekt for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Det avslås at Byggmester Grude AS får kjøpe tomten.

D~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
227777 Søknad om kjøp av kommunal tomt.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.11.2007 Mona Garpestad
Søknad om kjøp av kommunal tomt nr. 58 på 
Strømstad feltet

2 U 11.11.2007 Mona Garpestad
Svar på søknad om kjøp av Eptelandsveien 58 
på Strømstad.

3 I 29.11.2007 Mona Garpestad Bekretelse på kjøp av Eptelandsveien 58
4 U 03.12.2007 Mona Garpestad Betaling for Eptelandsveien 58.

7 I 29.12.2007
Charlotte Håland og 
Bjørn Ove Drange

Søknad om å kjøpe tomt nr. 62 på Strømstad 
boligfelt

6 U 07.01.2008
Charlotte Håland og 
Bjørn Ove Drange

Svar på søknad om å få tildelt kommunal tomt.

9 I 08.01.2008 Eivind Rune Skåra
Søknad om tildeling av tomt nr. 64 i Strømstad 
boligfelt - alternativt tomt nr. 54

8 U 09.01.2008 Eivind Rune Skåra
Svar på søknad om tildeling av kommunal 
boligtomt.

10 U 21.01.2008 Statens kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing.

11 I 22.01.2008
Charlotte Håland og 
Bjørn Ove Drange

Bekreftelse på kjøp av kommunal tomt  -
Eptelandsveien  62
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12 U 29.01.2008 Eivind Rune Skåra Betaling for Eptelandsveien 64.
14 I 29.01.2008 Statens kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 32
15 U 04.02.2008 Mona Garpestad Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 58.

16 U 04.02.2008
Charlotte Håland og 
Bjørn Ove Drange

Betaling for Eptelandsveien 62

19 I 11.03.2008
Hanne Kristin Aase og 
Rune Ørmen

Søknad om kjøp av Eptelandsveien 56

18 U 12.03.2008
Hanne Kristin Aase og 
Rune Ørmen

Ang. søknad om å få tildelt Eptelandsveien 56.

22 I 13.03.2008
Hanne Kristin Aase og 
Rune Ørmen

Bekreftelse på kjøp av Eptelandsveien 56

20 U 17.03.2008
Hanne Kristin Aase og 
Rune Ørmen

Betaling for Eptelandsveien 56.

23 I 03.04.2008 Thomas Garpestad Ønsker å kjøpe av tomt i Strømstad boligfelt

24 U 04.04.2008 Thomas Garpestad
Svar på søknad om tomt i Eptelandsveien på 
Helleland

25 I 09.04.2008 Thomas Garpestad Bekreftelse på kjøp av Eptelandsveien 66
26 U 14.04.2008 Thomas Garpestad Betaling for Eptelandsveien 66.
28 U 13.05.2008 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing.
29 U 14.05.2008 Statens kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing
30 I 20.05.2008 Statens kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 35
31 I 20.05.2008 Statens kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 34
32 U 26.05.2008 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing.
33 U 27.05.2008 Eivind Rune Skåra Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 64

34 U 27.05.2008
Charlotte Håland og 
Bjørn Ove Drange

Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 62

35 I 02.06.2008 Statens Kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 36
36 U 10.06.2008 Thomas Garpestad Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 66.
37 U 03.07.2008 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing.
38 I 14.07.2008 Statens Kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 31
39 I 04.08.2008 Tor Henning Strømstad Kjøp av Eptelandsveien 54
40 U 05.08.2008 Tor Henning Strømstad Svar på søknad om kjøp av Eptelandsveien 54.

41 U 05.08.2008
Hanne Kristin Aase og 
Rune Ørmen

Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 56.

42 I 11.08.2008
Marthe Kvamsø; 
Henning Strømstad

Bekreftelsesbrev på kjøp av kommunal tomt, 
Eptelandsveien 54

43 U 19.08.2008
Marthe Kvamsø og Tor 
Henning Strømstad

Betaling for Eptelandsveien 54.

45 I 04.09.2008 marco ulrich tomt eptelandsveien
47 I 05.09.2008 Marco Ulrich Søknad om å kjøpe Eptelandsveien 52
46 U 09.09.2008 Marco Ulrich Svar på søknad om kjøp av Eptelandsveien 52

48 I 17.09.2008 Marco Ulrich
Bekreftelse på kjøp av kommunal tomt -
Eptelandsveien 52

49 U 23.09.2008
Marco Ulrich co/Jutta 
Valand

Betaling for Eptelandsveien 52

51 U 17.11.2008 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing.
52 I 21.11.2008 Statens kartvetk Retur av tinglyst skjøte - gnr. 98 bnr. 30

53 U 28.11.2008
Marthe Kvamsø ogTor 
Henning Strømstad

Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 54

54 U 08.01.2009 Elisabeth Skailand
Forespørsel om reservering av tomt i Strømstad 
boligfelt

55 U 14.01.2009 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing
56 I 20.01.2009 Statens kartvetk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 29
57 U 21.01.2009 Elisabeth Skailand Vedrørende tom t Strømstad boligfelt
58 U 23.01.2009 Marco Ulrich co/Jutta Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 52
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Valand

60 I 04.03.2009
Tommy og Elisabeth 
Skailand

Kjøp av tomt i Strømstadfeltet

59 U 16.03.2009
Tommy og Elisabeth 
Skailand

Svar på søknad om tildeling av kommunal 
boligtomt

64 I 29.03.2009
Tommy og Elisabeth 
Skailand

Bekreftelse på kjøp av kommunal tomt , 
Eptelandsveien 50

62 I 06.04.2009 Tor Hening Strømstad Tomt Strømstad boligfelt
63 I 14.04.2009 Tor Henning Strømstad Tomt Strømstadfeltet
61 I 14.04.2009 Thomas Garpestad Salg av tomt - Strømstad boligfelt

65 U 20.04.2009 Thomas Garpestad
Vedrørende tomt i Strømstad boligfelt -
Eptelandsveien 66

66 U 27.04.2009 Statens kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing

69 U 29.04.2009
Tommy og Elisabeth 
Skailand

Betaling av Eptelandsveien 50

68 I 04.05.2009 Thomas Garpestad Ved. tilbakeskjøtelse av tomt Eptelandsveien 66
70 U 25.05.2009 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing
71 U 29.05.2009 Thomas Garpestad Utkast til skjøte
72 I 29.05.2009 Statens kartverk Retur av tinglyst skjøte - gnr. 98 bnr. 28

73 U 08.06.2009
Tommy og Elisabeth 
Skailand

Oversendelse av skjøte for Eptelandsveien 50

74 U 01.07.2009 Statens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing
75 I 08.07.2009 Statens kartverk Retur av ikke tinglyst målebrev gnr. 98 bnr. 36

76 I 19.08.2009 Eivind Rune Skåra
Vedr. tomt, Eptelandsveien 64 - Strømstad 
boligfelt

77 U 24.08.2009 Eivind Rune Skåra
Vedrørende tomt i Strømstad boligfelt -
Eptelandsveien 66

78 I 28.08.2009 Eivind Rune Skåra Tilbakekjøp av Eptelandsveien 64
79 U 02.09.2009 Satens Kartverk Oversendelse av skjøte til tinglysing

80 I 07.09.2009 Statens kartverk
Retur av ikke tinglyste dokumenter, gnr. 98 bnr. 
35

81 U 16.09.2009 Statens Kartverk Retur av skjøte for tinglysing
82 I 23.09.2009 Statens kartverk Retur av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 35

83 I 07.10.2009 Henning Bjunes
Søknad om kjøp av tomt nr. 66 i Strømstad 
boligfelt

84 U 26.10.2009 Henning Bjunes
Svar på søknad om kjøp av tomt i 
Eptelandsveien på Helleland

85 I 17.11.2009 Henning Bjunes
Bekreftelse på kjøp av tomt nr. 66 i Strømstad 
boligfelt

86 U 07.12.2009 Henning Bjunes Betaling av Eptelandsveien 66.

88 U 29.01.2010 Statens Kartverk
Oversendelse av skjøte til tinglysing - gnr. 98 bnr. 
36

89 I 03.02.2010 Grude og Lagård AS
Forespørsel om kjøp av kommunal tomt på 
Strømstad boligfelt

90 I 08.02.2010 Statens kartverk
Retur av tinglyst skjøte og heftelser gnr. 98 bnr. 
36

91 U 18.02.2010 Henning Bjunes
Oversendelse av tinglyst skjøte gnr. 98 bnr. 36 -
Eptelandsveien 66

93 I 14.05.2010 Odd-Arne Ørsland
Søknad om kjøp av kommunal boligtomt -
Eptelandsveien 64, tomt nr. 60

94 I 18.05.2010 Odd-Arne Ørsland
Søknad om kjøp av kommunal tomt på 
Strømstad boligfelt - Eptelandsveien 64

95 U 29.06.2010 Odd-Arne Ørsland Strømstad boligfelt - salg av kommunal boligtomt.

96 I 20.07.2010 Odd-Arne Ørsland
Bekreftelse på kjøp av kommunal tomt på 
Strømstad, Helleland
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97 I 23.08.2010 Randi S. Hetland
Søknad om kjøp av tomt 48 gnr. 98 bnr. 27 i 
Strømstadfeltet

98 U 02.09.2010 Randi S. Hetland
Søknad om kjøp av tomt 48 gnr. 98 bnr. 27 i
Strømstadfeltet

99 I 17.09.2010 Randi S. Hetland
Bekreftelse på kjøp av kommunal tomt gnr. 98 
bnr. 27 - Eptelandsveien 48

10
1

U 21.09.2010 Odd-Arne Ørsland
Betaling kjøp av kommunal tomt gnr. 98 bnr. 35 -
Eptelandsveien 64

10
0

U 21.09.2010 Randi S. Hetland
Betaling kjøp av kommunal tomt gnr. 98 bnr. 27 -
Eptelandsveien 48

10
2

I 25.10.2010 Odd-Arne Ørsland
Oppheving av kjøp av kommunal boligtomt gnr. 
98 bnr. 35 - Strømstad boligfelt, Eptelandsveien 
64

10
3

U 01.11.2010 Grude og Lagård AS
Kjøp av kommunal tomt - gnr. 98 bnr. 35 -
Eptelandsveien 64

10
5

I 08.11.2010 Grude og Lagård AS
Bekreftelse på kjøp av tomt - Eptelandsveien 64 -
gnr. 98 bnr. 35

10
4

U 09.11.2010 Statens Kartverk
Oversendelse skjøte til tinglysing - gnr. 98 bnr. 
27

10
6

U 15.11.2010 Grude og Lagård AS
Betaling kjøp av tomt - Eptelandsveien 64 - gnr. 
98 bnr. 35

10
7

I 23.11.2010 Statens kartverk
Retur av tinglyst skjøte og heftelser gnr. 98 bnr. 
27

10
8

U 06.12.2010 Randi S. Hetland
Oversendelse av tinglyst skjøte - gnr. 98 bnr. 27 -
Eptelandsveien 48

10
9

U 21.02.2011 Statens Kartverk
Oversendelse av skjøte til tinglysing - gnr. 98 bnr. 
35.

11
0

I 03.03.2011 Statens kartverk Retur av tinglys skjøte gnr. 98 bnr. 35

11
1

U 18.03.2011 Grude og Lagård AS
Oversendelse av tinglyst skjøte - gnr. 98 bnr. 35 -
Eptelandsveien 35

11
2

I 04.10.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Adv. Stokkeland

Vedr. forkjøpsrett - rettigshaver gnr. 98 bnr. 35

11
3

U 10.10.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Adv. Stokkeland

Vedr. forkjøpsrett - rettigshaver gnr. 98 bnr. 35

11
4

I 18.03.2012 Byggmester Grude AS
Forespørsel om kjøp av kommunal tomt på 
Strømstad boligfelt

11
6

U 25.04.2012 DnB Eiendom

Anmodning om sletting av forkjøpsrett dbnr. 
514882, tgl. 25.10.06 forkjøpsrett - salg av 
kommunal tomt Strømstad boligfelt gnr. 98 bnr. 
21

Parter i saken:
            

Grude og Lagård AS Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
Odd-Arne Ørsland Storemyr 7 4389 VIKESÅ
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  01.05.2012 
Arkiv: :FE-240, TI-&14 
Arkivsaksnr.: 
12/699 
Journalpostløpenr.: 
12/12992 

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

Sentraladministrasjonen 
Seksjon økonomi 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
51 46 80 41 
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
038/12 Formannskapet 16.05.2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Økonomirapport januar - april 2012 
   
 

Sammendrag: 
Økonomirapporten viser at vi er i en situasjon hvor utgiftene øker. Årsakene til dette henger i 
hovedsak sammen med følgende forhold: 

 Nye endringer knyttet opp mot beregninger av premieavvik. Dette er forhold som er 
knyttet opp mot regelendringer og nye beregninger etter at budsjettet for 2012 er 
fremlagt og som en har innarbeidet i årsregnskapet for 2011. 

 Ressurskrevende tjenester innenfor skole.  
 Bemanning innenfor HO. 
 Økt overtidsutbetalinger innenfor HO 
 Lavere utbytter fra Dalane energi og Lyse energi enn budsjettert. 
 Budsjetterte inntekter nås ikke (båtplasser/billettinntekter Byteltet/Kulturhuset). 
 Sykefraværet øker – noe som gjør at vi vanskelig kan klare vedtatt reduksjon. 
 

Samtidig som utgiftene øker er det ikke er rom for å øke inntektene.  
 
Fremlagt økonomirapport viser at vi kan få en situasjon med et underskudd på 10.671.000 
kroner i løpet av 2012. Denne sak fremmes til formannskapet og legges ikke frem for 
kommunestyret. Det arbeides med å se på ulike forslag til driftsreduksjoner fremlagt en ny 
økonomirapport. Hvis ikke den økonomiske situasjonen bedrer seg vil det i 2012 blir fremlagt 
forslag om driftsmessige kutt. 
 
For å innarbeide (og nå) vedtatte reduksjoner i 2012 og 2013 må rådmannen videre fremme 
konkrete forslag på dette i 2012. Det å vise kuttene først i forbindelse med rådmannens 
budsjettforslag for 2013 blir for sent da en erfaringsmessig kun vil få maksimalt halvårseffekt 
det første året. Ut fra dette må en arbeide for å realisere kutt alt i 2012 – noe en arbeider 
med. Fremlagt økonomirapport viser videre nødvendigheten av dette. En påpeker at en vil 
arbeide for å redusere tjenestetilbudet minst mulig, men kutt vil ikke kunne skje uten at 
tjenestetilbudet blir berørt/redusert. 
 
 
Saksgang: 
Saken fremlegges for formannskapet. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 01.05.2012: 
1. Formannskapet tar saken til etterretning. 
2. Det rettes en henvendelse til staten for å gjeninnføre Kjøpslån i Husbanken. Dette for 

å sikre finansiering av bolig for spesielt førstegangsetablerere. 
3. Ved Hestnes renseanlegg (P1970) avsetter en 2.450.000 kroner. Midlene 

omdisponeres fra P1657 Sanering avløpsledninger med tilsvarende beløp. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saken har ikke blitt reist/behandlet tidligere, men en viser til budsjettet for 2012 og 
behandlingen av årsregnskapet for 2011. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Ny økonomirapport i 2012 
Det vil bli fremlagt en økonomirapport for felles brukerutvalg 06.06.2012, formannskapet 
14.06.2012 og kommunestyret 18.06.2012. Hvis ikke den økonomiske situasjonen bedrer 
seg vil det her blir fremlagt forslag om driftsmessige kutt. 
 
En viser til at kommuneopplegget i Revidert nasjonalbudsjett (RNB2012) og 
Kommuneproposisjonen for 2013 legges frem tirsdag 15.05.2012. Dette er dokument som er 
viktige for den økonomiske situasjonen for oss (og andre kommuner). 
 
Kommentarer knyttet opp mot Startlån. 
I forbindelse med kommunestyremøtet 19.03.2012 ble det oversendt følgende til 
formannskapet: 
 

Kommunen vurder å ta opp ytterligere Startlån og ber om en sak på dette. 
 
I denne sak gir en informasjon om Startlån, mens en i neste økonomirapport (som går til 
kommunestyret) vil det bli fremmet forslag om å ta opp fra 5 til inntil 10 millioner kroner i 
Startlån for 2012 (i tillegg til de 10 millioner kroner som allerede er tatt opp som Startlån). En 
viser til at det ikke er automatikk i at Eigersund kommune kan få utvidet rammen for Startlån. 
Det er økt etterspørsel etter Startlån fra kommunene. En må søke om årlige beløp – og hvor 
det er mulighet til å låne gjennom året (ved for eksempel en økning i lånerammen).  
 
Husbanken opplyser selv på sine nettsider følgende om hvem som kan få startlån:  

 økonomisk vanskelegstilte husstandar  
 barnefamiliar  
 einslege forsørgjarar  
 personar med nedsett funksjonsevne  
 flyktningar 
 personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag. En kan søkje startlån sjølv om 

en ikke er norsk statsborger.  
 
Informasjon om foreløpig tildeling: 

 Vedtatt låneopptak (Startlån) i 2012: 10.000.000 kr 
 Rest fra 2011 – overført til 2012 – 1.273.875 kr. 
 Foreløpig tildelt: 10.897.500 kroner. 
 Antall personer (familier) som har fått tilsagn om Startlån: 33  
 Gjennomsnittlig lånestørrelse: 330.000 kr 
 Minste lån: 165.000 kr 
 Største lån: 480.000 kr 
 Etter søknad har vi fått følgende tilskudd til videre tildeling i 2012: 

o 480.000 kr i tilskudd til etablering 
o 150.000 kr i tilskudd til tilpasning. 
o Begge tilskudd er midler som gis ut etter gitte kriterier. 
o Det er foreløpig gitt tilskudd til 3 personer 

 
Eigersund kommunes rutiner for startlån 
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 Alle lånekunder blir henvist til sin bank for evt. søknad om Startlån 
 Siden Startlån kun gis som topp finansiering må alle ha grunnlån fra sin 

bankforbindelse i bunnen.  
 Banken må innhente dokumentasjon og foreta kredittsjekk av alle sine kunder. 
 Hvis banken mener at kunden bør få Startlån (kredittsjekk ok og inntekten høy nok for 

betjening) sendes søknad om Startlån elektronisk sammen med bankens 
dokumentasjon til kommunen. Det må av dokumentasjonen eller mailen fremkomme 
hvor mye grunnlån banken vil gi, og bekreftelse på at kredittsjekk er i orden. Er 
banken positiv til tildeling, vil lånetaker i de fleste tilfeller få innvilget lån. Banken kan 
med stor sannsynlighet få finansiert kjøpet, kunden får en enklere saksgang, og vi 
slipper å gjøre samme jobben som banken allerede har gjort. 

 
Andre kommentarer knyttet til Startlån: 

1. Den viktigste grunnen til at behovet for Startlån har økt over tid er at Husbanken 
avviklet ordningen med Kjøpslån. 
 Dette er et forhold en har tatt opp med Fylkesmann i Rogaland tidligere – og bedt 

om at dette tas opp videre med staten. 
 Dette var lån som enkeltpersoner kunne søke om i Husbanken til kjøp av bolig 

(også ”brukt” bolig). Nå gir Husbanken kun lån til nye boliger.  
 Det er helt klart at en stor gruppe kunder stod da uten mulighet for finansiering 

eller toppfinansiering – og hvor Startlån ble løsningen. 
 Kommunene fikk ikke mer midler til å forvalte denne oppgaven. 
 Dette er en type lån som Husbanken fortsatt burde ha tildelt og hvor en bør 

vurdere om å ta dette på ny opp med Fylkesmann i Rogaland. 
2. Lovverket knyttet opp mot lån er endret. Bankene må nå kreve 15% egenkapital ved 

lån til bolig. Dette er en utfordring for spesielt førstegangsetablerere. De 15% som 
egenkapital må da enten være bidrag fra familie eller oppsparte midler – alternativt 
Startlån fra kommuner. Regelverket er slik at Startlån kan defineres som de 
gjenstående 15% - slik at lånet faktisk kan være på 100%.  

3. Husbanken har endret saksbehandlingen. Dette gjør at vi opplever at det tar lengre 
tid før lånet blir utbetalt til oss. Videre ser vi at utbetalingene kan strekke ut og at vi 
må ha økt saksbehandling overfor Husbanken. Årsakene til dette skal en ikke komme 
inn på, men et forhold ligger bla. på økte utbetalinger fra Husbanken. 

4. Husbanken har hatt dialog med Eigersund kommune da Husbanken mener at vi i 
årene frem til 2011 lånte for lite ut. Etterspørselen er høyere enn det beløp som vi har 
lånt tidligere – i tillegg til at tilsvarende kommuner har hatt høyere ramme.  

5. I 2012 hadde vi en situasjon hvor Husbanken la opp til reduserer låneopptaket for 
Eigersund kommune.  

6. Det er et etterslep mht. vedtak og utbetaling av lån. Dette henger bla. sammen med 
fremdriften i prosjekt til enkelt personer. Hvis personer planlegger låneopptak før en 
kjøper/bygger hus vil en ikke kunne komme utenom en slik situasjon (ser heller ingen 
problem med det – motsatt situasjon hadde gitt større bekymring).  

7. I alle dokument – og tidligere dialog med Husbanken - så er det ingenting som tyder 
på at Eigersund kommune skulle fått en lavere låneramme enn 10 millioner kroner for 
2012. En vil si snarere tvert om – alt tilsier at lånerammen ville blitt innvilget (utbetalt). 
Og mer til – hvis vi hadde søkt om det. Dog så er det ikke gitt at omsøkt beløp vil bli 
innfridd. 

8. I 2012 ser vi at vi nå har fått en ny gruppe på vei inn som søkere. Dette er unge – ofte 
førstegangsetablerere – med god og ryddig økonomi, men som mangler 15% 
egenkapital. En viser her til endringer i lovverket. 

9. Ubrukte lånemidler vi har pr 2012 er en del av planlagt tildeling. Dette er forhold som 
vi har tatt hensyn til i det arbeidet som ble igangsatt.  

10. Basert på våre vurderinger nå at samlet etterspørsel etter Startlån for 2012 vil kunne 
ligge på 20 – 25 millioner kroner. Tidligere har vi anslått etterspørselen til å ligge 
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samlet mellom 10 – 15 millioner kroner pr år (2011). Årsaken til dette er endring i 
regelverket – noe som også stat/Husbank trekker frem. 

11. Vi har nå stor etterspørsel og denne forventer vi vil øke da informasjon spres mellom 
personer under punkt 7. Dette er en gruppe som tidligere ikke har ”trengt” å søke 
Startlån da bankene har lagt på plass hele lånet.  

12. Lokale banker har videre signalisert at de er på vei med flere søkere (også innenfor 
pkt 7).  

13. Søknadene går nok generelt på høyere låneramme – som henger sammen med flere 
forhold. Lån pr. søker har økt gradvis, men hvor økningen har steget betydelig de 
siste år. 

14. Foruten personer i pkt 7 så har vi over de siste årene merket etterspørsel etter 
Startlån fra ”nye landsmenn”. Dette omfatter både i forbindelse med 
arbeidsinnvandring og flyktninger. Når det gjelder arbeidsinnvandrere omfatter dette 
også personer som har en helt grei inntekt, men hvor de ikke har noen ”historie” og 
vise til i for eksempel banker og dermed har utfordringer med å få lån. Dette er 
forhold som vi både har diskutert med andre kommuner og arbeidsgivere. I 
utgangspunkt legger vi – som andre kommuner og banker – til grunn at en har 
oppholdt seg en periode i Norge slik at en får en historie. Videre har vi innenfor denne 
gruppen også vært i dialog med enkelt arbeidsgivere som bidrag med ”tolk” og 
utfyllingstjenester.  

15. Vi kommer til å endre tildelingsprosess for 2013. Vi kommer i 2013 ikke til å begynne 
med tildeling av Startlån før endelig vedtak foreligger fra Husbanken på omsøkt 
Startlån. Vi kan ikke ha en situasjon hvor det er uklarheter knyttet opp om vi får 
omsøkt beløp eller ikke.  

16. En påpeker at det er kommunens som tar opp Startlån som må balanseføre lånene 
og på den måten øker kommunes samlede gjeld tilsvarende. 

17. Det er kompliserte regler knyttet til tapsskriving – noe som betyr at det er kommunen 
som må dekke tapet.  

18. Eigersund kommune har hatt realiserte tap på ca. 1,6 millioner kroner (over tid og 
knyttet opp mot tidligere ”opprydninger”).  

19. Kommunene kan kun ta +0,25% på lånene. Dette skal da dekke alle kommunens 
utgifter knyttet opp mot Startlån – noe som ikke er tilfelle. 

 
Endringer i befolkningsstruktur i Eigersund kommune 
En ser at fra 1995 til i dag så har sammensetningen i befolkningen endret seg. En viser her 
til følgende tabell: 
År/prosent 1995 Pst andel 2011 Pst andel 
Befolkning 12 721   14 284   
Antall i gruppen 0-15 3 069 24,13 % 3 068 21,48 %
Antall over 79 495 3,89 % 612 4,28 %
Antall i gruppen 16-66 7 936 62,39 % 9 440 66,09 %
Antall i gruppen 67-79 1 221 9,60 % 1 164 8,15 %
 
Dette er et trekk vi også finner i andre kommuner.  
 
I denne perioden har tjenestene innenfor de ulike gruppene endret seg (for eksempel ved at 
flere barn går i barnehage). Dette er forhold en vil komme tilbake til senere. 
 
Endringer i tjenesteproduksjon i kommunene  
Det er gitte felles trekk for tjenesteproduksjonen i kommunene – og som stemmer med det vi 
ser (og har sett) i Eigersund kommune. Dette er spesielt knyttet opp mot: 

 Økt antall personer innenfor ”ressurskrevende tjenester innenfor HO” – samtidig som 
utgiftene knyttet opp mot enkeltpersoner øker. En viser til at kommunene har en 
betydelig egenandel innenfor området – selv om dagens refusjonsordning er god. 

 Økt antall unge innenfor ”ressurskrevende tjenester innenfor HO”. 
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 Økning i utgifter knyttet opp mot barnevern. 
 Økning i antall barn med behov for ekstra bistand innenfor skole/barnehager. 

 
Slik sett sier ulike aktører (staten/KS/kommunene) at samlet sett så er det en mindre gruppe 
personer som koster mer – og på den måten fører til utfordringer innenfor flere områder. I en 
slik situasjon skal en også være forsiktig med hvordan dette blir formidlet – da det er flere 
sider og forhold med dette som lett kan misstolkes og hvor tjenestene overfor enkelt 
mennesker er viktige. Samtidig gir utviklingen oss vanskelige valg og hvor en kan stå overfor 
situasjoner hvor viktige tjenester for mange kan bli redusert – samtidig som utgiftene knyttet 
opp mot en enkeltbruker overstiger reduksjonen betydelig.  
 
Vedtatte reduksjoner som skal innarbeides 
I 2012 er det vedtatt at redusert sykefravær skal gi en reduksjon på 750.000 kroner. Da 
sykefraværet til nå har økt blir det en utfordring å finne denne inndekningen. Videre ligger det 
inne en rammeendring knyttet opp mot stillingsreduksjoner på 300.000 kroner. 
 
Fra og med 2013 er det vedtatt generelle reduksjoner på 3.000.000 kroner og 2.700.000 
kroner knyttet opp mot effekt av salg og strukturendringer. 
 
For å innarbeide (og nå) vedtatte reduksjoner i 2013 må rådmannen fremme konkrete forslag 
på dette i 2012. Det å vise kuttene først i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 
2013 blir for sent da en erfaringsmessig kun vil få maksimalt halvårseffekt det første året. Ut 
fra dette må en arbeide for å realisere kutt alt i 2012. Fremlagt økonomirapport viser videre 
dette behovet. En påpeker at en vil arbeide for å redusere tjenestetilbudet minst mulig, men 
kutt vil ikke kunne skje uten at tjenestetilbudet blir berørt/redusert. 
 
Endringer knyttet opp mot Vertskommunetilskuddet og reduksjoner innenfor denne 
ordningen kommer i tillegg. 
 
Uavklart faktura 
Egersund havnevesen har en uavklart faktura knyttet opp mot fjerning av luftspenn over til 
Eigerøy. Denne er på 500.000 kroner og kommunestyret har tidligere vedtatt at denne skal 
dekkes av havnevesenet. Denne er ikke innarbeidet i denne sak og en vil komme tilbake til 
dette forhold i form av egen sak. 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Vi er nå i en situasjon hvor utgiftene øker. Årsakene til dette henger i hovedsak sammen 
med følgende forhold: 

 Nye endringer knyttet opp mot beregninger av premieavvik. Dette er forhold som er 
knyttet opp mot regelendringer og nye beregninger etter at budsjettet for 2012 er 
fremlagt og som en har innarbeidet i årsregnskapet for 2011. 

 Ressurskrevende tjenester innenfor skole.  
 Bemanning innenfor HO. 
 Økt overtidsutbetalinger innenfor HO 
 Lavere utbytter fra Dalane energi og Lyse energi enn budsjettert. 
 Budsjetterte inntekter nås ikke (båtplasser/billettinntekter Byteltet/Kulturhuset). 
 Sykefraværet øker – noe som gjør at vi vanskelig kan klare vedtatt reduksjon. 
 

Samtidig som utgiftene øker er det ikke er rom for å øke inntektene.  
 
En viser til at dette er forhold en har påpekt i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 
2012 og årsregnskapet for 2011. 
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Tidligere år har vi også hatt situasjoner hvor utgiftene har økt, men dette har vi klart å 
kompensere med økte skatteinngang. I forbindelse med budsjettet for 2012 er samlet anslag 
for skatt/rammetilskudd 5 millioner kroner høyere enn beregninger fra KS og staten for året 
totalt. I budsjettert skatteinngang har en lagt til grunn økt arbeidsstyrke ved Aker Solutions 
(fra medio 2012) og de prosjekter som det selskapet har. Pr. 02.05.2012 ligger vi 4,6 
millioner kroner under budsjettert skatteanslag for perioden januar – april. 
 
I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen har vi hatt en større gjennomgang av egne 
inntekter til Eigersund kommune. Disse viser at en ikke ser rom for vesentlige 
inntektsøkninger i 2012 eller årene som kommer – ut over det som alt er budsjettert inn. Det 
eneste unntaket (av noe større betydning) er endringer i eiendomsskatten for boliger/hytter 
fra og med 2013. Samtidig viser rådmannen til samlet beløp for kommunale gebyr/skatter 
samt inngått politisk avtale. Konsekvensene av dette er at det må foreslås driftsmessige 
reduksjoner / kutt. Slike kutt vil gå på konkrete tiltak – da ”ostehøvelprinsippet” har vært brukt 
over flere år og vil nå føre til budsjettsprekk, slitasje og forringet kvalitet på tjenestene som 
gis.  
 
Samtidig viser en til at for 2012 er Vertskommunetilskuddet budsjettert til 55,5 millioner 
kroner. Utgangspunktet er at dette tilskuddet skal gå til tjenester for de personer/bruker som 
omfattes av ordningen. I forbindelse med budsjettet for 2012 hadde vi en ny gjennomgang av 
hvor mye midler vi bruker til tjenester overfor denne gruppen. Beregningene viser at 
tjenestene til disse personer ligger ca. 18 millioner kroner lavere enn tilskuddets størrelse. Av 
disse er det gitte midler som går til drift av bygg, men konklusjonen er entydig: Vi bruker 
deler av vertskommunetilskuddet til andre formål enn det tilskuddet har som målgruppe (som 
en fri inntekt). En påpeker at vertskommunetilskuddet er frie midler som kan disponeres slik 
kommunen vil, men vi vil få en betydelig økonomisk utfordring i nær fremtid knyttet opp mot 
dette forhold. Etter hvert som vertskommunebeboere faller fra foretas en reduksjon i 
vertskommunetilskuddet. Samtidig foretar vi en reduksjon i tjenestetilbudet (dvs. at vi 
reduserer utgiftene). Vår utfordring er at når det ikke er gjenværende vertskommunebeboere 
igjen i ordningen forsvinner hele tilskuddet – inkludert de omtalte 18 millioner kroner. Dvs. at 
på sikt må vi redusere driften med 18 millioner kroner – eller øke inntektene tilsvarende. 
 
En arbeider nå for å vise mulige reduksjoner og dette er et forhold en vil vurdere fortløpende 
frem mot kommende økonomirapport. Dog så viser en til rådmannens budsjettforslag for 
2012 hvor gitte alternativer/mulige kutt er skissert (”Gul bok” 2012 side 26-27) – med 
helårsvirkning. En viser til at dette er forhold som må saksbehandles på ulike nivå og ledd. 

 
I forbindelse med denne økonomirapport viser en til følgende avvik innenfor drift: 
 

Drift - Endringer Avd 2012 2013 2014 2015 
  Budsjettert overskudd 2012   -353 -32 -257 -10 187
           

Endringer i utgiftene         
  Introduksjonsstønad Oppvekst 715 1 500 715 0
  Lann fast stilling Oppvekst 200 200 200 200
  Overtid/tillegg Oppvekst 20 20 20 20
  Pensjon Oppvekst 35 35 35 35
  Arbeidsgiveravgift Oppvekst 35 35 35 35
  Annet forbruksmateriell Oppvekst 425 425 425 425
  Skyss Oppvekst 25 25 25 25
  Sosialhjelp flyktninger HO 630 630 630 630
  Skoleelever med behov for ekstra bemanning Skole 2 200 2 200 2 200 2 200
  Avdelingsleder 2 Vest 60% HO 390 390 390 390
  Kveldsvakt Kjerjaneset HO 675 900 900 900
  Overtid HO  HO 1 000 1 000 1 000 1 000
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  Reduserte finansutgifter Kap 9 -1 000       

  Amortisert premieavvik  Kap 7 1 100       

  Årets premieavvik livselskapene Kap 7 19 300       

  Premieavvik SPK Kap 7 2 200       

  Premieavvik KLP Kap 7 -1 100       

  Premieavvik DNB Kap 7 -5 000       
Sum økte kostnader   21 850 7 360 6 575 5 860
Endringer i inntektene         
  Økt integreringstilskudd Kap 8 -3 356 -3 000 -2 000 -1 750
  Billettinntelkter Bytelt/Kulturbygg Kultur 200 200 200 200
  Manglende inntekter båtplasser Miljø 460 460 460 460
  Utbytte Dalane energi Kap 9 950       
  Utbytte Lyse energi Kap 9 170       
  Rammeendring sykefravær Kap 7 750       
  Bruk av premiefond i livselskapene Kap 7 -10 000       
Sum økte inntekter   -10 826 -2 340 -1 340 -1 090

          

  Justert budsjett underskudd   10 671 4 988 4 978 -5 417

              

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett   11 024 5 020 5 235 4 770
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Sentraladministrasjonen 

 Er foreløpig i balanse. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – Skole/oppvekst 

 I oversikten har en innarbeidet forhold knyttet opp mot det som er vedtatt vedrørende 
mottakk av flyktninger i 2012. 

 Melder om avvik knyttet opp mot skoleelever med behov for ekstra bemanning.  
o En viser at i 2011 ble det avsatt 1,2 millioner kroner ekstra til dette forhold 

(engangsøkning i 2011).  
o Avdelingen rapporterer selv at en forventer økte utgifter på totalt 2,2 millioner 

kroner til dette forhold i 2012 og tilsvarende i årene som kommer. 
o En har gitt melding om ny gjennomgang av disse forhold. Herunder ligger 

gjennomgang av dekning. 
o Ett alternativ til inndekning vil være frie fond som er avsatt for skolene i 

forbindelse med årsregnskapet for 2011 (avsatt totalt 577.000 kroner). Dette 
var midler som var tiltenkt helt andre forhold, men hvor hovedsaken er 
budsjettdekning. 

 
Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – HO 

 I oversikten har en innarbeidet forhold knyttet opp mot det som er vedtatt vedrørende 
mottakk av flyktninger i 2012. 

 Overtiden med gitte enheter øker betydelig. Dette er tatt opp med avdelingen og hvor 
en må arbeide for inndekning.  

 Avdelingsleder – 2-vest 
o Det ble høsten 2009 inngått samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune 

og Dalane Distriktsmedisinske Senter (DMS) ang. felles finansiering av 
avdelingsleder ved 2-vest. 

o Stillingen ble finansiert med 40% fra Eigersund kommune og 60% fra DMS. 
o Fra 1.1.2012 utgikk denne avtalen, men i forbindelse med budsjettarbeidet for 

2012 så det lenge ut som om det var mulighet for at DMS allikevel ville 
finansiere stillingen videre og det ble derfor ikke lagt inn midler til stillingen. 
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Dette har i etterkant blitt avvist fra DMS, og avdelingen ber om at det blir tilført 
avdelingen midler til å dekke 60% stilingen – Kr. 390.000. 

o Det er avgjørende at avdelingen får dekket stillingen bl.a. fordi stillingen i stor 
grad bidrar til å ivareta pasientlogistikken og tar imot utskrivningsklare 
pasienter fra SUS. Denne stillingen er også avgjørende med tanke på utvikling 
av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, som kommunene er pålagt å opprette jfr ny 
helse- og omsorgslov.  

 Bemanning – Serviceleilighetene ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 
o Det er et økende problem med bemanning rundt beboere ved 

serviceleilighetene. I dag har enheten 2 dagvakter og 1 kveldsvakt som skal 
pleie 22 beboere. Mange av disse beboerne trenger omfattende pleie og 
omsorgstjenester, og dette kan ikke ivaretas innefor eksisterende resurser. 

o Bemanningen har vært den samme siden senteret startet, men forskjellen er 
at beboerne stadig blir mer pleietrengende. Samtidig ser en at pasienter som 
før i dårlige perioder fikk korttidsopphold ved 2-vest, nå ikke får dette i samme 
grad p.g.a. samhandlingsreformen. En har også tidligere i større grad enn nå, 
kunne benytte bemanning fra bofellesskapene i vanskelige perioder, men 
også ved bofellesskapene opplever enn større pleietyngde samtidig som en 
der har et høyt sykefravær og derfor vanskelig vikarsituajson. 

o Ved serviceleilighetene har derfor situasjonen blitt veldig vanskelig, da 
spesielt på ettermiddag kveld når det bare er 1 pleier på vakt. Når 
arbeidsbyrden på ansatte blir av en slik karakter, bidrar dette til økt 
sykefravær, og dermed til økte vikarutgifter. Det har vært situasjoner når 
beboere har behov for hjelp med mating og lignende, har man bedt om hjelp 
fra pårørende pga. manglende bemanning. Avdelingen ber derfor om at det 
vurderes å sette inn 1 ekstra kveldsvakt med umiddelbar virkning. Dette vil 
kreve 1,4 stilling med en kostnadsramme på ca. kr. 675.000 i 2012 og kr. 
900.000 i helårsvirkning. 

 
Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – Kultur 

 Avdelingen gir tilbakemelding om at en ikke klarer å dekke inn budsjetterte 
billettinntekter (25 kr pr billett) på tiltak i Byteltet og andre bygg. Det er budsjettert 
med 340.000 kroner, mens foreløpig oversikt viser en inntekt på ca. 140.000 kroner. 

 
Kommentarer knyttet opp mot Miljøavdelingen 

 Avdelingen gir tilbakemelding om at en ikke klarer å dekke inn budsjetterte inntekter 
knyttet opp mot båtplassene ved Rådhuset. Inntekten er budsjettert med 820.000 
kroner, mens inntektene ser ut til å komme på 360.000 kroner for året. 

 Ellers viser en til Transportenheten hvor det må foretas en gjennomgang av 
økonomiske forhold. Basert på brukere har kjøringen endret seg over tid. Videre har 
omlegging ved enheter ført til at en må forvente økte utgifter ved andre avdelinger 
knyttet opp mot verkstedopphold. Dette er et forhold en vil se på frem mot neste 
økonomirapport. 

 En ser at det er en større omlegging enn ønskelig knyttet opp mot avløp (etter målt 
forbruk). Vi holder nå på med en ny gjennomgang av all innrapportering. Hvis en ikke 
finner feil vil dette for 2012 føre til en redusert inntekt på 1 million kroner (som i 2012 
kan dekkes av avsatte midler). Viser til at dette er et selvkostområde. 

 
Kommentarer knyttet opp mot Kap. 7 

 Omfatter fellesposter – herunder lønnspott og gitte forhold innenfor pensjon (for 
eksempel føringer knyttet opp mot premieavvik). 

 Det er budsjettert en reduksjon knyttet opp mot redusert sykefravær – som vanskelig 
kan nås da sykefraværet har økt. Dette utgjør 750.000 kroner. 
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 Når det gjelder endringer knyttet opp mot premieavviket er disse betydelige og utgjør 
totalt 6,5 millioner kroner. 

o Premieavviket ble innført i 2002 og hvor det i 2011/2012 er foretatt betydelige 
endringer/justeringer i regelverket – som får store konsekvenser for oss.  

o En viser til at vi savner tilbakemelding på viktige forhold i forbindelse med 
2011 i DNB liv. Dette vil få konsekvenser for beregning av premieavvik og 
pensjon totalt. 

o Basert på endringer og nye beregninger har en foretatt en ny beregning av 
premieavviket for 2012. Momenter i dette er: 
 Bruk av premiefond i livselskapene – 10 millioner kroner. 
 Ny gjennomgang av beregnet premieavvik basert på korrigert 

regelverk (endringer som gir et vesentlig utslag). 
 Nye anslag på premieavvik – mottatt fra livselskapene. 

o Siden 2002 har Eigersund kommune pekt på de utfordringer som ligger i 
premieavviket og hvor dette vil knekke kommuneøkonomien. Dette er et 
forhold en vil komme tilbake til i neste sak. 

o Eigersund kommune har et Premieavviksfond på 27,4 millioner kroner. Av 
disse er det budsjettert å bruke 11,5 millioner kroner i 2012. Basert på de 
prognoser som foreligger kan det være at en må bruke ytterligere 6,5 millioner 
kroner av fondet for å balansere endringene i premieavviksberegningene i 
2012. En viser til at dette vil løse denne utfordringen i 2012, men gi oss 
tilsvarende større utfordringer i fremtiden. 

 
Kommentarer knyttet opp mot Kap. 8 

 Omfatter skatteinngang, rammetilskudd og statlige overføringer.  
 I oversikten har en innarbeidet forhold knyttet opp mot det som er vedtatt vedrørende 

mottakk av flykitninger i 2012. 
 En viser til tidligere kommentarer knyttet opp mot skatt/rammetilskudd. 
 I oversikten har en innarbeidet forhold knyttet opp mot det som er vedtatt vedrørende 

mottakk av flyktninger i 2012. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kap. 9 

 Omfatter finansposter. 
 Budsjetterte utbytte fra Dalane energi må reduseres med 950.000 kroner og 170.000 

kroner for Lyse energi. 
 Med å utsette årets låneopptak anslår vi en redusert finansutgift på 1 million kroner. 

En arbeider med årets låneopptak og vil dele dette opp i flere typer lån.  
 
I den økonomiske tabellen er det forhold som vi har gitt tilbakemelding til avdelingene at de 
må arbeide for å dekke innenfor egen økonomisk ramme. Kort fortal er det ikke økonomisk 
rom for å dekke økte utgifter ved avdelingene – samtidig lønnsoppgjøret ikke er ferdig 
forhandlet.  
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 

 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
For oversikt drift viser en til saksbehandlers kommentarer. 
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Oversikt over fond for Eigersund kommune: 
Navn på 
fond   Beløp Bud. bruk Anslag 31.12.12 

2515001 NÆRINGSFOND -617 529  -617 529
2515002 FOND FEIERVESENET -344 594  -344 594
2515003 VANNFOND -7 596 541  -7 596 541
2515004 FOND AVLØP OG RENSING -11 341 728  -11 341 728
2515005 RENOVASJONSFOND -284 415  -284 415
2515006 PARKERINGSFOND -1 138 283  -1 138 283
2515007 OPPMÅLINGSFOND -319 997  -319 997
2525004 VILTFORVALTNINGENS FOND -113 989  -113 989
2525012 PSYKIATRI - KOMP.MIDLER -802 610 802 610 0
2525013 HUSABØ SKOLE - JUBILEUMSBOK -109 200 109 200 0
2525014 FOND KVALIFISERINGSPROGRAM -1 343 377 1 343 377 0
2525015 ØREM.MIDLER BARNEVERN -700 000 700 000 0
2535001 INVESTERINGSFOND -11 239 824 607 000 -10 632 824
2535002 FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER -1 544 861  -1 544 861
2535004 INVESTERINGSFOND H&S. FORMÅL -91  -91
2535005 TOMTEUTVIKLINGSFONDET -9 519 730 4 250 000 -5 269 730
2535006 KULTURBYGGMIDELR 2004 -2 796  -2 796
2535007 TILB.FØRTE PENSJONSM. FRA KLP 2004 -5 541 206  -5 541 206
2535008 EKSTRAORD.NEDBETALING LÅN -84 324 84 324 0
2535009 FORPROSJ.MIDLER VEIER M.M. -10 760 000  -10 760 000
2555001 FOND TILFLUKTSROM -713 859  -713 859
2565001 EIGERØY SKOLE VELFERDSMIDLER -100 000  -100 000
2565002 DRIFTSFOND -901 655 100 000 -801 655
2565003 BEVILLINGSFOND -171 000 171 000 0
2565004 FOND 22.JULI 2011 -915 000  -915 000
2565006 PENSJONSFOND -59 000  -59 000
2565008 PREMIEAVVIKSFOND -27 398 489 11 500 000 -15 898 489
2565009 FINANSFONDET -5 324 974  -5 324 974
2565012 UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE -194 900  -194 900
2565013 TAPSFOND BYGGESAK -200 000  -200 000
2565015 SKATTEREG.FOND -453 000 450 000 -3 000
2565017 FOND BARNEVERN -700 000 700 000 0
2565018 STRØMFOND -2 170 000  -2 170 000

  T O T A L T -102 706 972 20 817 511 -81 889 461
 Frie fond     -29 898 324

Blå farge – fond knyttet opp mot investering 
Rød farge – bundne fond. 
 
Som tabellen viser har Eigersund kommune i underkant av 30 millioner kroner på frie fond. 
Ved disposisjoner som kommer til å bli foreslått utgjør disponible fondsmidler knappe 17 
millioner kroner (tilbakeførte pensjonsmidler holdes da utenfor).  
 
Fondsmidlene er midler som vi ikke burde brukt. En viser her til at akkumulert premieavvik - 
som skal kostnadsføres – utgjør 78 millioner kroner. Basert på dette har vi i realiteten en 
NEGATIVT fondssituasjon. Økt bruk av fond i 2012 fører til at en forverret situasjon i årene 
som kommer.  
 
 
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 
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Hestnes renseanlegg (P1970) 2.450.000  
Sanering avløpsledninger (P1657) -2.450.000  
Sum 0   
 
Når det gjelder investeringsmessige forhold viser en videre til at det arbeides med etablering 
av nytt industriområde på Tengsareid. Det har vært dialog med grunneier og en arbeider 
knyttet opp mot konkrete forhold. I neste økonomirapport vil en foreslå finansiering av 
prosjektet. 
 
Når det gjelder Hestnes renseanlegg viser en til følgende kommentarer: 

o Det har ikke vært gjennomført ”noe” vedlikehold eller vært vedlikeholdsavtaler 
på maskinene ved Hestnes Renseanlegg (HR).  

o Anlegget er 10 år gammelt.  
o Maskinene er nå utslitt.  
o Filtrene klarer ikke å ta vekk partikler. Resultatet er at det har vært fravær som 

følge av omgangssyke/oppkast/diare for de som arbeider ved HR. ”Partikler” 
(som vi helst ikke skal ha inni kroppen igjen) svever i rommet. Ergo så kan 
ikke folk jobbe inne i bygget. HMS-problem.  

o Vi har 3 maskiner. En maskin koster glatt 700.000 kr.  
o Foruten nye maskiner kommer diverse arbeider 
o Andre kommuner som hadde tilsvarende maskiner har byttet til innebygde 

maskiner – samtidig som de har hatt større vedlikeholdsutgifter i forkant. 
o En peker på at når HR ble bygget var dette 100% (dvs. det beste en da 

kjente/hadde), men i løpet av 10 år har utviklingen gått i en enda mer positiv 
retning. Det en sier her er at på ett eller annet tidspunkt måtte vi uansett skiftet 
maskiner – selv om vi hadde hatt vedlikehold de siste år.  

o Dette er et forhold som ikke er meldt inn i forbindelse med budsjettet – ergo er 
det ikke satt av en midler i budsjett/økplan.  

o For å finansiere nevnte forhold foreslår en omdisponeringer innenfor VA – 
men med politisk godkjenning.  

 
Ellers viser en til følgende kommentarer når det gjelder utbedring av dam Helleland 
vannverk:  

o Det er avsatt 1,5 mill kr i 2012.  
o Ny tilbakemelding og nye krav gjør at samlet pris kan komme på 5 – 6 mill kr. 

Bare konsulent vil utgjøre 1,5 mill kr. Dette iht. tilbakemelding fra Dalane 
energi.  

o Dette må opp politisk til ny avsetning (som må gjøres i 2012). En vil komme 
tilbake til dette forhold. 

 
~ o ~ 

  

Alternative løsninger: 
Foreslå endringer i rådmannens forslag. 
 

~ o ~ 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Informasjon/notat om mobil scene. 
 
 
 
Parter i saken: 
En intern sak. 
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Ved forslag om driftsreduksjoner / kutt vil dette omfatte ulike grupper.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.04.2012
Arkiv: :FA-C30, FA-U63, 
TI-&18
Arkivsaksnr.:
11/2587
Journalpostløpenr.:
12/13078

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
039/12 Formannskapet 16.05.2012

Ask Invest AS - konsert med Kaizers Orchestra i 
Egersundshallen 04.02.12
  

Sammendrag:
Rådmannen behandlet søknad om skjenkebevilling under konsert med Kaizers Orchestra i  
Egersundshallen 04.02.12 – Ask Invest AS.
Det ble fattet vedtak om skjenkebevilling datert 16.01.2012.
Nå foreligger rapport fra skjenkekontroll, samt tilleggsrapport, mottatt i kommunen 13.02.
Saken har vært håndtert i tråd med rutinene. Det er innhentet uttalelse og avholdt dialog 
møte som vanlig er, nå i april. 

Saksgang:
Endelig behandling i formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
Ask Invest AS gis en skriftlig advarsel.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen her.

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til nye regler fra 1.4. i år om skjerpet vakthold for utesteder og denne type
arrangement og som styres av politiet. Kommunen og utelivsbransjen herunder representant 
for Ask Invest AS var til stede da politiet nå i vår avholdt orienteringsmøte og drøftingsmøte 
med ulike lokale aktører i bransjen omkring dette tema. Det antas at dette vil være et viktig 
bidrag til forbedring av forholdene rundt utøvelse av skjenkebevillinger ved utesteder og ved 
konsertarrangement som den type som omtales her.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen viser til sakens faktiske opplysninger i skjenkekontrollen sine rapporter samt 
kommentarene fra representant for arrangøren.

Dette er et vanskelig tema å håndtere med mye mennesker til stede. Men det er desto
viktigere at alle involverte lærer av det som erfares og påpekes slik at det vil være mulig å få 
til lignende arrangement i Egersund på senere tidspunkt. Men det fordrer at alle involverte 
bidrar slik at en unngår slike rapporter fremover.

Universell utforming:
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Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Ingen reaksjon

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
216126 Skjenkekontroll - konserten i Egersundshallen 04.02.12
222202 Uttalelse - Egersundshallen - 04.02.12
215918 Tilleggsrapport

215917
Rapport etter skjenkekontroll 04.02.12 - konsert i Egersundshallen, Kaizers 
Orchestra

227386 Vedr. skjenkekontroll konsert i Egersundshallen 04.02.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.12.2011 Ask Invest AS
Søknad om å arrangere konsert med 
skjenkebevilling i Egersundshallen 04.02.12

2 U 19.12.2011 Nav Egersund
Søknad om å arrangere konsert med 
skjenkebevilling i Egersundshallen 04.02.2012

3 U 19.12.2011 Eigersund politistasjon
Søknad om å få arrangere konsert med 
skjenkebevilling i Egersundshallen 04.02.2012

4 I 21.12.2011 Nav Egersund
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling 
Egersundshallen 04.02.12

5 I 12.01.2012 Politiet
Uttalelse  -  konsert med Kaizers i 
Egersundshallen 04.02.12

6 U 16.01.2012 Ask Invest AS
Søknad  om skjenkebevilling under konsert med 
Kaizers i Egersundshallen 04.02.12 - Ask Invest 

Side 77 av 170



3

AS

7 I 04.02.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport etter skjenkekontroll 04.02.12 - konsert i 
Egersundshallen, Kaizers Orchestra

8 U 21.02.2012 Ask Invest AS
Skjenkekontroll - konserten i Egersundshallen 
04.02.12

9 U 23.03.2012 Ask Invest AS Uttalelse - Egersundshallen - 04.02.12

11 I 17.04.2012 Ask Invest AS
Vedr. skjenkekontroll konsert i Egersundshallen 
04.02.12

Parter i saken: Ask Invest AS
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi

  
  

Ask Invest AS

Postboks 429
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/5934 / 11/2587 / FA-C30, FA-U63, TI-&18 Dato: 21.02.2012

Saksbehandler: Dag Marcus Egaas Direkte telefon: 51 46 80 78 /   

E-post: dag.egaas@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Skjenkekontroll - konserten i Egersundshallen 04.02.12

Jeg viser til vedlagte kopi av skjenkekontroll og tilleggskontroll på arrangementet 4.2 som 
kommunen nå har mottatt fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, jfr. kopier.

Vi ber om eventuelle skriftlige kommentarer/uttalelse innen 15.3. 2012. Vi vil deretter innkalle 
til en samtale rundt saken. 

Dersom noe er uklart vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Dag Marcus Egaas
Rådgiver
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi

  
  

Ask Invest AS

Postboks 429
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/9955 / 11/2587 / FA-C30, FA-U63, TI-&18 Dato: 23.03.2012

Saksbehandler: Dag Marcus Egaas Direkte telefon: 51 46 80 78 /   

E-post: dag.egaas@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Uttalelse - Egersundshallen - 04.02.12

Vårt brev datert 21.02.2012. 

Jeg kan ikke se at det er innkommet uttalelse som anmodet om innen 15.03.12. 

Vennligst gi oss en tilbakemelding snarest mulig over helgen om det er galt. Dersom du ikke 
har svart skriftlig men ønsker det tør en be om uttalelse snarest mulig i uke 13. Vi må også 
ha et møte snarest før saken forberedes for formannskapet. Dersom vi ikke får tid før 
påskehøytiden må vi ta dette like etter påsken.

Vennligst ring meg mandag eller tirsdag om noe er uklart og for avklaring av tidspunkt for 
samtale om møtetidspunkt.

Med vennlig hilsen

Dag Marcus Egaas
Rådgiver
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.04.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&58, 
TI-&14
Arkivsaksnr.:
11/103
Journalpostløpenr.:
12/13106

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
040/12 Formannskapet 16.05.2012

Skjenkekontroller - BarBar
  
Sammendrag:
Det foreligger ny skjenkekontroll og tilleggsrapport fra skjenkekontrollen vedrørende kontroll 
på Bar Bar 4.12.2012. Saken har vært behandlet på vanlig måte med innhenting av uttalelse 
og avholdelse av dialogmøte for utdyping av rapport og tilsvar, i administrasjonen nå i april.  

Saksgang:
Behandles av formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, 3. gangs overtredelse, relativt kort tid 
etter vedtaket om skriftlig advarsel samt før vedtak om inndragning i 3 dager i FS- 137/11, 
15.12.2011, inndras skjenkebevillingen til Bar Bar i Storgaten 18.                                             
I henhold til gjeldende retningslinjer for sanksjoner, 3. gangs overtredelse, for at åpenbart 
påvirket person var observert i lokalet inndras skjenkebevillingen for i alt fem – 5 –
virkedager - tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Vedtak om skriftlig advarsel i slutten av august 2011, sak HO – 028/11 og vedtak om 
inndagning i 3 dager i F – 137/11 15.12.2011.  

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser igjen til skjerpet krav til vakthold som ble innført 1.4.2012 med vaktselskap og som 
trolig vil bedre forholdene i bransjen generelt. På møte med politiet om dette tema med 
bransjen og kommunen nå før påske kom det frem at Bar Bar hadde vært tidlig ute og 
engasjert kvalifisert vakt personell. Saksbehandler ønsker at dette skal komme frem i saken 
her. En legger også med skjenkekontroll for Bar Bar 30.01.12 som var bra. Dette for å vise et 
nyansert bilde i saksforelegget.
  

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen er klar over at  bransjen står overfor ofte krevende oppgaver i forhold til de som 
ønsker å få adgang til etablissementet. Det kan også i blant være vanskelig å observere
uønskede situasjonen med berusede personer umiddelbart. En viser her til merknader og 
opplysninger i uttalelsen fra Bar Bar ved Martha Skåra, datert 3.2, som er vedlagt:
Her siteres:
”Som vi har nevnt før, er der mange som drikker store mengder før de går videre til 
utestedene. Påvirkningen av alkohol har kanskje ikke slått helt ut enda. Når man kommer inn 
i Varmen merkes det veldig fort”
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Dette er en problemstilling som bransjen har store utfordringer med alle steder og det stiller 
store krav til de som er styrere og stedfortredere ved bevillingsstedene samt vaktene. Det er 
å håpe at økt fokus på problemstillingen samt nye bestemmelser om økt vakthold vil kunne 
bidra til at en får hånd om denne utfordringen på en bedre måte etter hvert. Men vi ser at det 
kan være krevende.
Selv om det kan virke tøft nå mener rådmannen at en må forholde seg til gjeldende 
retningslinjer for sanksjoner og ser at det må reageres. I skjerpende retning er det relativt 
kort tid siden advarsel i fjor sommer og reaksjon på inndragning 3 dager i desember.
   
Samtidig har vi fått et godt samarbeide og dialog med M. Skåra og hennes medhjelpere som 
vi oppfatter ønsker å gjøre det de kan for å begrense overtredelser av lov og forskrifter og 
kommunale retningslinjer.
Ut fra en samlet vurdering finner rådmannen dog å måtte innstille på nok en inndragning for 
3. gangs overtredelse og vil for sin del mene at i alt 5 virkedager bør være passende 
reaksjonsform i tråd med gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Begrensede tapte alkoholavgifter for kommunen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
A -  Ny skriftlig advarsel                                                                                                                    
B  - Inndragning for en lengre periode eks. 8 dager
C – Ingen reaksjon

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
207394 Skjenkekontroll - Bar Bar - 04.12.12
212884 Rapport fra skjenkekontroll ved BarBar 30.01.12
227251 Angående skjenkekontroll ved BarBar
205163 Tilleggsrapport
205162 Rapport fra skjenkekontroll ved BarBar 04.12.11
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.04.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll ved Bar Bar 23.04.11

2 U 14.07.2011 Bar bar Rapport etter skjenkekontroll
4 U 31.08.2011 Bar bar Rapport fra skjenkekontrollen - BarBar 23.4.2011

6 I 18.09.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Skjenkekontroll 18.09.11 - Bar Bar

5 I 18.09.2011
Geir Nilsen; 
Terje Olsen

Tilleggsrapport skjenkekontroll Barbar 
18.09.2011

7 U 11.10.2011 Martha Skåra Skjenkekontroll - Bar Bar - 18.09.11

8 I 24.10.2011 BarBar AS
Kommentarer vedr. skjenkekontroll ved Bar Bar 
den 18.09.11

10 I 04.12.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll ved BarBar 04.12.11

11 U 02.01.2012 Bar Bar AS Skjenkekontroll - Bar Bar

12 I 03.01.2012 BarBar as
Vedr. inndraging av skjenkebevilling - stenging 
av BarBar 04., 05. og 06.01.12

13 U 03.01.2012 BarBar as
Bekreftelse på mottatt melding om stenging av 
BarBar fra 04.-06.01.12

14 U 05.01.2012 Martha Skåra Skjenkekontroll - Bar Bar - 04.12.12

15 I 30.01.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll ved BarBar 30.01.12

19 I 03.02.2012 Bar Bar AS Angående skjenkekontroll ved BarBar
16 I 03.02.2012 BarBar AS Kommentar til skjenkekontroll - BarBar
17 U 26.03.2012 Martha Skåra Møte - skjenkerapport - Bar Bar

Parter i saken: BAR BAR AS v/ Martha Skåra 
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi

  
  

Martha Skåra

Johan Wittrupsvei 9
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/471 / 11/103 / FA-U63, TI-&58, TI-&14 Dato: 05.01.2012

Saksbehandler: Dag Marcus Egaas Direkte telefon: 51 46 80 78 /   

E-post: dag.egaas@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Skjenkekontroll – Bar Bar – 04.12.11

Det vises til skjenkekontroll og tilleggsrapport – skjenkekontroll, datert 04.12.2011, som 
vedlegges.

En ber om at dokumentet gjennomgås og at eventuell uttalelse fra Bar Bar sendes Eigersund 
kommune ved undertegnede saksbehandler snarest mulig og innen 28.01.2012. 

I tråd med vanlig praksis vil bevillingsmyndigheten innkalle til en samtale rundt saken snarest 
mulig etter at eventuell uttalelse foreligger.

En viser for øvrig til muntlig kontakt på telefon i dag rundt saken.

Er noe uklart vennligst ta ny kontakt.

Med vennlig hilsen

Dag Marcus Egaas
Rådgiver

Vedlegg
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.04.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&58, 
TI-&14
Arkivsaksnr.:
11/1272
Journalpostløpenr.:
12/13041

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
041/12 Formannskapet 16.05.2012

Rapport fra skjenkekontrollen  - Corner Pub & Diskotek
  

Sammendrag:
Det foreligger skjenkekontroll og tilleggsrapport fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS datert 4. 
12.2012. Rapporten er oversendt Corner Pub & Diskotek for uttalelse i begynnelsen av 
januar. En viser til uttalelse fra Kjell Garpestad Jr. datert 1. februar. Det er i tråd med rutiner 
avholdt dialog møte med utestedet 17.4 der rapporter og uttaleser ble gjennomgått og 
kommentert uten at det kom frem nye opplysninger. 

Saksgang:
Formannskapet avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, 2. gangs overtredelse, relativt kort tid 
etter vedtaket i helse- og omsorgsstyret 30.08.2011, HO – 029/11, inndras 
skjenkebevillingen til Corner Pub & Diskotek.                                                                          
Inndragningen omfatter i alt  2 -  to – virkedager - fredag og lørdag, for at åpenbart beruset 
person oppholdt seg i lokalet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Helse- og omsorgsstyrets vedtak i sak HO 029/11:
Med bakgrunn i foreliggende rapport gis Corner en skriftlig advarsel. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til opplysningene i skjenkerapportene og tilsvar fra skjenkestedet.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen viser til de faktiske opplyninger som fremkommer av dokumentasjonen fra 
skjenkekontrollørene og kommentarene fra utestedet. 

Ut fra eksisterende bestemmelser om sanksjoner i retningslinjene heter det under pkt M
”Alvorlige overtredelser” bl annet:” Dersom åpenbart beruset person får adgang.”
2. gangs overtredelse: Bevillingen vurderes inndradd for inntil 1 uke.”

Rådmannen er klar over at det er gjort forføyninger på tidligere tidspunkt men velger hensett 
til sakens opplysninger å bygge på den skriftlige advarsel i fjor og da gå videre til vurdering i 
lys av bestemmelsen av 2. gangs overtredelse.
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En har en viss forståelse for det som skjenkestedet skriver i sine kommentarer om denne 
person og linser. Men vi må holde fast ved at åpenbart påvirket person ikke skal gis adgang 
eller oppholde seg i lokale. Rådmannen legger også vekt på at det skjenkekontrollen skriver 
om at vedkommende ikke ble observert med alkohol inne i lokalet

Universell utforming:
Ikke relevant 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen. Dersom bevillingen inndras for en periode, vil det innebære marginale reduksjoner i 
innbetalingen av skjenkeavgiftene. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
A) Det gis inndragning for en lengre periode i og med at det har vært brudd på 

bestemmelsene tidligere.
B)  Ny skriftlig advarsel
C) Ingen reaksjon

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
205164 Rapport fra skjenkekontroll ved Corner Pub & Diskotek 04.12.11
205165 Tilleggsrapport
212967 Vedr. skjenkekontroll - Corner Pub & Diskotek

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.05.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport etter skjenkekontroll 29.05.11 ved 
Corner Pub & Diskotek

2 U 14.06.2011 Corner pub og diskotek Rapport fra skjenkekontrollen

4 I 08.07.2011 Corner pub
Kommentar angående tilleggsrapport 
skjenkekontroll - Corner lørdag 28/29 mai 2011
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5 U 31.08.2011 Corner pub og diskotek
Skjenkekontroller - Corner Pub & Diskotek 18. 
mai 2011

6 I 12.12.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll ved Corner Pub & 
Diskotek 04.12.11

7 U 05.01.2012 Corner pub & Diskotek
Skjenkekontroll - Corner pub & Diskotek -
04.12.11

8 I 02.02.2012 Kjell Garpestad Vedr. skjenkekontroll - Corner Pub & Diskotek

Parter i saken: Corner Pub & Diskotek
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________________________________________________________________ 

Fra:  Dag Egaas 
Sendt: 02.02.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: skjenkekontroll 
________________________________________________________________ 

 Registrering i mappe 11/1272.

Dag E

  _____  

Fra: Kjell Garpestad [mailto:kje-corn@frisurf.no] 
Sendt: 1. februar 2012 14:52
Til: dag.egaas@eigersund.kommune.no
Emne: skjenkekontroll 

Dørvaktene stod i gangen rett innfor døren og hadde god utsikt på alle som kom og gikk.

Personen som bli beskrevet var under observasjon hele tiden,, han var litt omtåket for han hadde problemer

med linsene. Vaktene mener det var en medvirkende årsak til den litt ustødige opptredenen han hadde.

Men han var såpass «klar» at han klarte å sette de på plass igjen selv.

Når dette var gjort så valgte han og forlate corner av egen  vilje.

I ettertid skulle vaktene nok valgt å be ham forlate corner. Eller i det minste få orden på linsene med en gang de 
forstod va som var problemet.

Men på tross av at de visste skjenkekontrollen var på corner så vurderte de det som om at linsene var en del av 
årsaken.

De passa hele tiden på at han verken fikk kjøpt, elle på annen måte fikk i seg noe drikkevarer.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.05.2012
Arkiv: :FA-X00
Arkivsaksnr.:
11/1562
Journalpostløpenr.:
12/13519

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 46 80 23
leif.broch@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
042/12 Formannskapet 16.05.2012

Søknad om økonomisk støtte fra Eigersund kommune til 
Støttegruppen 22. juli Rogaland
  

Sammendrag:
Den regionale Støttegruppen 22. juli Rogaland har søkt kommunen om økonomisk støtte på 
kr. 50.000,- fra Eigersund kommune. Rådmannen innstiller på å innvilge søknaden. Midlene 
tas fra de økonomiske midlene, totalt kr. 1.310.00, som staten har gitt til kommunen for å 
dekke utgifter i forbindelse med 22.7 og som kommunen har satt av på øremerket fond til 
dette.

Saksgang:
Formannskapet vedtar saken.

Rådmannens forslag til vedtak 01.05.2012:

Eigersund kommune gir kr. 50.000,- i støtte til Støttegruppen 22. juli Rogaland for en to-
årsperiode.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det var 5 ungdommer fra Eigersund kommune som deltok på Utøya hvorav 1 ble drept og 3 
skadd. 

Støttegruppen oppgir i sin søknad at den økonomiske støtten vil bli brukt til samlinger, 
informasjonsmateriell, foredragsholdere og dekning av reiseutgifter og videre:

Vår gruppe består av ca. 70 medlemmer, og vi forventer å bli flere. Gruppen består 
av etterlatte, overlevende, pårørende, søsken og venner. Støttegruppen er åpen for 
alle som på en eller annen måte føler seg direkte berørt at 22. juli- tragedien. Vi er en 
selvstendig organisasjon, men har nær kontakt med den sentrale støttegruppen.

Støttegruppen Rogaland er en regional del av den nasjonale støttegruppen. Støttegruppen 
oppgir følgende på sine nettsider om sin virksomhet:

”Erfaringene viser at de rammede har behov for et samlende talerør. En støttegruppe 
kan hjelpe de rammede med å nå fram med sine synspunkt og bekymringer. 
Støttegruppa skal være pådrivere på vegne av de rammede. Vi skal være klare, 
konsise og konstruktive i kommunikasjonen med beslutningsapparat, hjelpeapparat, 
rettssystem og som synlige aktører i media.
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Støttegruppa har allerede etablert et kontaktnett inn mot politisk og administrativ 
ledelse i viktige departement og direktorat, mot 22. juli kommisjonen, mot 
rettsvesenet og til media.

Støttegruppen er åpen for alle som er rammet av terroraksjonene 22.juli; de som var i 
og ved regjeringskvartalet, de som var på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier 
og nære relasjoner og de som på andre måter ble involvert i hendelsen.

Vi oppfordrer alle rammede til å melde seg inn i støttegruppa. Det gir gruppa et sterkt 
nettverk av berørte, og vi blir bedre i stand til å representere alle de som ble rammet. 
Mange av de rammede er i sorg og i en vanskelig situasjon, og savner krefter til å stå 
opp for sin sak. Støttegruppa kan rådgi og hjelpe med å bekjempe vanskeligheter. 
Medlemskapet i støttegruppa er gratis. Som medlem i støttegruppa vil du motta 
informasjon relevante saker på mail, og du vil få en mulighet til å fremme dine 
hjertesaker gjennom et nettverk av mennesker som er berørt på samme måte som 
deg

Dette er saker vi har jobbet med så langt:
 Være pådriver for god lokal oppfølging for de rammede og etterlatte basert på 

nasjonale retningslinjer
 Målbære krav til langsiktighet og oversiktlighet i oppfølging av de rammede.
 Synliggjøre mangler i oppfølgingen av rammede, etterstrebe gode løsninger
 Etablere kontaktnett til beslutningstakere og media
 Være det foretrukne talerøret for de rammede i det offentlige rom
 Aktivt oppfordret media om å ta hensyn til de rammede
 Klargjøring hvem som har rett til bistandsadvokat
 Organisere støttegruppa, lage handlingsplan for gruppas arbeid.”

Støttegruppen i Rogaland har søkt om midler fra flere kommuner, men har foreløpig kun 
mottatt kr. 35.000 fra Hjelmeland kommune.

Saksbehandlers vurderinger:
Jeg ser på støttegruppen som en svært viktig samarbeidspartner for kommunen og andre 
instanser. Den har en viktig funksjon i å ivareta og tale de berørtes interesser og bidra til et 
fellesskap som det offentlige ikke kan erstatte. Dette arbeidet blir spesielt viktig når rettsaken 
etter hvert blir sluttført og det offentlige tilbudet blir mindre.

De omsøkte midlene skal brukes til drift av støttegruppen, herunder samlinger for de berørte 
og foredragsholdere i forbindelse med slike samlinger. 

En aktiv støttegruppe ser jeg på som viktig i det langsiktige oppfølgingsarbeidet som pågår 
og der det er en målsetting å på sikt fase ut/trappe ned det offentlige arbeidet når dette er 
faglig forsvarlig. Når dette etter hvert skjer vil støttegruppen være viktig og vil nok overta mye 
av fellesskapsoppfølgingen.

Rådmannen er derfor innstilt på å imøtekomme søknaden. 

Når støtten er gitt for to år er dette for å gi støttegruppen forutsigbarhet istedenfor å gi beløp 
fordelt over flere år.
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Det bør nevnes at vårt kriseteam har gjort og gjør en formidabel innsats i denne 
sammenheng og at den kommunale arbeidsgruppen som ble etablert 23.7.11 fortsatt er i drift 
og har jevnlig koordinerende møter.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Staten har ved to anledninger gitt kommunen økonomisk støtte til dekning av utgifter i 
forbindelse med 22.7. For 2011 fikk kommunen kr. 1.077.000 og for 2012 kr. 233.000. 

Midlene er satt av i øremerket fond og brukes til dekning av utgifter i forbindelse med 
oppfølging av 22.7. Det er forventet at kommunen vil ha utgifter til oppfølgingsarbeid i flere år 
fremover.

Det er naturlig å bruke av de midlene som kommunen har fått fra staten til ulike former for 
utgifter som kommunen har i oppfølging av 22.7.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

50 000 0 0
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
A. Eigersund kommune gir kr. xx i støtte til Støttegruppen 22. juli Rogaland for en to-

årsperiode.

B. Eigersund kommune gir ikke støtte til Støttegruppen 22. juli Rogaland.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen.

Parter i saken:
            

Støttegruppen 22. juli 
Rogaland
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.05.2012
Arkiv: :FA-F03
Arkivsaksnr.:
12/816
Journalpostløpenr.:
12/10404

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
51 46 80 14
kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
043/12 Formannskapet 16.05.2012

Kast masken - budsjett 2013
  

Sammendrag:
”Kast masken” er et rusforebyggende tiltak som har blitt gjennomført på ungdomstrinnet i en 
årrekke. Dette har vært et populært og lærerikt opplegg som ungdomsskolene har etterspurt.
Hovedprogrammet er lagt til 9 klasse, men det er et treårig program som strekker seg over 
hele ungdomstrinnet der også foreldrene involveres. Det er ungdommer fra arrangøren 
Motorførerens Avholdsforbund som gjennomfører dette, og det skjer på ungdommens 
premisser og med ungdommens referanserammer og virkelighetsoppfatning. Tidligere ble 
dette finansiert med midler fra skjenkeavgiftsfondet, som nå brukes til å delfinansiere en 
stilling som SLT koordinator. Det er nødvendig med en bevilling på 60.000 kr dersom ”Kast
masken skal fortsette.

Saksgang:
Endelig vedtak i formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 02.05.2012:
Det avsettes 60.000 kr som en årlig fast sum for 2013 og de påfølgende år.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tidligere har saken blitt behandlet i forbindelse med sak om utdeling av midler fra 
skjenkebevillingsfondet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Programmet har to hovedmål, nemlig å utsette debutalderen for bruk av alkohol og redusere 
omfanget av alkohol blant ungdom. Dette gjøres gjennom å bedre ungdommens kunnskap 
om risiko og skader ved misbruk, og styrke elevenes ferdigheter til å motstå fristelser.

En skal videre bidra til at elevene bruker sine evner, ferdigheter og talenter på en positiv 
måte, å bli bevisst sine egne verdier, holdninger og valg. Økt bevissthet om hvilken
påvirkning de blir utsatt for, blant annet gjennom media og fra kamerater, er også tema som 
blir tatt opp. Det arbeides videre med problemstillinger som er knyttet til deres egen hverdag.

Foreldrene involveres gjennom økt kompetanse til å håndtere ungdommens alkoholbruk ved 
dialog og grensesetting. Der utfordres også gjennom å reflektere over seg selv som 
alkoholkilde for sine ungdommer, og blir utfordret til å tenke over eget alkoholbruk.

Tilegnelse av kunnskaper og holdningspåvirkning vil i all hovedsak skje ved å løse oppgaver, 
og ved refleksjon og diskusjon mellom elevene. I diskusjoner kan elevene dele hverandres 
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kunnskaper, erfaringer og meninger. Det er grunn til å tro at et bevisst forhold til alkohol og 
andre rusmidler blir mer reell dersom det får vokse fram på egne premisser. Det tas 
utgangspunkt i ting og problemstillinger som angår ungdom og deres hverdag. Det er 
utarbeidet oppgaver som kan brukes i forskjellige fag, og disse er laget med problembasert 
læring som metodisk utgangspunkt.

Studier viser at aktiv deltakelse fra elevene er en forutsetning for å oppnå en læringseffekt. 
Lærerens rolle er først og fremst som tilrettelegger og veileder. Videre er lærerens oppgave 
å korrigere misforståelser og kvalitetssikre den informasjon som elevene innhenter.

Det inngås en forpliktende treårig avtale, og ”Kast masken” vil ha en gjensidig plikt til å 
gjennomføre undervisning og foreldremøte. Det er positivt at skolene har et delansvar for å 
gjennomføre opplegget og at det går over tre år. Brosjyre- og undervisningsmateriell hører 
også med. ”Kast masken”s egen teater- og infogruppe deltar 5 timer i undervisningen og 
arrangerer foreldremøter for 9. klasse. 

Saksbehandlers vurderinger:

Mange års erfaring har gjort det trygt å anbefale at dette opplegget blir videreført. Skolene 
har hele tiden gitt positive tilbakemeldinger, og tiltaket er populært blant elevene. 
Fritidsklubben Pingvinen har også hatt en rolle i opplegget.

Arrangøren har hele tiden vært i stand til å fornye opplegget slik at det treffer elevene 
hjemme. Elevaktive læringsformer er også et positivt element i opplegget. I et forebyggende 
program er det også av betydning at foreldrene blir utfordret og får en aktiv rolle. Opplegget 
er preget av kontinuitet og blir ikke en isolert happening, men en integrert del av skolens 
rusforebyggende tiltak.

Det er alltid vanskelig å måle effekten av forebyggende tiltak som dette, men det er all grunn 
til å anta at opplegget har den tilsiktede effekt, og derfor er det av betydning at dette 
opplegget fortsetter for å sette ungdommen i stand til å mestre en virkelighet der forskjellige 
typer rusmidler synes å bli stadig mer tilgjengelig.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i dette tilfellet.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Programmet ” Kast masken” 60.000 kr 60.000 kr

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Bevilge annet beløp, evt. ikke bevilge noe beløp. 

~ o ~
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  02.05.2012 
Arkiv: :FA-U64 
Arkivsaksnr.: 
09/944 
Journalpostløpenr.: 
12/13532 

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

Levekårsavdelingen 
Seksjon kulturformidling 
Ernst Torgersen 
Driftsleder 
51 46 82 26 
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
044/12 Formannskapet 16.05.2012 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane 
BA 
   
 

Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Visit Dalane BA om tilskudd fra Eigersund kommune for å kunne 
drifte turistinformasjonen denne sommeren. Det  søkes om kr. 100.000 til formålet. 
 
Tidligere, før 2011, har turistinformasjonen vært administrert av kulturkontoret og vært 
betjent fra medio mai til medio august primært ved hjelp av studenter/skoleungdom. Etter at 
budsjettet på kr. 150.000 ble tatt bort, samt at stillingen som turistansvarlig (60%) ble dradd 
inn, har det vært forventninger om at dette arbeidet skulle overtas av Visit Dalane BA. Dette 
på bakgrunn av et årlig tilskudd til selskapet på kr. 20 pr. innbygger. (kr. 361.725 inkl. mva i 
2012).   
 
I budsjettet for 2012 er det avsatt kr. 100.000 til reiselivsformål. 25.000 av dette er vedtatt 
brukt til dag-åpen kirke i sommermånedene. 
 
Saksgang: 
 
 Saken avgjøres av Formannskapet 
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.05.2012: 
 
Søknaden avslås og det gis ikke økt tilskudd utover det som allerede er bevilget til Visit 
Dalane (VD).  Forventningene til VD opprettholdes i henhold til tilskuddet som allerede er 
innvilget. 
  
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saken har vært tema i Formannskapet tidligere i år. 
 
 
Universell utforming: 
Turistinformasjonsbygget er universelt utformet 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kr 75.000 belastes ansvar 1090, konto 14700. 
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

 75.000 ? ?
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

 0 ? ?
Sum    
 

~ o ~ 
 
  

Alternative løsninger: 
1. Det bevilges kr. 75.000 til Visit Dalane BA for drift av Eigersund turistinformasjon for 2012. 
2. Innvilge søknaden med et annet beløp 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
225594 Søknad om midler til drift av Eigersund turistinformasjon 
 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 30.03.2011 Visit Dalane BA 
Drift av turistinformasjonen - flere forespørsler på 
epost 

2 I 31.03.2011 Visit Dalane BA 
Vedr. drift av turistinformasjonen - purring på 
tidligere forespørsler 

3 I 30.05.2011 Visit Dalane BA 
Kontrakt mellom Visit Dalane BA og Eigersund 
kommune i forbindelse med drift av 
turistinformasjonen 2011 

4 I 15.04.2012 Visit Dalane BA 
Søknad om midler til drift av Eigersund 
turistinformasjon 

 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
Visit Dalane BA 
Eigersund kommune 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FE-223, FA-C00
Arkivsaksnr.:
12/483
Journalpostløpenr.:
12/12799

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

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
045/12 Formannskapet 16.05.2012

2012 kulturmidler/idrettsmidler
  

Sammendrag:
Driftstilskuddet til lag og foreninger på kr 1.280.000 fordeles matematisk basert på oppgitte 
tall fra søkerne, brutto utgifter i 2011, antall medlemmer under 21 år, samt ukentlige 
instruksjonstimer. Avrunding til nærmeste 100, dog med et minstebeløp på kr. 500.

Tilskudd til drift av egne lokaler/anlegg (kr. 1.308.000) tildeles det faktiske kronebeløp basert 
på summen av betalte kommunale avgifter, renovasjon, forsikring og oppvarmingsutgifter. I 
denne ordningen er det ikke foretatt inndeling i kategorier.

Saksgang:
Saken avgjøres av Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Tilskudd fordeles som førlger:

Idrett
Dalane sykleklubb       21 000 

Egersund golfklubb       43 500 

Egersund dykkeklubb       16 100 

Egersund karate kyokushinkai       14 700 

Egersund klatre og tindeklubb         4 900 

Egersund og Dalane Rideklubb       33 500 

Egersund orienteringsklubb         9 400 

Egersund pistolklubb       16 100 

Egersund skiforening       14 000 

Egersund skytterlag       13 800 

Egersund seilforening         7 600 

Egersund svømmeklubb       20 200 

Egersund racketklubb       33 200 

Egersunds turnforening       31 000 

Egersund volleyballklubb       15 600 

Egersunds IK fotball     280 400 

Egersunds IK friidrett         9 800 
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Egersunds IK håndball       27 300 

Helleland I L       31 000 

Hellvik idrettslag       29 400 

I L Eiger     101 400 

NMK Egersund& Dalane         2 100 

Skåra rideklubb       12 500 

Sum     788 500 

Barn og unge
1. Egersund Speidergr.  NSF

      13 900 
3. Egersund F.A. speidergruppe         7 100 
Bedehuset Barne- og jentelag         1 600 
Bedehuset Egersund ungdomsgruppe         1 100 
Egersund misjonshus søndagsskole         4 900 
Eigerøy Søndagsskole         1 000 
Eigerøy arb. krk. barnesangtime         2 800 
Hobby og håndarbeid         2 300 
Evangeliehuset, barn og unge       80 300 
F.A. søndagsskole         2 600 
Fabu Frelsesarmeen       17 100 
Grøsfjeld Yngres         1 800 
Zion Babtist church/ frikirken         7 400 
Hellvik miniyngres         1 700 
KIA         2 200 
Egersund søndagsskole         1 800 

KRIK, Helleland         2 400 
Ungdomsforeningen VÅR         3 100 
Vårsol & Salama         4 700 
Sum

    159 800 

Musikk

Egersund familiekor / Bedehuset         1 000 
Egersund drill og cheerdans       12 900 
Egersund Musikkorps         5 700 
Eigersund Blåseorkester         5 900 
Eigersund og Husabø skolekorps       22 000 
Helleland skulekorps         5 100 
Hellvik skolekorps         2 500 

Juniorkorpset Egersund       12 800 

Misjonskorpset         2 900 

VÅR`s ungdomskor         2 600 
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Sum       73 400 

Voksne
Dalane hundeklubb       14 500 
Egersund Røde Kors       21 900 
Egersund husflidlag         4 200 
Eigersund jeger&fiskerfor.       18 600 
Helleland bygdedag         1 100 
Hellvik velforening         6 000 
Sum       66 300 

SUM TOTALT:  1 088 000 

HUS/ANLEGG
Dalane hundeklubb         8 845 

Egersund bedehus       40 571 

Egersund golfklubb       18 583 

Egersund karate kyokushinkai       13 702 

Egersund misjonshus       42 896 

Egersund og Dalane rideklubb       53 252 

Egersund orienteringsklubb         9 411 

Røde kors- Svanevann       22 866 

Egersund Røde kors Skihytta på Mydland         5 060 

Egersund Røde kors Marka       32 447 

Egersund sanitetsforening       30 726 

Egersund skiforening       21 050 

Egersund skytterlag       23 636 

Egersund racketklubb squash         5 801 

Egersund racketklubb tennis       99 100 

Egersunds turnforening       35 816 

Eigersund jeger & fiskerforening         9 265 

EIK klubbhus       67 736 

Evangeliehuset       42 993 

FA - Skriveralmenningen       61 292 

FA speiderhytte         4 566 

Stapnes bedehus         8 667 

Jehovas vitner         7 073 

Hadland bedehus       10 684 

Havsøy bomiljø       23 591 

Hegrestad forsamlingshus         5 944 

Helleland bedehus       12 856 
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Helleland Grendehus     106 423 

Helleland idrettslag         9 062 

Hellvik bedehus       23 109 

Hellvik idrettslag       28 487 

Hellvikshallen     166 604 

Hellvik mannskor Lunhulen       11 114 

IL Eiger     114 809 

Stapnes bedehus         8 667 

Metodistkirken       27 508 

Skadbergsanden grendehus       21 009 

Skåra rideklubb         4 801 

Stiftelsen Feylingsbua       43 380 

Tonehuset       22 876 

Årrestad bedehus         1 722 

 1 308 000 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Tilskuddsrammene er vedtatt i Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember 2011.
Kultur og idrettsmidler har en total ramme på kr. 1.280.000. Kr. 100.000 er trukket fra og blir 
disponert av tverrfaglig utvalg for flyktninger, som vurderer søknader fra lag og foreninger 
med integreringsopplegg for flyktninger og/eller funksjonshemmede. I tillegg er det trukket
fra utgifter til innsatspris og tilskuddsportalen samt 20.000 til ekstrabevilgning til Eigersund 
idrettsråd (vedtatt på årsmøtet) Disse 20.000 er redusert utelukkende fra idrettslagenes 
tilskudd.

Drift av idrett/kulturbygg og anlegg har en budsjettramme på kr. 1.308.000

Universell utforming:
Idretts- og kulturanlegg som søker tilskudd får krav om universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:

Ansvar 5700 og 5730 belastes i henhold til budsjettrammen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

2 588 000 2 588 000 2 588 000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år
0 0 0

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Eventuelle endringer i tildelingen eller rammen vurderes av Formannskapet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 19.02.2012
Eigersund jeger- og 
fiskerforrening

Søknad om tilskudd allment kulturarbeid -  
Eigersund jeger- og fiskeforening

5 I 20.02.2012 Stapnes bedehus
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Stapnes Bedehus

1 I 20.02.2012 Hellvik Mannskor
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hellvik Mannskor

4 I 21.02.2012 Grøsfjell Yngres
Søæknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Grøsfjell Yngres

6 I 22.02.2012 Egersund Racketklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

7 I 22.02.2012 Egersund Racketklubb Søknad om driftstilskudd - egne hus/anlegg
8 I 22.02.2012 Egersund Racketklubb Søknad om driftstilskudd - egne hus/anlegg

10 I 23.02.2012 Strato modellflyklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

48 I 23.02.2012
Rogaland fylkeslag 
Autismeforeningen i 
Norge

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger -
Autismeforeningen i Norge

46 I 24.02.2012
Eigersund Jeger- og 
Fiskerforening

Søknad om driftstilskudd til allment kulturarbeid -
Eigersund Jeger- og Fiskerforening

11 I 24.02.2012
Menigheten Jehovas 
Vitner

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Menigheten Jehovas Vitner

12 I 24.02.2012
Egersund Svømmeklubb 
ESK

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

13 I 24.02.2012 Hellvik bedehus
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hellvik bedehus

14 I 24.02.2012 Dalane Sykkelklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

15 I 24.02.2012 Egersund Musikkorps
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

16 I 24.02.2012 Hellvik mannskor
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hellvik mannskor
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17 I 24.02.2012
Barneforeningen Vårsol-
Salama

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

18 I 24.02.2012 Stiftelsen Feylingsbua
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Stiftelsen Feylingsbua

3 I 26.02.2012 Tonehuset
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Tonehuset

72 I 27.02.2012 Egersund O- klubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund O- klubb

73 I 27.02.2012 Egersund O- klubb
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund O- klubb

74 I 27.02.2012 Metodistkirken
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Metodistkirken

91 I 27.02.2012
Bedehusets barne og 
jentelag

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Bedehusets barne og jentelag

89 I 28.02.2012
Egersund Kyokushinkai 
Karate

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Kyokushinkai Karate

90 I 28.02.2012
Egersund Kyokushinkai 
Karate

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Kyokushinkai Karate

75 I 28.02.2012
Pinsemenigheten 
Evangeliehuset barne 
og ungdomsavd.

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Pinsemenigheten Evangeliehuset barne 
og ungdomsavd.

76 I 28.02.2012 Egersund Pistolklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Pistolklubb

77 I 28.02.2012 Juniorkorpset
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Juniorkorpset

78 I 28.02.2012 Helleland Grendehus
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Helleland Grendehus

79 I 28.02.2012
Bedehusets familiekor/ 
Bedehuset

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Bedehusets familiekor/ Bedehuset

85 I 28.02.2012 Hellvik Idrettslag
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Hellvik Idrettslag

87 I 28.02.2012 Hellvik Idrettslag
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hellvik Idrettslag

66 I 29.02.2012
Eigersund Jeger- og 
Fiskerforening

Søknad om tilskudd til allement kulturarbeid -
Eigersund Jeger- og Fiskerforening

67 I 29.02.2012
Misjonshuset 
Søndagsskole

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Misjonshuset Søndagsskole

68 I 29.02.2012
Eigersund og Husabø 
skolekorps

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Eigersund og Husabø skolekorps

69 I 29.02.2012
Egersund 
Sanitetsforening

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Sanitetsforening

70 I 29.02.2012
Egersund 
Sanitetsforening

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Sanitetsforening

71 I 29.02.2012 Årrestad Bedehus
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Årrestad Bedehus

64 I 29.02.2012 Egersund Søndagsskole
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Søndagsskole

65 I 29.02.2012
Eigersund Jeger- og 
Fiskerforening

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Eigersund Jeger- og Fiskerforening

9 I 29.02.2012
Røde Kors 
aktivitetssenter 
Svanevatn

Søknad om driftstilskudd - egne hus/anlegg -
Røde Kors aktivitetssenter Svanevatn

19 I 01.03.2012
Egersund 
Ungdomsgruppe

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

20 I 01.03.2012 Svanevatn Røde Kors Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
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Aktivitetssenter Røde Kors Aktivitetssenter, Svanevatn

21 I 01.03.2012 Egersund Dykkeklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012

28 I 01.03.2012 Havsøy Bomiljø
Søknad om driftstilskudd til egne hus/anlegg 
2012 - Havsøy Bomiljø

29 I 01.03.2012 Egersund Røde Kors
Driftstilskudd til lag og foreninger 2012 -
Egersund Røde Kors

34 I 01.03.2012 Eiger FK Driftstilskudd til lag og foreninger 2012 - Eiger FK

33 I 01.03.2012 Egersunds Turnforening
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - EgersundsTurnforening

32 I 01.03.2012 EgersundsTurnforening
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersunds Turnforening

27 I 01.03.2012 Krik Helleland
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Krik Helleland

22 I 01.03.2012 Miniyngres
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Miniyngres, Hellvik

23 I 01.03.2012 Hellvikshallen
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hellvikshallen

24 I 01.03.2012 Helleland Idrettslag
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Helleland Idrettslag

25 I 01.03.2012 Helleland Idrettslag
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Helleland Idrettslag

26 I 01.03.2012
Stiftelsen Egersund 
Misjonshus

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Stiftelsen Egersund Misjonshus

35 I 01.03.2012 Eiger FK
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Eiger FK

30 I 01.03.2012 Egersund Røde Kors
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Røde Kors

31 I 01.03.2012 Egersund Røde Kors
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Røde Kors

40 I 01.03.2012 Evangeliehuset
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Evangeliehuset

41 I 01.03.2012
Egersund Klatre og 
Tindeklubb

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Klatre og tindeklubb

42 I 01.03.2012 Helleland Bedehus
Søknad om driftstilskudd til egne hus/anlegg 
2012 - Helleland Bedehus

43 I 01.03.2012 Hadland Bedehus
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hadland Bedehus

44 I 01.03.2012 Egersund Husflidslag
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Husflidslag

45 I 01.03.2012
Egersunds Idrettsklubb -
avd. håndball

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersunds Idrettsklubb - avd. håndball

39 I 01.03.2012 Skåra Rideklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Skåra Rideklubb

47 I 01.03.2012 Skåra Rideklubb
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Skåra Rideklubb

63 I 01.03.2012
KIA (Kristent 
Internkulturelt Arbeid) 
Egersund

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - KIA (Kristent Internkulturelt Arbeid) 
Egersund

92 I 02.03.2012
Skadbergsanden 
Grendehus

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Skadbergsanden Grendehus

62 I 02.03.2012 Egersunds IK Fotball
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersunds IK Fotball

50 I 05.03.2012 Egersund Seilforening
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Seilforening
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51 I 05.03.2012 Egersund Idrettsklubb
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Idrettsklubb

52 I 05.03.2012 Egersund Skiforening
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Skiforening

53 I 05.03.2012 Egersund Skiforening
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Skiforening

54 I 05.03.2012
Misjonskorpset 
Egersund

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Misjonskorpset Egersund

55 I 05.03.2012
Egersund Drill- og 
Cheerdans

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Drill- og Cheerdans

56 I 05.03.2012 Hellvik Velforening
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Hellvik Velforening

57 I 05.03.2012
Egersund FA 
(Frelsesarmeens 
Speidergruppe)

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund FA (Frelsesarmeens 
Speidergruppe)

58 I 05.03.2012 Helleland Bygdadag
Søknad om tilskudd til allment kulturarbeid -
Helleland Bygdadag

59 I 05.03.2012 Frelsesarmeen
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Frelsesarmeen

60 I 05.03.2012
Frelsesarmeens 
Speiderhytte

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Frelsesarmeens Speiderhytte

61 I 05.03.2012
FAbu - Frelsesarmeens 
barn og unge

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - FABU (Frelsesarmeens barn og unge)

88 I 05.03.2012 Eigerøy Arbeidskirke
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Barnesangtimen, Eigerøy arbeidskirke

86 I 05.03.2012 Egersund Golfklubb
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Golfklubb

80 I 05.03.2012 Dalane Hundeklubb
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Dalane Hundeklubb

81 I 05.03.2012 Dalane Hundeklubb
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Dalane Hundeklubb

82 I 05.03.2012
Frelsesarmeen -
Seniorkorpset

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Frelsesarmeen, Seniorkorpset

83 I 05.03.2012 Egersund Golfklubb
Søknad om driftstilskudd til lag of foreninger 
2012 - Egersund Golfklubb

84 I 05.03.2012 Eigerøy Arbeidskirke
Søknad om driftstilskudd til lag for foreninger 
2012 - Søndagskolen, Eigerøy Arbeidskirke

37 I 05.03.2012
Eigersunds idrettsklubb 
friidrett (EIK)

Driftstilskudd til lag og foreninger 2012 -
Eigersund IK, friidrett

36 I 05.03.2012
Frelsesarmeens 
søndagsskole

Driftstilskudd til lag og foreninger 2012 -
Frelsesarmeens søndagsskole

38 I 05.03.2012 Hellvik skolekorps
Driftstilskudd til lag og foreninger 2012 - Hellvik 
skolekorps

93 I 06.03.2012 Hobby og Håndarbeid
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Hobby og Håndarbeid

49 I 06.03.2012
Egersund 
Sanitetsforening

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Sanitetsforening

94 I 13.03.2012
Hegrestad 
Forsamlingshus

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Hegrestad Forsamlingshus

95 I 16.03.2012
Egersund og Dalane 
Rideklubb

Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund og Dalane Rideklubb

96 I 16.03.2012
Egersund og Dalane 
Rideklubb

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund og Dalane Rideklubb

97 I 22.03.2012 Egersund Skytterlag
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund Skytterlag
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98 I 22.03.2012 Egersund Skytterlag
Søknad om driftstilskudd egne hus/anlegg 2012 -
Egersund Skytterlag

99 I 23.03.2012
Egersund 
Speidergruppe

Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Egersund speidergruppe

10
0

I 28.03.2012 Zeon Baptist Church
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Zeon Baptist Church

10
1

I 30.03.2012 Eigersund Blåseorkester
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Eigersund Blåseorkester

10
2

I 02.04.2012 Eigersund Blåseorkester
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - Eigersund Blåseorkester

10
3

I 10.04.2012 NMK Egersund AS
Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger 
2012 - NMK Egersund AS

10
4

I 11.04.2012 Vårs Ungdomskor
Søknad om tilskudd til allment kulturarbeid - Vårs 
Ungdomskor

10
5

I 11.04.2012 Ungdomsforeningen Vår
Søknad om tilskudd til allment kulturarbeid -
Ungdomsforeningen Vår

10
6

I 11.04.2012
Egersund Bedehus 
v/bedehusstyret

Søknad om driftstilskudd egne hus anlegg 2012 -
Egersund Bedehus v/bedehusstyret

Parter i saken:
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Levekårsstaben
Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig
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torfinn.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
046/12 Formannskapet 16.05.2012

Målsettinger i Eigersundskolen
  

Sammendrag:
Målsettingene for Eigersundskolen framgår av Temaplan for skole og Tiltaksplan mot 
mobbing. Temaplanen rulleres våren 2012 og vil bli politisk behandlet i september. 

Arbeidet med målsettingene for Eigersundskolen har rektorene og HTV for 
Utdanningsforbundet gjort i fellesskap. Det siste året har skoleeier og rektorene begynt å 
arbeide med begrepet Eigersundskolen. Hva har vi felles, og hva må vi gjøre for å bygge 
merkevaren Eigersundskolen? 

Målsettingene for nasjonale prøver og elevundersøkelsen er i fargekoder som tydelig viser 
om resultatene er signifikant bedre enn nasjonalt nivå (grønt) eller signifikant dårligere (rødt). 
Gult + (lys gul) og gul + (mørkegult) er akseptable resultater.

Saksgang:
Saken behandles av Formannskapet 16.05.2012.

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
1. Forslag til målsettinger i Eigersundskolen innarbeides i Temaplan for skole når den 

rulleres i august 2012.
2. Økonomiske konsekvenser tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 

2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Da Tilstandsrapporten for grunnskolen ble behandlet den 7. november 2011 gjorde
Eigersund kommunestyre følgende vedtak:
KS-107/11 Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering med
følgende endringer:
4. Rådmannen legger frem en sak der målsettingene for Eigersundsskolene legges
frem for formannskapet i mai 2012. Saken skal bla inneholde faglige målsettinger
og plan for samarbeid skole/hjem.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Norge har fått følgende råd fra OECD vedrørende forbedring:
- Tydeliggjør mål
- Tydeliggjør kriterier for hva som er god kvalitet
- Tydeliggjør hva det vil si å være en god lærer
- Fullfør Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem slik at det framstår som et 

sammenhengende system
- Fortsett å bygge evaluerings- og vurderingskompetanse blant lærere, skoleledere og 

skoleeiere
OECD: Reviews of Evaluation and Assesment in Education

Målsettingene for Eigersundskolen framgår av Temaplan for skole og Tiltaksplan mot 
mobbing. Målsettingskapittelet i Temaplanen vedlagt. Temaplanen rulleres våren 2012 og vil 
bli politisk behandlet i september. 

I arbeidet med målsettingene for Eigersundskolen har rektorene og HTV for 
Utdanningsforbundet vært samlet til et arbeidsseminar som munnet ut i de forslagene som er 
presentert i saken. Det siste året har skoleeier og rektorene begynt å arbeide med begrepet 
Eigersundskolen. Hva kjennetegner Eigersundskolen? Hva har vi felles, og hva må vi gjøre 
for å bygge merkevaren Eigersundskolen? 

Smarte mål Aktuelle områder
S - spesifikke
M - målbare
A - attraktive
R - realistiske
T - tidsbegrensede
E - evaluerbare
(Ø) - økologiske 
(vinn – vinn situasjon)

- organisering og rutiner
- faglige målsettinger
- samarbeid skole/hjem
- skolebibliotek
- kompetanseheving
- tilpasset 

opplæring/spesialundervisning
- vurdering for læring
- klasseledelse

Forslagene til målsettinger som framkommer i saken er ikke uttømmende, men gir konkrete 
målsettinger bl.a. for resultatene av elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Målsetting er at 
resultatene på nasjonale prøver skal være signifikant bedre enn resultatene på nasjonalt 
nivå, dvs. 0,3 bedre for å være full måloppnåelse (grønt). Rødt nivå er 0,3 lavere resultat enn 
nasjonalt gjennomsnitt, noe som viser at det er nødvendig å sette inn tiltak. Gul + og Gul – er 
akseptable resultater. For nasjonale prøver 5. trinn og mobbing er 0,2 en signifikant forskjell.

Fargekodingen er hentet fra et KS-nettverk for vurdering etter innlegg fra Yngve Lindvig fra 
Læringslabben. Eigersund har deltatt i Nettverk om vurdering sammen med andre 
Vestlandskommuner bl.a. Jærkommunene. Fargekodingen gir en tydelig oversikt over 
graden av måloppnåelse.  

FORSLAG TIL MÅLSETTINGER I EIGERSUNDSKOLEN 
Læringsmiljø
Målsetting på elevundersøkelsen (grønt nivå):

- resultater minst 0,3 høyere enn nasjonalt nivå (grønt nivå)

Mobbing på skolen:
- mobbing på skolen – minst 0,2 lavere enn nasjonalt nivå (grønt nivå)
- Nulltoleranse for mobbing: Mål at barneskolene kommer på grønt og 

ungdomsskolene på gult nivå.

Resultater
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Målsetting på nasjonale prøver (grønt nivå)
- Nasjonale prøver 5. trinn minst 0,2 høyere enn nasjonalt nivå (grønt)
- Nasjonale prøver ungdomstrinnet minst 0,3 høyere enn nasjonalt nivå (grønt)

Grunnskolepoeng
Målsetting er at grunnskolepoengene til elever fra Eigersund er lik gjennomsnittet i 
Rogaland.

Tilpasset opplæring 
Tilpasset opplæring er for alle og spesialundervisnning er for de få.
Målsettingen å redusere gi elevene best mulig tilpasset opplæring. Andelen elever som får 
spesialundervisning reduseres til 5 prosent. Ressurser som frigjøres brukes til tilpasset 
opplæring. (Egen sak vil omhandle dette).

Samarbeid hjem – skole
- ”Hvordan få til et godt samarbeid skole – hjem” utarbeidet av rektor på Eigerøy skole 

(i saken). Det er ikke laget noen ny felles plan for hjem/skole samarbeid.  Skolene 
har egne planer. Planen for Grøne Bråden skole er vedlagt.

- Styrke sosiallærerfunksjonen – 1 time pr. 25 elever, minimum 3 timer. Skal gjelde 
både barne- og ungdomsskoler.

Skolebibliotek
Økt utlån og aktivitet.

- Spre erfaringene fra skolebibliotekutviklingsprosjektet på Husabø skole.
- Digitalisering av skolebibliotekene.
- Det settes av timer til bibliotekar på skolene.

Kompetanseheving:
Videreutdanning:

- 10 lærere pr. år får tilbud om videreutdanning 30 stp. pr. år etter programmet 
Kompetanse for kvalitet. Kostnad 625 000 kr pr. år.

- Kompetanse for kvalitet er et statlig program (se eksempel under)

Etterutdanning:
Satsingsområder

- Vurdering for læring - fortsette implementeringen i skolene.
- Lesing – fortsette fokus på lesing bl.a. utviklingen av Lesenøkkelen
- Klasseledelse – satsingsområde i ungdomstrinnsmeldingen
De tre satsingsområdene henger sammen og styrker kvaliteten i klasserommet.

Beredskapsteam mot mobbing – 2 årig prosjekt
Eigersund kommune er invitert av KS til å være med i prosjektet Beredskapsteam mot 
mobbing som KS og FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) har tatt initiativ til. Følgende 
kommuner skal delta i prosjektet:

- Sarpsborg
- Kristiansand
- Råde
- Eigersund
-

Hvordan få til et godt samarbeid hjem –skole?

Temaplan:
Skolen må ha god og lydhør kommunikasjon med foresatte
• Kommunikasjon preget av god dialog
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• Skolen og foresatte har et felles ansvar for opplæringen; skolen for den faglige delen
av opplæringen
• Skolen må formidle tydlige krav og forventninger til foresattes rolle i opplæringen
• Skolen må være tilgjengelig, ved telefon eller sms/e-post
• God informasjon om hva som skjer på skolen ved infohefter og infoskriv om siste nytt
fra skolen. Hjemmesiden må være oppdatert!
• Samarbeid for å løse mobbe-/konfliktsaker. Viktig med gode rutiner og planer som
alle er gjort godt kjent med
• Sikre gode overganger: fra barnehage — skole og barneskole — u.trinn
• Formelle rådsorgan på plass: FAU og SU/SMU. 2 g/halvår mimimum.
Klasseforeldremøter: tenke gjennom organisering. Klassemiljøarbeid: gjøre ting
sammen for å styrke klassemiljøet (for eksempel overnattingstur)
• Foreldrekonferanser. Bruke samtaleskjema. Være åpen for gode innspill!
• VFL: ansvarliggjøre foreldrene i forhold til opplæringen; gi gode tilbakemeldinger
• Skolens hjemmeside må regelmessig oppdateres.
Uke- og lekseplaner legges ut på nettet. Lekseplaner kan også sendes hjem på e-post.
KUN et tastetrykk!!
• Inviter til samlingsstunder, julefester m.m.
• Husk at foresatte er vår viktigste samarbeidspartner, og må behandles deretter. Med
respekt og imøtekommenhet.
• Ved behov: brukerundersøkelse!

Eksempler på fargekoding av resultater (flere er vedlagt):

Mobbing på skolen

Trinn 7 Begge kjønn (0,2- regelen)
Indikator og 
nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Eigersund 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5

Eigerøy skole 1,3 1,5 1,7 1,2 1,1

Grøne Bråden skole 1,7 1,4 1,5 1,4

Helleland skole 2,1 2,3 1,8 1,9 1,4

Hellvik skole 1,6 1,7 1,6 1,5 1,1

Husabø skole 1,4 1,7 1,5 1,7 1,9

Rundevoll skole 1,5 1,5 1,4

Mobbing på skolen

Trinn 10 Begge kjønn 
(0,2-regelen)

Indikator og 
nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Eigersund 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7

Hellvik skole 1,3 1,4 1,2 1,5 1,7

Husabø ungd. skole 1,5 1,6 1,6 1,4 1,7
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Lagård ungd. skole 1,6 1,4 1,4 1,7 1,7

På 5. trinn ser vi at to skoler har et godt resultat, mens en skole er på rødt i 2010-2011. Fem 
skoler har et akseptabelt resultat. Utviklingen på barnetrinnet har vært positiv fra 2006 –
2011.

I 2010 – 2011 er alle ungdomsskolene på rødt, og tiltak er nødvendig for hele trinnet.

Nasjonale 
prøver 5. trinn 

5. trinn 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

0,2-regelen Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund

Engelsk 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 x x

Lesing 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0

Regning 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0

Nasjonale 
prøver 8. trinn

8. trinn 2008-09 2009-10 2010-211 2011-12

0,3 regelen Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund

Engelsk 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9

Lesing 3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,0

Regning 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 3,1

Resultatene på nasjonale prøver for 8. trinn har stort sett vært akseptable.

Grunnskolepoeng -
gjennomsnitt

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Eigersund 38,5 38,3 39,1 37,1

Rogaland 39,5 39,1 39,4 39,4

Nasjonalt 39,6 39,5 39,8 39,8

Grunnskolepoengene er startgrunnlaget for våre elever ved søknad om videregående 
opplæring.

Kompetanse for kvalitet
Eksempel:

Endring av finansieringsordningen 2012-2015: Staten dekker 50% av vikarutgiftene -
kommunen og læreren dekker 25% hver.

For lærer som gjennomfører videreutdanning 30 stp: 
•Studiet tilsvarer et halvt årsverk 
•Læreren skal frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 75 % av et halvt årsverk for 
å kunne studere, dvs 37,5 % av full stilling 
•25 % av et halvt årsverk er lærerens egeninnsats i form av bruk av tid, dvs 12,5 % av full 
stilling 
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Da blir 
•Lærerens ordinære arbeidsoppgaver 62,5 % av full stilling 
•Lærerens samlede arbeidsbelastning blir mer enn full stilling, jf egeninnsatsen 

For skoleeier pr lærer som gjennomfører videreutdanning 30 stp: 
•Staten gir tilskudd til vikarutgifter kr 125 000 kr for et helt år, og utbetaler kr 62 500 pr halvår 
•Skoleeier må dekke vikarutgifter kr 62 500 for et helt år, kr 31 250 pr halvår 
•Skoleeier skal dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler m.v 

Saksbehandlers vurderinger:
Tilstandsrapporten for grunnskolen tydeliggjør behovet for konkrete kommunale målsettinger. 
Målene skal være noe å strekke seg mot, samtidig gir tydelige mål muligheter for en god 
evaluering av ulike sider ved grunnskolens virksomhet. Målene som er skissert er signifikant 
bedre enn nasjonalt nivå (grønt). 

Ved å fargelegge målene med grønt, gult og rødt er det enkelt å se hvor gode resultatene er. 
Forskjellen på Gult og Grønt er en vesentlig forskjell som ikke bare skyldes tilfeldige 
variasjoner. Det er viktig at skolene stopper opp og reflekterer over sine resultater og gjør 
nødvendige endringer for forbedring. Samtidig er det ikke alle resultater i skolen som kan 
kvantifiseres og måles. Å gjøre elevene til gangs menneske er mye mer å sjekke målbare 
størrelser.

Mål og midler henger nøye sammen. Klare mål for Eigersundskolen gjør det enklere å 
prioritere økonomiske og mennesklige ressurser. Det er krevende å arbeide med endringer 
av kulturen i en organisasjon som Eigersund kommune. Omdømmebygging handler også om 
å skape stolthet blant ansatte over virksomheten som de er en del av. Personalet tilfredshet 
på sin arbeidsplass henger sammen med at forventningene til resultater er forutsigbart og at  
skoleeier prioriteres økonomiske midler på de områdene som  det satses på.

For å lykkes med en god kommunal skole bør skoleeier ha enn strategiplan der satsingen for 
de nærmeste tre årene er beskrevet og hvilke økonomiske prioriteringer som skal bygger 
opp under prioriteringene. Staten kommer stadig med nye føringer på områder som skal 
arbeides med, og skoleeiers planarbeid må filtrere dette ned til skolene sammen med 
kommunale satsingsområder. Skolene lager så en handlingsplan for hvert skoleår basert på 
strategiplanen.

Lærere i Eigersund har ikke fått delta i Kompetanse for kvalitet siden det ikke har vært avsatt 
penger til dette i kommunens budsjett. Tidligere måtte kommunen dekke 40 prosent av 
utgiftene. Nå er statens andel økt til 50 prosent og den kommunale andelen er 25 prosent. 
Kommunen kan også søke om å få dekket utgifter til studieavgift dersom studiet ikke er en 
del av de studiene som staten frikjøper i utgangspunktet.

Universell utforming:
Skolene er universelt utformet.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser må vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2012.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Videreutdanning (lærere og skoleledere) 260000 625000 625000
Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Å ikke ha konkrete mål å arbeide etter.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
225820 Målsettinger i temaplan.doc
227432 Grøne bråden Plan for foreldresamarbeidet.doc
227543 Resultat2011.xls

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

13 U 03.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund 
kommune 2010

16 I 30.05.2011
Rambøll Management 
Consulting

Evaluering av årlig tilstandsrapport som tiltak for 
kvalitetsutvikling

25 I 07.11.2011
Utdanningsforbundet 
Eigersund

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund 
kommune

27 U 15.12.2011
Fylkesmannen i  
Rogaland

Oversending av Tilstandsrapport for grunnskolen 
i  Eigersund 2011

Parter i saken:
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TEMAPLAN FOR SKOLE 2009 - 2013

2.0 MÅLSETTINGER FOR GRUNNSKOLEN I EIGERSUND

Målsettinger i Eigersund – revidert mars 2009:

Vedtatt av kommunestyret 26.02.07 i sak 009/07
Revidert i mars 2009.

De viktigste utviklingsmål for grunnskolen i Eigersund er:

2.1 INTENSJONER OG FORUTSETNINGER

De viktigste forutsetningene for å nå intensjonene i Kunnskapsløftet er at skolene har 
et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er den viktigste forutsetningen for god 
læring. Å legge til rette for et godt læringsmiljø er et felles ansvar for kommunene som 
skoleeier, de ansatte på skolen, elever og foresatte.

Læreren er den viktigste ressurs for å utvikle læringsmiljøet, og arbeidet må 
organiseres slik at lærerne kan bruke mest mulig av sin tid på læringsaktivitetene.

2.2 LÆRINGSMILJØ

Kjennetegn på et godt læringsmiljø

Skolen skal ha et trygt sosialt klima:
- Elever har krav på en trygg tilværelse på skolen. 
- Elevene skal sikres sosial tilhørighet gjennom stabile klasser/basisgrupper.
- Skolen må gjøre alt den kan for å sikre at elevene har det bra og kan bruke sine 

krefter og evner i læringsaktivitetene.
- Alle former for mobbing er uakseptabel – det må rettes særlig fokus på de nye 

arenaene SMS, MSN, nettsteder som f.eks. Nettby og Facebook og elevers egne 
hjemmesider. Mobbing av medelever gjennom elektroniske medier, er en sak som 
angår skolen – selv om det skjer utenom skoletid.  Det er viktig å ta foresatte med i 
dette arbeidet.

- Alle på skolen tar vare på bygninger og utstyr. 
- Skolen skal tilby kurs for foresatte i forhold til barnas/de unges mediebruk.
- Skolene pålegges å arbeide systematisk og målrettet mot all form for mobbing.
- Kommunens tiltaksplan mot mobbing revideres og det utarbeides felles konkrete 

rutiner og tiltak gjeldende for alle skoler.

Læring krever ro og orden:
- Skolen må møte elever og foresatte med klare forventninger om god atferd både 

overfor medelever og lærere. 
- Det skal være faste og strukturerte prosedyrer for håndtering av problematferd. Den 

enkelte lærer må ikke stå alene med problematferd, Det er hele skolens ansvar.
- God klasseledelse.

Skolen må uttrykke ambisjonsnivå og klare faglige forventninger:
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- Elevene skal, som enkeltpersoner og gruppe, bli møtt med forventninger og krav til 
innsats. 

- Det kreves innsats for å innfri forventningene.
- Skolens forventninger kommuniseres til hjemmet.
- Foresatte må ha forventninger om at skolen stiller faglige krav ut fra elevenes 

læreforutsetninger.

Skolen skal virke sosialt utjevnende:
- ALLE arrangementer i skolens regi skal være gratis. 
- Private innsamlede midler og gaver til aktiviteter som skoleturer, ekskursjoner og 

sosiale aktiviteter - skal gjelde alle i klassen. 
- Skolene må ha utstyr og materiell som jevner ut sosiale forskjeller. IKT-utstyr og 

bibliotek er viktige faktorer. 
- Undervisningsmetodene og lærestoffet må virke sosialt utjevnende. (for eksempel bør 

en ikke forutsette at elever har tilgang på hjelpemidler hjemme). 
- Kommunen må bygge opp et utstyrslager som er til disposisjon ved leirskole og 

lignende aktiviteter. 

Skolen må ha god og lydhør kommunikasjon med foresatte:
- Kommunikasjonen mellom skole og foresatte må være preget av dialog.
- Skolen har ansvar for den faglige delen av opplæringen. 
- For skolen er det viktig å gjøre foreldrene kjent med og delaktige i skolens samlede 

målsettinger for arbeidet.
- Skolen formidler tydelige krav og forventninger til foresattes rolle i opplæringa.
- Skolens krav og forventninger til elevene klargjøres, slik at foresatte kan følge opp. 
- Foresatte må fritt få kommunisere sine forventinger til skolen. 
- Samarbeid mellom skole og foresatte for å løse mobbesaker. 
- Det er viktig at skolene kan nås på telefon i åpningstiden.

2.3 TILPASSET OPPLÆRING

Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. 
Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Opplæringen skal legges til rette slik at 
elevene skal kunne bidra til fellesskapet og kunne oppleve gleden ved å mestre og nå 
sine mål. Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk 
av lærestoff, arbeidsmåter, samt variasjon/ intensitet av opplæringen. 

- Tiltak må settes inn på tidligst mulig tidspunkt.
- Elever som sliter faglig, sosialt og emosjonelt, må ha førsteprioritet.
- En skal ha særlig fokus på lese- og skrivevansker og matematikkvansker.
- Systematisk kartlegging ved bruk av nasjonale kartleggingsprøver. Data fra 

kartleggingsprøvene i lesing/skriving og matematikk brukes som grunnlag for den 
videre tilpasningen.

- Bruk av varierte undervisningsmetoder og læringsstrategier. 
- Eigersund kommune skal ha et eget alternativt opplæringstilbud for elever på barne-

og ungdomstrinnet.
- Det utarbeides felles rutiner ved takling av vanskelige elevsaker. 

Sikre god overgang mellom barnehage/skole, mellom barnetrinn/ungdomstrinn, og 
mellom grunnskole og videregående skole.

- Etablere systemer og felles prosedyrer for å sikre god og enhetlig informasjon til 
foresatte om tilbud og rettigheter i skolen knyttet til ulike diagnoser, som dysleksi, 
ADHD, autisme og lignende. 

- Fra og med skoleåret 2010/2011 innføres en tre-årig forsøksordning med 
Arbeidslivsfag på Husabø og Lagård ungdomsskoler. Arbeidslivsfag er et alternativ til 
engelsk og norsk fordypning.
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- Elever som kan ha en raskere progresjon enn forventet skal og møte utfordringer i 
skolen på et høyere nivå.

- Elever i ungdomsskolen skal få tilbud om opplæring på videregående skoles nivå, jfr. 
intensjonsavtale med Dalane videregående skole.

2.4 SOSIAL OG KULTURELL KOMPETANSE

Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et 
inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfold anerkjennes 
og respekteres. I et slikt læringsmiljø er det rom for samarbeid, dialog og 
meningsbrytninger. I grunnskolen i Eigersund skal det være nulltoleranse overfor 
mobbing, jfr. Manifest mot mobbing.

- Elevene skal lære om vanlig sosialt akseptabel atferd – overfor medelever, skolens 
personale og samfunnet generelt - det en kaller god folkeskikk.

- Det er et viktig mål å utvikle elevers selvrespekt, selvstendighet og egenverd.
- Alle mennesker skal behandles med respekt, både ulike etniske og religiøse grupper 

og mennesker med ulik seksuell legning. 
- Mangfold er en verdi.
- Systematisk bruk av sosiale treningsprogrammer f.eks. Lions Quest, Art og Steg for 

steg.
- Samtale (dialog) med enkeltelever.

2.5 SKOLE-/HJEMKOORDINATOR

Det er i dag ingen formell ordning med skole-/hjemkoordinator for verken barne- eller 
ungdomstrinnet. For ungdomstrinnet fungerer i noen tilfeller rådgiver også som skole-
/hjemkoordinator (sosiallærer). Noen barneskoler har på eget initiativ og innen eget 
budsjett opprettet denne funksjonen. Utviklingen i dagens skole tilsier et stadig 
økende behov for sosialpedagogisk arbeid og et tettere skole/hjem samarbeid. 
Virkningene av dagens familiestruktur og en minkende sosial kontroll merkes både 
m.h.t. adferd og manglende sosial kompetanse i skolen. Det er derfor både ønskelig 
og nødvendig og etablere en struktur på skolene som kan ivareta dette arbeidet i 
samarbeid med eksterne instanser.

Kostnadene ved å etablere en ordning med skole-/hjemkoordinator ved den enkelte skole vil 
i utgangspunktet være avhengig av stillingsstørrelse etc. I dag er kostnadene ved 
rådgivertjenesten på skolene et funksjonstillegg på 16 000 kr. pr. år. I tillegg kommer 
kostnaden ved antall timer med nedsatt lesetid, en time pr. 25 elever.

Det foreslås som en fast ordning å opprette skole-/hjemkoordinator ved alle barneskolene og 
å styrke rådgivertjenestens sosialpedagogiske del ved ungdomsskolene fra og med skoleåret 
2011/2012. Koordinatoren skal ha til hensikt å ha sterkt fokus på å fange opp dem som står i 
fare for å falle utenfor.

2.6 LESE OG SKRIVEFERDIGHETER

Lese- og skriveferdigheter er grunnleggende ferdigheter som gjelder i alle fag. Det er et mål 
at elevene skal ha gode ferdigheter slik at de både kan tilegne seg og skrive tekster i ulike 
sjangre.
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Utvikling av gode lese- og skriveferdigheter henger sammen med tilpasset opplæring, men er 
så viktig at det fremheves spesielt.

- Det utarbeides en kommunal plan for lese- og skriveopplæringen som grunnlag for 
skolenes planer for området. Erfaringene fra prosjektet Språktråden innarbeides i 
denne.

- En skal særlig ha fokus på lesing/dysleksi og sette inn tiltak for dette (jfr. Tilpasset 
opplæring).

- Utvikle skolebibliotekene. 

2.7 FREMMEDSPRÅKOPPLÆRING

På ungdomstrinnet skal skolene tilby fremmedspråkopplæring fra 8. klasse. Av 
praktiske årsaker tilbyr skolene på Hellvik og Helleland opplæring i ett fremmedspråk, 
enten tysk eller spansk (skoleåret 2009/2010). Dette har sammenheng med både 
kompetansen til lærerne på de aktuelle skolene og med å opprettholde en forsvarlig 
gruppestørrelse.

På de andre skolene tilbys to språk. På Husabø, tysk og spansk og på Lagård tysk, spansk, 
fransk.

Dersom alle elevene i kommunen skal kunne velge tysk, spank eller fransk er det to måter å 
få dette til på. Enten at aktuelle språklærere ambulerer mellom skolene eller at aktuelle 
elever skysses til skoler med det valgte språkfag. Begge disse alt. gir praktiske og 
økonomiske utfordringer. Mer avansert er det å komprimere undervisningen i språkfaget til å 
gå over ett semester.

Det settes ned en arbeidsgruppe som arbeider videre med dette, og fremmer forslag til 
løsning innen utgangen av 2010.

2.8 IKT

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet og skal brukes i alle fag. 

- Klasserom utstyres etter hvert med faste videoprosjektører/smartboardtavler.
- Nettverkskapasiteten til skolene økes. 
- Videre bruk av Moava (Skoleveven) og Moava (Skoleveven +) som læringsplattform.
- Vurdere økt tidsressurs til IKT - veileder på skolene. 

2.8.1 TEKNOLAB

2.9 VURDERING OG DOKUMENTASJON

Ulike vurderingsformer har ulike formål som på hver sin måte bidrar til at lærerne ut 
fra et variert vurderingsgrunnlag, kan møte elevene der de til enhver tid er i læringen.
Skolen skal ha gode redskaper for vurdering og dokumentasjon. Vurderingskriteriene 
må være kjent for elevene.

- Det kommunale prøve- og vurderingssystem består av:
-  Kartleggingsmateriell
-  Veiledningsmateriell
-  Nasjonale prøver
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-  Avgangsprøver

- Skolen har fokus på hva som oppnås både når det gjelder eget arbeid- og elevenes 
læringsresultater. 

- Vurderingen fra skolene bør omfatte både prosess- og resultatkvalitet.
- Vurderingsopplegget må ikke bli så omfattende at det blir praktisk vanskelig og 

arbeidskrevende å gjennomføre- og utilsiktet går ut over tiden til læring.
- Bare en del av opplæringsmålene kan måles ved prøver og eksamener. 

Holdningsmål må vurderes, drøftes, verdsettes – først og fremst gjennom dialog med 
elever og foreldre. 

- Bruk av mapper som et pedagogisk virkemiddel.

2.9.1 ETTERUTDANNING – KOMPETANSEUTVIKLING – SKOLEEIERS ANSVAR

Det er skoleeiers ansvar er å sørge for at den enkelte skole vurderer hvilke 
kompetanseutviklingstiltak som bør prioriteres slik at medarbeiderne sikres 
medinnflytelse og medbestemmelse gjennom arbeidstakerorganisasjonene, jf. 
avtaleverket i kommunal sektor. Skoleeier skal utvikle, vedta og gjennomføre planer 
for kompetanseutvikling i samarbeid med berørte parter. 

Det søkes faglig støtte til kompetanseutvikling og lokalt utviklingsarbeid fra 
universiteter, høyskoler eller andre relevante fagmiljøer etter behov. Man bør også 
utnytte den kompetanse skoleeier selv rår over.
Den strategiske planen for kompetanseutvikling i Eigersund kommune.
Strategiplanen for kompetanseutvikling i Dalane er basert de statlige føringene i
«Kompetanse for læring» som skal gi skoleledere, lærere, personale i PP-tjenesten og 
annet personale i grunnskolen nødvendig etter- og videreutdanning i forhold til 
nasjonale føringer i Kunnskapsløftet. 

- Kurspakker utarbeides ut fra skolenes behov etter de nasjonale føringene.
- Realiseringen av kompetanseplan for Dalanekommunene må intensiveres.
- Etterutdanning foregår som hovedregel i arbeidstida.
- Alle kurs/kursrekker/kurspakker må være strukturerte og målrettede. 
- Gjennomføring av kompetansehevingen må være forutsigbare for lærerne og 

inneholde både kurs for hele lærerkollegier og for lærere i ulike fag/tema. 
- Arbeide aktivt overfor høgskoler og universitet for å få de etterutdanningskursene 

som skolene etterspør. 
- Utvikle veilederordning for nyutdannede lærere.
- Eigersund kommune deltar i ”GNIST” som er ett partnerskap mellom kommunene, KS 

og Fylkesmannen om en helhetlig rekruttering til læreryrket.

2.9.2 Utfordring
Hvordan evaluere at skolen er en virksomhet i stadig utvikling.
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Plan for foreldresamarbeidet 
ved Grøne Bråden skole.

o Samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget: 
Ca. 4 møter pr. år.

o FAU:
Består av en representant for hver basisgruppe. Velges for 2 år. ( 1. 
trinn: 2 for 1.år)
Valgt styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer
Organisert som prosjektmodell
Møtestruktur:
Starter opp med felles info/saker.
Prosjektgruppene arbeider med sine opplegg
Årets prosjekter:

Miljø: Vedlikehold av uteområdet. 
Fritidsklubb: Arrangere kvelder for 1.-4. og 5.-7. trinn
Teknolab: Arrangerer aktivitet på kvelder.

o Samarbeidsmøte lærere/foreldrekontakter.
Rektor kaller inn til første møte på høsten august / september
Her legges det planer for sosiale aktiviteter på trinnene.

o Vurderingssamtaler
Samtalene er forberedte av elever / foreldre gjennom samtaleskjema.
Holdes i oktober/november og mars/april.
Elevene er med på minst en av samtalene.

o Feles foreldremøter.
Ett felles foreldremøte med aktuelt tema hvert år.
Ett felles møte i SFO med aktuelt tema hvert år.
Rektor kaller inn til foreldremøte for nye 1. trinnselever i april.

o I tillegg til strukturert og planlagt samarbeid, har lærerne tett 
samarbeid med foreldrene gjennom kontaktbok, telefon SMS og 
møter ved behov.
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RESULTATER 2011

Trivsel med lærerne

Trinn 7 Begge kjønn (0,3- regelen)

Indikator og 

nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8

Eigersund 3,6 3,6 3,8 4,0 3,9

Eigerøy skole 3,8 3,8 3,6 4,1 4,3

Grøne Bråden 
skole

3,3 4,1 4,0 3,7

Helleland skole 3,8 3,4 3,7 3,3 3,7

Hellvik skole 3,6 3,1 3,9 3,8 4,1

Husabø skole 3,6 4,0 3,8 4,1 3,8

Rundevoll skole 3,1 3,3 3,9

Trivsel med 

lærerneTrinn 10 Begge 
kjønn (0,3-regelen)

Indikator og 

nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8

Eigersund 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5

Hellvik skole 3,9 3,7 2,8 4,0 3,8

Husabø ungd. skole 3,2 3,2 3,4 3,5 3,4

Lagård ungd. skole 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6

Mobbing på skolen

Trinn 7 Begge kjønn (0,2- regelen)

Indikator og 

nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Eigersund 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5

Eigerøy skole 1,3 1,5 1,7 1,2 1,1

Grøne Bråden 
skole

1,7 1,4 1,5 1,4

Helleland skole 2,1 2,3 1,8 1,9 1,4

Hellvik skole 1,6 1,7 1,6 1,5 1,1

Husabø skole 1,4 1,7 1,5 1,7 1,9

Rundevoll skole 1,5 1,5 1,4

Mobbing på 

skolen
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Trinn 10 Begge 
kjønn (0,2regelen)

Indikator og 

nøkkeltall

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Eigersund 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7

Hellvik skole 1,3 1,4 1,2 1,5 1,7

Husabø ungd. skole 1,5 1,6 1,6 1,4 1,7

Lagård ungd. skole 1,6 1,4 1,4 1,7 1,7

Elevundersøkelse

n

7.trinn
Nasjonalt

Eigersund

Nasjonalt Eigersund Nasjonalt

Eigersund Nasjonalt Eigersund

2007-08 2007-08 2008-09 2008-09 2009-10 2009-10 2010-11 2010-11

Område

Trivsel 4,3 4,0 4,3 4,1 4,4 4,3 4,4 4,3

Elevdemokrati 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6

Fysisk læringsmiljø 3,1 2,9 3,2 3,0 3,2 3,0 3,2 3,0

Motivasjon 4,2 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1

Faglig veiledning 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4

10.trinn
Nasjonalt

Eigersund

Nasjonalt Eigersund Nasjonalt

Eigersund Nasjonalt Eigersund

2007-08 2007-08 2008-09 2008-09 2009-20102009-10 2010-11 2010-11
Område

Trivsel 4,1 3,8 4,1 4,0 4,3 4,1 4,3 4,1

Elevdemokrati 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2 3,4 3,2 3,3

Fysisk læringsmiljø 2,6 2,1 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 3,0

Motivasjon 3,7 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7

Faglig veiledning 3,1 3,1 3,1 3,3 3,1 3,2 3,1 3,2

Medbestemmelse 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4

Karriæreveiledning 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 3,6

Nasjonale prøver 5. trinn 

5. trinn 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
0,2-regelen Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund

Engelsk 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 x x

Lesing 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0

Regning 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0

Nasjonale prøver 8. trinn

8. trinn 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
0,3 regelen Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund Nasjonalt Eigersund

Engelsk 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9

Lesing 3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,0

Regning 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 3,1
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Grunnskolepoeng - gjennomsnitt(1,0- regelen)

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Eigersund 38,5 38,3 39,1 37,1

Rogaland 39,5 39,1 39,4 39,4

Nasjonalt 39,6 39,5 39,8 39,8
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
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Arkiv: :FE-004, FA-F00, 
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12/213
Journalpostløpenr.:
12/13368

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Anne Brit W. Tengesdal
Helsefaglig ansvarlig
51 46 80 73
anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Formannskapet 16.05.2012
Felles brukerutvalg 06.06.2012

2011 Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg
  
Sammendrag:
De enkelte enhetene i omsorgsavdelingen har utarbeidet årsrapporter for 2011. Rapportene 
viser at det i 2011 har blitt ytt tjenester til 1516 personer. I 2010 ble det ytt tjenester til 1425 
personer. Samhandlingsreformen gir nye utfordringer da stadig mer av helsehjelpen skal 
tilbys i kommunen. Eigersund kommune har som mål å hindre unødige innleggelser i 
sykehus, og kunne ta hjem ferdig utskrivingsklare pasienter på et par timers varsel. 

Det er nedsatt en egen gruppe som utarbeider en helse- og omsorgsplan for de kommende 5 
årene. Når forebygging og stadig mer helsehjelp skal skje i kommune kreves det styrking av 
kompetansen. Fagutvikling og kompetanseheving prioriteres høyt i avdelingen, men det er 
en utfordring å gi personellet fri fra jobb for å delta på kompetansehevende tiltak. Det er også 
viktig å sørge for kompetansebygging både gjennom ansettelse av høgskoleutdannet og 
fagutdannet personell. 

I 2011 ble det innført ny versjon av Notus turnus som innebar integrasjon mot lønn og 
personal og føring av elektroniske timelister. Det har vært en krevende og omfattende 
prosess. Samtlige enheter har fått merarbeid med hensyn til oppgaver knyttet til lønnskjøring. 
Vi har imidlertid fått et program som gir bedre oversikt og kontroll, og som er et godt verktøy 
for planlegging av driften. 

Enhetene arbeider aktivt for å holde et lavt sykefravær. Den 01.07.2011 innførte 
myndighetene nye regler for IA bedriftene som satte større krav til både arbeidsgiver, ansatt, 
NAV og fastlegene for oppfølging av sykemeldte. Det er et krevende arbeid som tar mye tid. 
Fristene for hver prosess i oppfølgingen er blitt kortere. Det er blant annet innført bøter til 
arbeidsgiver dersom de ikke følger fristene som er satt.

Også i 2011 opplevde flere enheter i avdelingen at tjenestemottakerne har hatt utagerende 
adferd og har utøvd vold mot personellet. Dette setter høye krav til kompetanse og krever 
mye ressurser. Det oppleves ikke at gjeldende lovverk sikrer ansatte, brukere og nærmiljøet 
godt nok.

I 2011 ble det innført multidose som bidrar til at håndteringen av legemidler blir enklere og 
mer oversiktlig. Økt bruk av multidose kan bidra til å bedre sikkerheten ved 
legemiddelhåndtering.

Enhetene har tatt i bruk kvalitetssikringssystem Qm+, som gir oversikt over gjeldende aktuelt 
lovverk, rutiner og retningslinjer, i tillegg til at man skal melde og behandle avvik i dette 
systemet. Årsrapportene viser at bruk av kvalitetssystemet ikke er tilstrekkelig innarbeidet.
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Det arbeides for at avvik skal gjennomgås ved personalmøter, for å bidra til at ansatte 
bevisstgjøres på nødvendigheten av dokumentasjon av avvik og kvalitetsforbedring.

Saksgang:
Formannskapet og Felles brukerutvalg får saken til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Årsmeldingen fra helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kreftsykepleier i 50 % stilling jobber på tvers av alle enhetene og har bidratt med tjenester til 
34 pas., i tillegg til mange henvendelser fra pas. og rådgivning til pasienter. Det er mange 
henvendelser/ oppfølging av pårørende og venner til pasienter. Kreftsykepleier bidrar i 10 % 
av stillingen i et interkommunalt palliasjonsprosjekt og har bidratt med undervisning og 
veiledning til 255 ansatte. Kreftsykepleier sikrer rutiner og retningslinjer i tråd med 
kompetansesenter i lindrende behandling.  

Kjerjaneset bo-og servicesenter er døgnbemannet og 21 serviceleiligheter og 20 
bofellesskapsleiligheter. Der er 2 dagsenter, et for personer med demens med 8 daglige 
plasser, og et for andre eldre/ funksjonshemmede med 15 daglige plasser. Dagsenteret yter 
tjenesten aktivisering og sosial stimulering. Til sammen fikk 79 personer i løpet av 2011 
dagtilbud på Kjerjaneset. Dagsenter for eldre/ funksjonshemmede har noen få personer på 
venteliste. Alle med demenssykdom som har søkt dagsenterplass har fått innvilget det. 
Eigersund kommune mangler tilbud til yngre med demenssykdom. Siste året har den 
kommunale transporten til dagsenteret økt fra en til to dager i uken fra Helleland. Der er 
kjøring to dager fra Hellvik. 
Kjerjaneset har eget kjøkken der det foregår matlaging, servering, bestilling av matvarer til 
alle enheter, pakking av middagsporsjoner til alle hjemmeboende.
I 2011 har alle sykepleierstillingene på Kjerjaneset besatt, men det er ønskelig å ha flere 
sykepleiestillinger her. Det er stort arbeidspress i serviceleilighetene pga beboerne stadig er 
mer pleietrengende.

Lundeåne bo- og servicesenter er døgnbemannet og innholder 18 serviceleiligheter og 21
bofellesskapsleligheter. I tillegg er det to rom for avlastnings/korttidsopphold. 4 av 
bofellesskapsleillighetene er tildelt psykisk syke mellom 30 og 60 år. Der er en ung voksen 
funksjonshemmet som bor i en serviceleilighet. Senteret har frisørsalong og fotpleier. Kafeen 
på senteret drives av NAV. I siste del av 2011 ble ny leder av senteret konstituert for en 
periode. Denne stillingen lyses nå ut. Ved senteret er det få sykepleierstillinger sammenliknet 
med hjemmesykepleien, og flere uten fagutdanning.

Fokusområder for 2012 er å høyne faglig kvalitet gjennom å prøve ut ny bemanningsprofil
med 4 nye turnuser og omgjøre vakante stillinger til sykepleiestillinger og tilrettelegge og
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motivere ufaglærte ansatte til å ta fagbrevet. Lundeåne har holdt seg tilnærmet innenfor de 
økonomiske rammene i 2011. Men da har noen leiligheter stått ledige gjennom året, og 
senterlederstillingen har ikke vært besatt de siste tre og en halv måned av 2011.
Det er ikke gjort vedtak om tvungen helsehjelp til noen av beboerne ved senteret.
Det er i overkant av 100 feil og 35 nesten-feil i legemiddelhåndtering registrert i Cosdoc. Det 
er ikke meldt avvik i Qm+.

Lagård bo- og servicesenter: Har 42 sykehjemsplasser og 4 bofellesskap med 32 
bofellesskapsleiligheter. Legevaktsentralen betjenes også av personell herfra. Nytt av 2011 
er at avlastningsopphold tilbys på Lagård bo- og servicesenter. Bekkefaret er et bofellesskap 
for personer med psykisk utviklingshemming, og personer som har en psykiatrisk lidelse. En
sykehjemsplass ble fra høsten 2011 brukt som avlastningsplass til en hjemmeboende 
psykisk utviklinghemming. Fra og med 2012 er det to personer som deler på dette tilbudet. 
Ved 3ABC gis det også korttidsopphold og avlastningsopphold, og to rom på B er avsatt til 
dette formålet. Korttidsopphold også blir gitt ved Lagård bo-og servicesenter i større 
utstrekning enn tidligere. Det ble gjort to tvangsvedtak om nødvendig helsehjelp og et 
tvangsvedtak på bakgrunn av Sostjl. 4A.

I CosDoc ble det registrert 134 legemiddelhåndteringsfeil og 42 nesten feil, og 174 andre 
avvik (fall, utagering, skader og rutinesvikt). I Qm+ ble det registrert 28 helsemeldinger og en 
skade/ trussel, vold. 

På Lagård bo- og servicesenter er det 75,25 stillingshjemler, derav 32 uten fagutdanning, og 
66 med fagutdanning, og 23 med høyskoleutdanning. Ved årsskiftet var det 18 vakante 
stillinger. 3ABC har hatt utfordringer med at det i 2011 var mange ledige stillinger. Stillingene 
ble holdt tilbake grunnet ansettelsesstopp. 

For flere avdelinger er det daglig med utagerings problematikk. Derfor har det blitt arbeidet 
endel med TMA (terapeutisk mestring av vold). 
Legevaktsentralen betjenes av ansatte på Lagård bo og servicesenter. Det har også for 2011 
vært utfordringer knyttet til natt og betjening av legevaktsentralen. Det arbeides med å lære 
opp nyansatte til dette, og det er blitt tatt en beslutning på at det ikke vil bli lært opp flere 
hjelpepleiere til dette, nå er det kun sykepleiere som vi bli lært opp. Legevaktsentralen er 
også mottaker sentral for trygghetsalarmer. I 2011 mottok sentralen 4015 alarmer (inkl 
testalarmer) og 16392 legevakthenvendelser.

Den økonomsike rammen på Lagård er overskredet blant annet pga. ekstra innleie av 
personell.

Korttidsavdelingen 2 vest: Det er totalt 22 sengeplasser fordelt på 4 enerom og 9 
tomannsrom. Pr 01.01.12, var det 12 personer på 2 vest som var i påvente av høyere 
omsorgsnivå, hvorav 2 pasienter som ventet på sykehjemsplass og 10 pasienter som ventet 
på leilighet i bofellesskap. Det har til en hver tid i 2011 vært ca 10-12 personer på 2 vest som 
har vært i påvente av høyere omsorgsnivå. Antall liggedøgn i 2011 var 6809 mot 7033 for 
2012. Antall besøk av legevakt i 2011 var 71. Ingen pasienter ved 2 vest har hatt vedtak om 
tvungen helsehjelp. 

Det er registrert 101 avvik i CosDoc i 2011. 55 legemiddel feil og 25 nestenfeil, og 21 andre 
avvik (rutinesvikt, utagering/ vold og brudd på kvalitetsforskrift). Det er meldt 5 
helsemeldinger og 2 HMS-meldinger i Qm+. Avvikene i 2011 har hovedsakelig bestått av
underbemanning i forhold til arbeidsoppgaver og pasientbelegg: ikke vært mulig å utføre
enkelte arbeidsoppgaver som trening med pasientene, stell, gi medisiner til riktig tid, 
pasienter har vært nødt til å vente lenge på hjelp. Det har vært bekymring i forhold til 
personalets arbeidsmengde og kompetanse i avdelingen – spesielt i forhold til sykepleiere. 
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Det er i 2011 totalt 20,60 årsverk fordelt på: 12 sykepleiere og økes med 1.3 årsverk i 2012.1 
ergoterapeut som økes til 0,82 årsverk i 2012. 1 tilsynslege 0,18 årsverk, 10 hjelpepleiere/
fagarbeidere og 6 ufaglærte. Avdelingen har merket et stadig økende ”trykk” i forhold til 
dårligere og mer ressurskrevende pasienter som kommer fra SUS noe som krever høyere 
fagkompetanse. Det er nå sykepleier på alle vakter, og personalet har fått en god fagutvikling 
ved at de samtidig har opplæring på legevakten. Pr. 01.01.2012 er alle stillinger på natt 
dekket, hvorav 5 sykepleiere og 2 hjelpepleiere.

2 vest har mange faglige utfordringer relatert til de ulike pasientgrupper som avdelingen tilbyr 
opphold. Rehabiliteringsopphold, pasienter som får lindrende behandling, pasienter på 
utredning i forhold til funksjonsnivå (fysisk og kognitivt), pasienter på avlastningsopphold og 
korttidsopphold, blant annet relatert til å gi omsorgspersoner avlastning fra krevende 
omsorgsarbeid i hjemmet. I enkelte tilfeller kommer pasienter akutt/ subakutt inn på 
korttidsopphold på grunnlag av økt behov for tilsyn/pleie. Prosjektperioden for Dalane DMS 
ble avsluttet 31.12.2011, og avdelingssykepleier ved 2 vest fikk fra 01.01.2012, fast stilling 
ved korttidsavdelingen 2 vest. Pasientflyten mellom SUS og korttidsavdelingen 2 vest har 
blitt bedre, og det er registrert en merkbar nedgang i liggetiden for ferdigbehandlede 
pasienter i Helseforetaket. Dette blant annet på bakgrunn av økt antall møter i Tiltaksteam, 
samt bedre lege- og sykepleierdekning på 2 vest.

2 vest fikk i 2011 røde tall i regnskapet. Avviket var på 868 055 kr. Avdelingen hadde et 
merforbruk i forhold til budsjettet av kvelds, - og nattillegg samt helligdagstillegg. Det var 
også et merforbruk i forhold til vikar ved permisjoner. Dette skyldes hovedsakelig at to
sykepleiere i full stilling hadde 2 ukers hospitering hver på SUS våren 2011. I tillegg har 2 
vest hatt Hovedtillitsvalgt fra NSF. Det største merforbruket er imidlertid på overtid. Dette 
skyldes hovedsakelig overtidsbetalinger til sykepleiere sommeren 2011, på grunn av 
sykemeldinger på sykepleiersiden. Det var nødvendig med overtidsvakter for enkelte 
sykepleiere for å få en forsvarlig drift. Merforbruket skyldes også økte betalinger til 
tilsynslege.

I de integrerte sonene: sone Havsøy/ Helleland, Rundevoll, Sentrum/ Hellvik og 
Eigerøy/ Lagård ytes tjenester til hjemmeboende personer i alle aldre, herunder botiltak for 
utviklingshemmede og personer med utviklingshemming som bor i private boliger. 

Sone Havsøy/ Helleand hadde følgende fordeling av tjenester i 2011:
Hjemmesykepleie, 130 vedtak, administrasjon av legemidler til 69 personer
Hjemmehjelp, 77 vedtak
Praktisk bistand, 9 vedtak
Matombringing, 19 vedtak
BPA (brukerstyrt personlig assistent)-ordning, 1 vedtak (67 timer per uke).
Støttekontakt, 9 vedtak
Trygghetsalarm, 67 vedtak
Sonen har en relativt høy andel pasienter i aldersgruppen 80-90 år og oppover, og har en 
høy andel personer med en demensdiagnose. Sonen har følgende ventelister: 
Serviceleilighet/kommunalbolig 11 vedtak, langtidsplass/leilighet i bofellesskap 10 vedtak, 
hjemmehjelp 4 vedtak. Sonen har ingen vedtak om tvang som er hjemlet etter 
pasientrettighetsloven § 4a eller sosialtjenesteloven § 4a. 

I Cosdoc er det registrert 47 avvik på legemiddel og 2 på rutinesvikt. I Qm+ er det få, 
tilnærmet ingen meldinger/rapporteringer.

Sone Havsø/ Helleland har til sammen 24 årsverk med følgende fordeling i forhold til
tjenesteområder; Soneleder 1 årsverk, hjemmesykepleien 12 årsverk, 
hjemmehjelpstjenesten 3,5 årsverk, BPA ordning 1.9 årsverk, Botiltak Damsgård/ Havsø 5 
årsverk. Fordeling i forhold til kompetanse: 1 soneleder, 7 sykepleiere, 2 miljøterapeuter, 17 
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m/fagutdanning, 12 u/ fagutdanning. Av 24 årsverk er det 8 fulle stillinger. Resten 
deltidsstillinger. Enheten har hatt et relativt høyt fravær. Det har vært omgjort 2 stk stillinger 
til hjemler for høyskoleutdannet personell. Dermed utgjør antall årsverk for sykepleiere 
halvparten av ansatte i turnus for hjemmesykepleie. Omgjøringen har vært i tråd med egen 
satsing på økt sykepleiekompetanse sett i forhold til Samhandlingsreformen. I tillegg har
ansatte med fagutdanning økt. Mot slutten av 2011, var det kun hjemmehjelpere, 
helgeansatte og vikarer som var uten fagutdanning.

Sonen har for tiden ingen vedtak som er hjemlet etter pasientrettighetsloven § 4a eller
sosialtjenesteloven § 4a.

Det er meldt 47 avvik i Cosdoc på legemiddelhåndtering og 2 avvik på rutinesvikt.
Det er ikke meldt avvik i Qm+.

Enheten kan vise til positivt et driftsresultat på ca 800 000,- og har minimalt bruk av 
overtid/forskjøvet arbeidstid

Sone Sentrum/ Helleland: Sonen yter tjenester til 182 personer. 109 av disse mottar pleie. 
15 av disse er psykisk utviklingshemmet. !2 personer står på venteliste for serviceleilighet.
Av 26,6 årsverk er 9 årsverk sykepleiere 2 årsverk vernepleiere og ett årsverk ergoterapeut.
Det vil si at 32 % av de ansatte har en høgskoleutdanning. 17 personer under 50 år får hjelp 
fra sonen. 14 av disse er knyttet till botiltak for psykisk utviklingshemmede, en er en ung 
funksjonshemmet, og en er en pasient på spesielle tiltak. Størsteparten av de som får 
tjenester fra sonen er over 75 år. Rundt 20 personer har en demensdiagnose og krever tett 
oppfølging. Sone Sentrum har ingen tvangsvedtak. I Cosdoc er det registrert 54 medisinfeil, 
og 4 nestenfeil i 2011. Det er registrert 6 avviksmeldinger i Qm+.

Sone Sentrum/ Hellvik har i tillegg ansvar for nattpatruljen som består av en sykepleier og en 
helsefagarbeider hver natt. Bemanningen i nattpatruljen er svært sårbar med kun to personer 
på nattevakt. Bemanningen er ikke økt de siste 20 år, dvs. siden nattpatruljen startet.
Enn stillingshjemmel er i 2011 omgjort fra fagarbeider til sykepleier. Sonen har et økonomisk
underskudd på 60 000 kr i 2011, og skyldes at en person innarbeidet 10 uker i 2010 og en 
annen ble leid inn i 2011

Sone Eigerøy/ Lagård har følgende fordeling av tjenestene som ytes: 
Hjemmesykepleie: 139 personer
Hjemmehjelp: 82 personer
Kommunal bolig: 26 personer
Praktisk bistand: 37 personer
Støttekontakt: 17 personer
Trygghetsalarm: 90 personer
Omsorgslønn: 3 personer
Dagsenter Kjerjaneset: 11 personer
Dagsenter Lysgården/Tyrigården: 7 personer
Venteliste til Serviceleilighet: 9 personer
Sonen har ingen vedtak om tvang som er hjemlet etter Pasientrettighetsloven § 4a eller
Sosialtjenestelovens § 4A. 

I Cosdoc er det registrert 11 nestenfeil og 36 feil i legemiddelhåndtering. 48 ganger er det 
registrert at bruker har selv glemt å ta medisiner fra dosett. Det er meldt om 9 stk. rutinefeil. I 
Qm+ ble det i 2011 ikke meldt om noen avvik.

Hjemmesykepleien har 10.30 årsverk fordelt på følgende måte: Sykepleiere 4.13 årsverk,
Hjelpepleiere: ca 4 årsverk og 6 helgestillinger som er delvis besatt av ufaglærte.
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Ca 1,4 stilling som omsorgsfagarbeidere. I løpet av 2011 ble det gjort om en 100 % 
hjelpepleierstilling til sykepleierstilling.
Langevann botiltak har 6.44 årsverk på 14 brukere, derav en med høyskoleutdanning.
Rygleveien 1, 10 og Skrivarfjellet: 7.30 årsverk og  9 brukere. En ansatt har 
høyskoleutdanning.

Budsjettet i sone Eigerøy/ Lagård gikk ut i pluss.

Sone Rundevoll: Sone Rundevoll har i tillegg til hjemmesykepleie og botiltak også en 
avlastningsbolig for unge personer med utviklingshemming.
Sonen har totalt 32, 33 årsverk, der leder og koordinator for barn og unge har 
høyskoleutdanning.
Hjemmesykepleie 10, 2 årsverk: 5 sykepleiere, og 8 personer som er hjelpepleiere/ 
omsorgsfagarbeidere, og 6 helgestillinger 100 %
Botiltak Blåsenborg : 10, 9 årsverk: 1 vernepleier, 23 hjelpepleier/ omsorgsfagarbeider 
og 13 ufaglærte 
Avlastningsboligen: 7 årsverk, 1 vernepleier, 1 barne- og undomsarbeider, 
1 omsorgsfagarbeider,4 ufaglærte og 12 student / ufaglærte (helgestilling)

Det er 4 som venter på serviceleilighet, og 4 som venter på bofellesskapsleilighet
Sonen har et vedtak om tvang etter sosialtjenesteloven.
Avviksmeldinger registrert i Cosdoc på feil/ nestenfeil: 
Avlastningsboligen: 24, resten av sonen: 83. Avviksmeldinger registrert i Qm +: ingen

Hjemmesykepleie: 104 brukere vedtak på hjemmesykepleie i 2011
Hjemmehjelp: 56 brukere vedtak på hjemmehjelp
Trygghetsalarm: 53, matombringing 13, praktisk bistand: 15, kommunal bolig: 21,
Bistand fra kreftsykepleier 5 brukere vedtak om bistand kreftsykepleier
Omsorgslønn 3 brukere vedtak om omsorgslønn
Avlastningsbolig: 12 faste brukere, alle ressurskrevende

Totalt var det økonomiske resultatet 784 693 i pluss.

Det kan se ut som om at stadig flere brukere som ” faller mellom alle stoler ” blir en del av
den brukergruppe som trenger tjenester. Dette byr på helt andre sosialfaglige utfordringer og 
er særdeles tidkrevende. Det stiller ofte krav til fleksibel tenking ikke bare innad i sonen men 
på tvers av enheter.

Sone Slettebø1. Sone Slettebø I består av 6 enheter, 5 boenheter og Aktivitetssenteret
(Lysgården/Tyrigården). 14 personer bor i sonen. 37 personer mottar dagtilbud i løpet av en 
uke. 
Oversikt over tjenester som ytes i sone Slettebø 1: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk 
bistand, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i privat hjem, dagtilbud for voksne med 
utviklingshemming, fritidsaktiviteter, ferieturer for voksne med utviklingshemming, tilbud i 
sansehuset trim/svømming ”eldre”.

Avvik Cosdoc: fall 9, legemiddelfeil 48, legemiddel- nesten feil 1, skade/nestenskade 
tjenestebruker 3, bruker skader annen bruker 2, utagering/vold 53, Avvik meldt i Qm+: 0.

Sonen har 44,5 årsverk fordelt på: 80 stillingshjemler.
32 uten fagutdanning (9 ledige helgestillinger ledige), 29 med fagutdanning, 9 med 
høgskoleutdanning derav 1 ledig. De største utfordringene har vært ubesatte stillinger, som 
har ført med seg stort overforbruk av overtid for å få dekket døgnet på boligene, særlig i 
helgene. Sonen har i store deler av 2011 manglet 3 miljøterapeuter, med den følge at det 
faglige nivået har vært lavere enn ønsket. Noen av miljøterapeutene har også hatt mye 
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sykefravær: Dette har ført til at enkelte oppgaver har blitt forsømt, blant annet tvangsvedtak 
etter Sosialtjenesteloven.

Sonen hadde et overforbruk på 1,28 mill. Overforbruket var i hovedsak knyttet til
overtidsbetaling,( dette p. g. a. mange ubesatte stillinger, og mangel på vikarer) og 
tilleggsbemanning.

Sone Slettebø 2 har til sammen 70 stillingshjemler fordelt på ca 44 årsverk. Det er følgende
fordeling av årsverk på de ulike boligene:
Soneleder 1 årsverk
Bolig Bærumsgården : 6,5 årsverk
Bolig Kvernstua : 4,5 årsverk
Bolig Fløygården : 5,2 årsverk
Bolig Solskar : 4,3 årsverk
Bolig Bakken : 4,2 årsverk
Bolig Midtstua : 8,3 årsverk ( inkl. felles nattevakt Midtstua/Skogstjerna)
Bolig Lerketerassen :3,63 årsverk ( inkl. skoletilbud på FARS)
Bolig Skogstjerna :5,04 årsverk
Av 70 personer, har 18 ansatte 100 % stilling. Resten av stillingene er deltid. Det er 24 rene
helgestillinger i sonen som jobber 2. el 3.hv.helg.
De siste årene er det brukere tilknyttet sonen som ikke er psykisk utviklingshemmet. 20 
personer får hjemmesykepleie, og 23 får praktisk bistand, 11 får hjemmehjelp, og 11 får 
støttekontakt, og 1 får avlastning i barnebolig, 10 har et tilbud på Lysgården/ Tyrigården, 
6 av brukerne har arbeidstilbud på Uninor A/S, 2 av brukerne har et skoletilbud.
Det er utarbeidet 1 vedtak om bruk av tvang ifr. Sosialtjenesteloven § 4A. 
I Cosdoc. er det i perioden 01.01.2011 – 31.12.11 registrert 95 avvik, Fall: 3, 
Legemiddelhåndteringsfeil: 28, og nestenfeil legemiddelhåndtering 5, utagering/vold: 57, 
rutinesvikt: 2. I Qm+ er det meldt to helsemeldinger. Personalet fikk ikke tak i vikar. Gikk med 
redusert bemanning, noe soneleder mener er forsvarlig og etter gjeldende prosedyre.
Det er 26 ansatte uten fagutdanning, 33 ansatte med fagutdanning, og 11 ansatte med 
høyskoleutdanning.

Det er 6 % ubrukte midler i forhold til det som var budsjettert.

IBO-interkommunalt bofelleskap på Slettebø: Består av 6 leiligheter. Beboerne har 
hovedsaklig psykiske sykdommer. IBO har ved utgangen av 2011 hatt det andre hele 
driftsåret. Beboerne er fra 18 til ca 50 år. De får tett oppfølging i sine leiligheter med fra 1:1 til 
3:1 på dagtid og 3 våkne nattevakter. De første månedene av 2011 var preget av mye 
utagering/ aggresjon fra en av beboerne, noe som skapte uforutsigbarhet og angst hos 
ansatte. IBO har fått videre dispensasjon fra Arbeidstilsynet for turnus med inntil 13 timers 
vakter. 5 ansatte tar desentralisert vernepleie på 4 år. Dette forårsaker en del fravær pga 
praksis og eksamener.  

I Cosdoc ble det meldt 131 avvik i legemiddelhåndtering i 2011 og 7 avvik i forhold til 
utagering og vold. Det ble ikke registrert avvik i Qm+ i 2011.
IBO har pr. 1.1 2011, 27.8 stillingshjemler inkludert leder, fordelt på 34 ansatte.
Av disse har 10 en annen type fagutdanning eller er ufaglærte, 12 er helsefaglig utdannet og 
12 er høyskoleutdannet.

Budsjetterte utgifter for 2011 var kr. 21.036.000, Regnskap viste kr. 19.966.116
Årsaken til underforbruket skyldes i stor grad redusert behov for innleie av vikarer pga
beboer innlagt i Spesialisttjenesten, og stabile/gode vikarer som forhindrer bruk av overtid.
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Psykisk helsetjeneste: Består av Rusomsorg, bofellesskap for mennesker med psykiske 
lidelser (uten døgnbemanning), og ”utegruppen”. Brukergruppen har stor variasjon i både 
alder, utfordringer og problematikk. LAR(legemiddelassistert rehabilitering) utfordrer enheten 
med mer enn en fordobling av brukergruppen. 119 personer har fått psykisk helsehjelp i 
2011. I tillegg er det 32 personer som får rusrelatert helsehjelp eller støttesamtaler fra 
psykisk helsetjeneste.

2011 har vært preget av igangsettelsen av rehabiliteringstiltaket ”Overgangsboligene i
Langevannsveien“, og av de stadige vanskene med å drifte den kommunale rusomsorgen.
Psykisk helsetjeneste ønsker å gi unge brukere med behov for langvarige tjenester et bedre
tilbud med tanke på å hindre uførhet og sosial isolasjon. Et slikt tilbud omfatter oppfølging
over tid, og med et større innsatsnivå enn det Utegruppen har vært i stand til å tilby.
Dessverre falt det økonomiske grunnlaget for driften bort, men en har endret organiseringen 
og følger fortsatt opp unge brukere ut i fra de faglige intensjonene man hadde i
Langevannsveien.

Rusomsorgen har også i 2011 hatt store utfordringer med å få til forsvarlig drift.
Bemanningen ble redusert i 2010, og sammen med permisjoner og sykemeldinger har det 
ikke lykkes å holde driften på et tilstrekkelig godt nivå.
120 brukere mottar tjenester fraUtegruppen, 19 fra rusomsorgenog 12 fra 
overgangsboligene. Psykiske helsetjeneste har ingen brukere med tvangstiltak. Vi har dog 
forestått injeksjoner på pasienter som har tvangstiltak fra psykisk helsevern 
(spesialisthelsetjenesten).


Utegruppen / Overgangsboligene har registrert 65 avvik og Rusomsorgen 78.
Det er flere avvik knyttet til legemiddelhåndtering, men det er også flere alvorlige avvik 
knyttet til aggresjon og vold samt trusler. I QM+ er det registrert 2 helsemeldinger og 33 
HMS meldinger. Man har et forbedringspotensiale vedr. oppfølging av avviksmeldinger.

Stillingshjemler uten fagutdannelse: 0,17, med fagutdannelse: 4, med høyskole: 12.

I tråd med Kommunestyrets vedtak om Barne- og familiesenter ble det iverksatt
samarbeidstiltak (Helsestasjon; Barnevern; Åpen barnehage; Psykisk helsetjeneste)
for å få i gang en familieavdeling der vi ønsket å tilby oppfølging av særlig utsatt
sped- og småbarnsfamilier. Dette tilbudet ble lagt ned i løpet av høsten 2011 fordi man ikke 
fant tilstrekkelige driftsmidler og heller ikke en endelig driftsform.

Høsten 2010 ble det startet opp et rehabiliteringstiltak for unge brukere. Tiltaket var
stasjonert i Overgangsboligene i Langevannsveien. Høsten 2011 ble dette avviklet fordi 
”særlig resurskrevende bruker” flyttet fra kommunen, noe som innebar at de økonomiske 
resursene ble trukket tilbake. Tiltaket fortsetter imidlertid som en del av det tilbudet som gis 
med utgangspunkt i Damsgård bofellesskap hvor man nå ikke lenger kun server inneboende 
brukere, men også følger opp brukere som bor hjemme med fortsatt særlig vekt på 
ungdommer og unge voksne. Yngre brukere/ pasienter har bruk for massiv oppfølging/ 
opplæring/ tilsyn.

Det har vært alvorlige episoder med vold mot personalet. Psykisk helsetjeneste har tatt 
initiativ til at det blir etablert et varig opplæringstilbud til alle ansatte som kan møte vold i 
jobbsammenheng. Året igjennom har det vært et betydelig antall vakter som har stått 
ubemannet i Rusomsorgen pga personalmangel. 

Den kommunale psykiatrien er (minst) organisert på 4 ulike enheter:
- Lundeåne (bofellesskap med døgnbemanning)
- IBO (bofellesskap med døgnbemanning)
- Helsestasjonen (primærforebyggende tiltak)
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- Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen
I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen i Eigersund kommune kan det være nyttig å 
vurdere hvorvidt dette er den mest hensiktsmessige organiseringsformen for psykiatriske
tjenester i Eigersund kommune. LAR innstasen (legmiddelassistert rehabilitering) har ikke 
bedret seg i 2011. Det har heller ikke innsatsen i den kommunale rusomsorgen.
Den økonomiske rammen har fortsatt vært preget av de nedskjæringene som ble gjort i
Rusomsorgen i 2010. Det har vært et overforbruk av utgifter til støttekontakter og private
avlastere, noe som sannsynligvis gjenspeiler behovet. 

Fysio/ergoterapitjenesten: Ved årsskiftet stod 25 personer på venteliste for fysioterapi og 
30 ventet på ergoterapi. 

Saksbehandlers vurderinger:
Stillingsressursene i enhetene i helse- og omsorgsavdelingen synes å være godt utnyttet, i 
noen tilfeller hevdes det at utfordringene ikke samsvarer med ressursene. Pga høyt 
arbeidspress er det også i 2011 brukt mindre tid enn ønsket på strategisk planlegging, 
spesielt m.t.p. Samhandlingsreformen og på kvalitetsarbeid. Det synes nødvendig å satse på 
kompetansehevende tiltak og virkemidler.

Pga. muligheter for identifisering av pasienter, beboere og ansatte, utelates flere sentrale 
opplysninger om noen av avdelingene og deres utfordringer. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i forhold til selve saken

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

~ o ~

Alternative løsninger:
Ingen aktuelle.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.05.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/936
Journalpostløpenr.:
12/11835

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
048/12 Formannskapet 16.05.2012

Referatsaker til formannskapets  møte 16.5.2012
  

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 03.05.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/10282 I 08.03.2012 Kulturdepartementet
Høring - endringer i lov om 
folkebibliotek

2 12/10416 I 21.03.2012 Dalane folkemuseum
Referat fra styremøte 
21.03.12 for stiftelsen 
Dalane Folkemuseum

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222664 Høring - endringer i lov om folkebibliotek
222872 Referat fra styremøte 21.03.12 for stiftelsen Dalane Folkemuseum
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.04.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/938
Journalpostløpenr.:
12/11837

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

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

    

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte  16.5.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.04.2012:
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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   
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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 
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