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EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING / ORIENTERINGER
 kl 11:30 – 12:00 Orientering om folkehelsen v/ kommunelege Bjarne Rosenblad
kl 1200 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

050/12 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune

051/12 Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 2015

052/12 Deling av levekårsavdelingen

053/12 Alkholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 - 2016

054/12
Barbar AS- Fornyelse av serverings- og skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

055/12
Morpheus AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

056/12 Vinmonopolet  - Søknad om fornyelse av salgsbevilling.

057/12
Grand Hotell Egersund AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

058/12
Rebecca catering & selskapsarrangement AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

059/12
Bens Kafe & Motell AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

060/12
Pibbaren & Nelliken - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

061/12
Hellvik Bistro - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

062/12
Hauen AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 
- 2016

063/12
Drømmehagen Egersund -Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016
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064/12
Kosen Café - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

065/12
Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

066/12
Corner pub & diskotek - fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 -
2016

067/12
Mocca kaffebar - Søknad om  fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

068/12
Shanghai House AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

069/12
Peking House -  Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

070/12
Fu Zhou Restaurant AS -  Fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016

071/12
Berentsens Brygghus AS - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

072/12
Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016

073/12
Spar Svanedalsgården -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

074/12
Ica Supermarked Egersund - fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol

075/12
Rema 1000 Årstaddalen -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

076/12
Coop Mega Egersund avd. 44 - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

077/12
Coop Høyland & Jæren SA - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

078/12
Ica Nær Egersund - Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,75% volumprosent alkohol

079/12
Heien Matsenter AS -  Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,75% volumprosent

080/12
Spar Eigerøy -  Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige drikker 
inntil 4,75% volumprosent

081/12
Rema 1000 Kvellurveien - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent

082/12
Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016

083/12 Økonomirapport januar - mai  2012

084/12 Kjøp av eiendom - gnr. 94 bnr. 1 Helleland

085/12 Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett

086/12
Kontrollrapport 2011 - vedr.  skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund 
kommune

087/12 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 2016
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088/12 John A. Ludvigsen - Søknad om fritak som medlem i kontrollutvalget.

089/12
Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet 
i Sør Rogaland og det statlige barnevernet i Region Vest.

090/12 Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune

Avgjøres av utvalget:

091/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte18.4.2012

092/12 Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane BA

093/12 Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015

094/12 Skrivemåte på veinavn - Eptelandsveien/Eftelandsveien

095/12 Referatsaker til formannskapets møte 14.6.2012

096/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.06.2012

Egersund, 31. mai 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører

                      
Leif Broch
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

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. 

Side 3 av 544



Side 4 av4

Kommunestyremøte 18. juni Frist for endring: Fredag 25.mai

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus.    Torsdag 7. juni 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 4.juni 18:00
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 5.juni 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 11. juni 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 6 juni 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 7.juni 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 7. juni 20:00

Side 4 av 544



Saker fra formannskapet som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 18.06.2012 
 
 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

050/12 034/12 
Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune 

051/12 035/12 
Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 
2015 

052/12 036/12 Deling av levekårsavdelingen 

053/12 037/12 Alkholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 - 2016 

054/12 038/12 
Barbar AS- Fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

055/12 039/12 
Morpheus AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

056/12 040/12 
Vinmonopolet  - Søknad om fornyelse av 
salgsbevilling. 

057/12 041/12 
Grand Hotell Egersund AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

058/12 042/12 
Rebecca catering & selskapsarrangement AS - 
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

059/12 043/12 
Bens Kafe & Motell AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

060/12 044/12 
Pibbaren & Nelliken - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

061/12 045/12 
Hellvik Bistro - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

062/12 046/12 
Hauen AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016 

063/12 047/12 
Drømmehagen Egersund -Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

064/12 048/12 
Kosen Café - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

065/12 049/12 
Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

066/12 050/12 
Corner pub & diskotek - fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016 

067/12 051/12 
Mocca kaffebar - Søknad om  fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 
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068/12 052/12 
Shanghai House AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

069/12 053/12 
Peking House -  Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

070/12 054/12 
Fu Zhou Restaurant AS -  Fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

071/12 055/12 
Berentsens Brygghus AS - Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

072/12 056/12 
Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 

073/12 057/12 
Spar Svanedalsgården -  Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

074/12 058/12 
Ica Supermarked Egersund - fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,76% 
volumprosent alkohol 

075/12 059/12 
Rema 1000 Årstaddalen -  Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

076/12 060/12 
Coop Mega Egersund avd. 44 - Fornyelse av bevilling 
for salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

077/12 061/12 
Coop Høyland & Jæren SA - Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

078/12 062/12 
Ica Nær Egersund - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 
alkohol 

079/12 063/12 
Heien Matsenter AS -  Fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

080/12 064/12 
Spar Eigerøy -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

081/12 065/12 
Rema 1000 Kvellurveien - Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% 
volumprosent 

082/12 066/12 
Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 

083/12 067/12 Økonomirapport januar - mai  2012 

084/12 068/12 Kjøp av eiendom - gnr. 94 bnr. 1 Helleland 

085/12 069/12 
Kommunelovens regelverk og intensjoner for 
fremleggelse av budsjett 

086/12 070/12 
Kontrollrapport 2011 - vedr.  
skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 

087/12 071/12 
Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 
2016 
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088/12 072/12 
John A. Ludvigsen - Søknad om fritak som medlem i 
kontrollutvalget. 

089/12 073/12 
Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale 
barnevernet i Sør Rogaland og det statlige barnevernet i 
Region Vest. 

090/12 074/12 Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune 

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

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

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
10/674
Journalpostløpenr.:
12/1471

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
013/12 Felles brukerutvalg 06.06.2012
050/12 Formannskapet 14.06.2012
034/12 Kommunestyret 18.06.2012

Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune
  

Sammendrag:
I forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen vedtok Stortinget ny lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Det ble da en 
lovpålagt plikt for helseforetakene og kommunene å inngå samarbeidsavtaler innenfor en 
rekke områder. Helseforetaket og kommunene i foretaksområdet til Helse Stavanger HF har 
høsten 2011 og i 2012 arbeidet sammen for å løse dette i henhold til de fristene Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt. Fristene har vært korte og ikke alle problemstillinger er blitt 
belyst fullt ut. Dette vil det imidlertid bli jobbet videre med i arbeidet med revidering av 
samarbeidsavtalene.

I tråd med lovkravet legges det med dette fram en overordnet samarbeidsavtale, samt 
tilknyttede delavtaler som regulerer ansvars- og oppgavefordeling og ulike områder av 
virksomheten. Følgende avtaler legges fram for godkjenning i kommunestyret:

 Overordnet samarbeidsavtale
 Delavtale 1: Ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
 Delavtale 2a: Psykiske lidelser og ruslidelser
 Delavtale 2b: Habilitering
 Delavtale 2c: Rehabilitering
 Delavtale 2d: Palliasjon
 Delavtale 3: Innleggelse i sykehus
 Delavtale 4: Ø-hjelp
 Delavtale 5: Utskriving av pasienter fra sykehus
 Delavtale 6: Gjensidig kunnskapsoverføring mv.
 Delavtale 7: Forskning
 Delavtale 8: Jordmortjenester
 Delavtale 9: IKT-løsninger
 Delavtale 10: Forebygging
 Delavtale 11: Akuttmedisin og beredskap

Saksgang:
Brukerrådet forelegges saken til uttalelse. Rådmannen innstiller til formannskapet: Endelig 
vedtak fattes av kommunestyret.
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Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM EIGERSUND KOMMUNE OG HELSE 
STAVANGER HF 

1. Kommunestyret godkjenner ny overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger 
HF og Eigersund kommune.

2. Kommunestyret godkjenner delavtalene 1 - 11 mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune.

3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig 
art som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. 

4. Rådmannen delegeres å underskrive avtalen etter at den er godkjent av 
kommunestyret.

5. For øvrig tas saken til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en reform som gjennomføres over tid med start fra 01.01.2012. 

Stortinget vedtok 24. 06.2011 ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny lov om 
folkehelse og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), samt endringer i en rekke andre 
lover knyttet til Samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen og ny helse- og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunene sitt 
overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Reformen innebærer at kommunene på 
sikt skal overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og at pasientene får bedre koordinerte 
tjenester. Det blir lagt opp til insentiver og virkemidler for å utvikle de kommunale tjenestene 
og dempe veksten i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet skal styre og 
koordinere arbeidet med gjennomføring samhandlingsreformen. Det er opprettet en Nasjonal 
koordineringsgruppe for samhandlingsreformen og et nasjonalt nettverk for gjennomføringen 
av reformen. 

Utvikling av helse- og omsorgstjenesten gjennom Samhandlingsreformen har noen
hovedprinsipp:

1. God koordinering av tjenestetilbudet
Koordinering internt i kommunen, internt i sykehuset og mellom kommunen og 
sykehuset

2. Begrense og forebygge sykdom
Øke innsatsen innen folkehelse, forebygging og tidlig intervensjon

3. Dempe veksten i spesialisthelsetjenesten 
4. Økonomisk bæreevne

Nytt lovverk ble gjeldende fra 01.01.2012. Fra samme dato fikk kommunene i tråd med 
forskriftsendringer, ansvar og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra dag 1.
Kommunene har også fått et medfinansieringsansvar på 20 prosent for medisinske pasienter 
(enkelte pasientgrupper er unntatt). Realiseringen av reformen bygger som nevnt på et bredt 
sett av virkemidler, herunder en rekke avtaler mellom kommunene og helseforetakene.
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Lovgrunnlaget for samarbeidsavtalene og fastsatte frister

De lovpålagte samarbeidsavtalene er ett av virkemidlene som er funnet nødvendige for å nå 
målene med Samhandlingsreformen. 

Det følger av den nye helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 at det er innført en lovpålagt 
plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket eller det 
helseforetaket det regionale helseforetaket bestemmer. Loven og den nevnte bestemmelsen 
trer i kraft fra 01.01.2012. Avtalene vil i stor grad være bestemmende for forholdet mellom 
forvaltningsnivåenes tjenesteproduksjon og den nødvendige ressurstilgangen som følger av 
dette. Lovgrunnlaget siteres her: 

§ 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale 
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. 
Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. 
Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig 
tilbud om helse- og omsorgstjenester. 
Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalene. 

§ 6-2. Krav til avtalens innhold 
Avtalen skal som et minimum omfatte: 

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester, 

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje 

ledd, 
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering, 
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 
8. samarbeid om jordmortjenester, 
9. samarbeid om IKT – løsninger lokalt
10. samarbeid om forebygging og 
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 er det kommunestyret selv som skal inngå 
samarbeidsavtale med helseforetaket. Myndigheten til å godkjenne avtalen kan følgelig ikke 
delegeres. I veilederen fra Helse- og omsorgdepartementet «Samhandlingsreformen –
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak» 
går det fram at kommunestyrets ansvar for å inngå avtalene, ikke er til hinder for at 
kommunestyret delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene. Av 
veilederen går det også fram at kommunestyret kan delegere til andre organer i kommunen å 
godkjenne endringer i avtalen, og at det bør det inntas bestemmelser om hvilke deler av 
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avtalen som anses å ha en slik vesentlig betydning at endringer krever kommunestyrets 
godkjenning. 

Endringer som er av administrativ og/eller økonomisk art vil det være rimelig at godkjennes 
av kommunestyret. Det anbefales at faglige endringer som ikke er prinsipiell administrativ og 
økonomisk karakter, kan godkjennes av rådmannen. Det foreslås derfor med dette at 
kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art som 
ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. 

Veilederen viser til kommuneloven § 9 nr. 3 hvor det framgår at det er ordføreren som 
kommunens rettslige representant som underskriver avtalen etter at den er godkjent av 
kommunestyret. Dette kan i følge veilederen delegeres til andre, for eksempel 
administrasjonssjefen. Med utgangspunkt i lovteksten og veilederen foreslås det at å 
undertegne avtalen, blir delegert til rådmannen.

I lovens § 6-3 er det gitt departementet en mulighet til å fastsette en frist for når den
lovpålagte avtalen skal være inngått, og det kan settes ulik frist for oppfyllelse av de
forskjellige kravene til avtalen som fremgår av § 6-2.

Departementet opplyste i brev av 30.09.2011 til kommuner og helseforetak at fristen for å 
inngå samarbeidsavtaler som omfatter punkt 1, 3, 5 og 11 i § 6-2 ble satt til 31.01.2012. 
Departementet har videre besluttet at de lovpålagte avtalene i sin helhet senest skal være 
inngått innen 01.07.2012. Det innebærer at innen denne fristen skal avtalene omfatte alle 
minimumskravene i helse- og omsorgstjenesteloven kap 6. På grunn av brudd i 
forhandlingene (jf. delavtale 5 nedenfor) klarte ikke partene å holde fristen 31.01.2012. 
Samarbeidsavtalene med overordnet samarbeidsavtale og delavtaler blir derfor her 
behandlet samlet innen fristen 01.07.2012. Avtalene skal sendes inn til Helsedirektoratet 
innen 31.07.2012.

I perioden fra januar fram til nå har avtalepartene forholdt seg til forskrift om utskrivingsklare 
pasienter og kommunen har denne perioden tatt imot og håndtert meldinger om 
utskrivingsklare pasienter. Samarbeidsavtalene vil bidra til at samhandlingen kan fungere i 
fastere rammer og dermed gi grunnlag for mer forutsigbare pasientforløp. 

Organisering av arbeidet med Samarbeidsavtaler i foretaksområdet til Helse Stavanger 
HF

Som et resultat av det politisk administrative toppledermøtet i mai 2011 ble det tatt initiativ til 
at kommunene i foretaksområdet til Helse Stavanger HF skulle sette ned et utvalg for 
forhandlinger mellom kommunen og helseforetaket. Hensikten har vært å koordinere den 
kommunale siden for å forhandle samlet rundt de avtaleområdene som anses som felles for 
alle kommunene. Innledningsvis ble dette leder av Jon Ola Syrstad (rådmann, Strand 
kommune). Arbeidet ble høsten 2011 reorganisert med et sentralt forhandlingsutvalg, ledet 
av Per Haarr (direktør, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune), og en 
forhandlingsgruppe.
Sentralt forhandlingsutvalg: Utvalget møtes for å diskutere problemstillinger som dukker opp 
under utarbeidelse av avtaledokumenter og gjennom selve forhandlingsprosessen. KS 
fungerer som sekretariat. Medlemmene har vært: 
Per Haarr (leder) direktør, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune
Svein Tore Åtland (nestleder) rådmann, Klepp kommune
Knut Vassbø kommunelege, Bjerkreim kommune
Elin Selvikvåg kommunaldirektør Levekår, Sandnes kommune
Per Blikra økonomisjef, Randaberg kommune
Ragnhild Øvrebø jurist, Stavanger kommune
Therese Sivertsen sekretær, KS
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Egil Bjørløw helsesjef, Stavanger kommune
Trond Skjæveland helse- og omsorgssjef, Lund kommune
Svein Arne Lindø omsorgssjef, Gjesdal kommune og leder av 

samhandlingsutvalget 
Therese Sivertsen KS

Forhandlingsgruppe: Gruppen gjennomfører forhandlingene med Helse Stavanger HF. 
Gruppen har tett kommunikasjon med det sentrale forhandlingsutvalget og 
rådmannsgruppen. Medlemmene har vært:
Per Haarr (leder) direktør, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune
Knut Vassbø kommunelege, Bjerkreim kommune
Elin Selvikvåg kommunaldirektør Levekår, Sandnes kommune
Per Blikra økonomisjef, Randaberg kommune
Ragnhild Øvrebø jurist, Stavanger kommune
Therese Sivertsen sekretær, KS 

Konsultasjonsgruppe: Gruppen består av Per Haarr, Bodil Sivertsen, Helene Arholm.

Arbeidsgrupper: Det er oppnevnt arbeidsgrupper som jobber med ulike delavtaler og 
gråsoneområder. Gruppene har hatt deltakere fra kommunene i foretaksområdet og fra 
Helse Stavanger HF. Eigersund kommune har vært representert i arbeidsgruppene vedr. 
delavtale 2a, 2b og 7.

Rådmannsmøte: Den 20.03.2012 ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende 
avtaleprosessen og situasjonen i foretaksområdet for alle rådmennene. Rådmennene ble i 
møtet orientert om prosessen, problemstillinger og framdriften i avtalearbeidet. Det var særlig 
oppmerksomhet på delavtale 5, om utskrivningsklare pasienter.  

Brukermedvirkning er ivaretatt i utarbeidelse av avtalene ved at en brukerrepresentant fra 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon møter fast i sentralt forhandlingsutvalg.

Forhandlingspartene klarte ikke innen fristen (31.01.2012) å komme til enighet om delavtale
5, knyttet til utskrivningsklare pasienter. I løpet av våren er det kommet til enighet om denne 
delavtalen. Samarbeidsavtalene med overordnet samarbeidsavtale og delavtaler vil derfor bli 
lagt fram samlet i denne saken.  

Samarbeidsavtalene er jobbet fram i et tett samarbeid mellom partene og avtalene må være 
ferdigbehandlet innen 01.07.2012. De skal sendes inn til Helsedirektoratet innen 31.07.2012. 
Avtalene som nå er på plass vil styrke den krevende samhandlingen mellom 
forvaltningsnivåene. Dette er første generasjonsavtaler som kan revideres allerede i 
desember 2012. Erfaringer i løpet av den første tiden av avtaleperioden vil danne grunnlag 
for denne revideringen. Det vil være særskilt oppmerksomhet på erfaringene knyttet til 
delavtale 5 og delavtale 2b.

Avtalestruktur

Formålet med samarbeidsavtaler er å fremme samhandlingen mellom partene ved å 
konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å 
etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Samarbeidsavtalene 
skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet,
og at det til enhver tid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Videre skal avtalen 
sikre partenes økonomiske interesser.

Side 12 av 544



6

Forpliktende samarbeidsavtaler vil være et sentralt verktøy i gjennomføringen og
oppfølgingen av samhandlingsreformen for de lokale aktørene, hvor partene legger til rette 
for samarbeid om utviklingsoppgaver og håndtering av ulike spørsmål. I avtalene kan det bli 
regulert inn: ansvar- og oppgavefordeling, samarbeidsformer, prosedyrer for behandling av 
avvik og tvister. Samarbeidsavtalene som nå legges fram for politisk behandling bygger 
videre på de avtalene som allerede eksisterer mellom kommunene og Helse Stavanger HF 
og som er vedtatt i de respektive kommunestyrene/bystyret.

Samarbeidsavtalene er en del av en avtalestruktur som bygger på anbefalinger fra en 
nasjonal veileder for inngåelse av avtaler mellom kommune og helseforetak. Mens den 
overordnete samarbeidsavtalen regulerer samarbeidsformer og samarbeidsrutiner vil 
delavtaler ivareta de spesifikke temaene som er listet opp i § 6-2, og delavtalene blir 
nummerert i henhold til opplistingen i denne paragrafen. 

Den overordnede samarbeidsavtalen er ment som en avtale på organisatorisk nivå med 
størst mulig grad av fellesbestemmelser. Den inneholder forankring til lovverket, 
organisatoriske bestemmelser, også i forhold til regional samhandling, tvistebestemmelser 
og tilsvarende regelsett. For det alt vesentlige er denne avtalen lik for alle kommunene i 
foretaksområdet i forhold til struktur opp mot Helse Stavanger HF. Det er i noen få tilfeller 
noen små variasjoner med hensyn til tvisteløsningsordning og kommunespesifikke 
samarbeidsformer. 

I tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 vil det med utgangspunkt i den overordnede 
samarbeidsavtalen og definerte gråsoneområder være totalt 15 delavtaler. Delavtale 2 a-d er 
delavtaler på områder hvor lov, forskrift eller praksis er utydelig med hensyn til ansvars- og 
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, såkalte gråsoneområder, og hvor det følgelig 
er behov for samordning mellom partene. Partene ble enige om at det er behov for avklaring 
av oppgave- og ansvarsfordeling innen følgende områder: Rus/psykisk helse, habilitering, 
rehabilitering, palliasjon. Delavtalene vil i disse førstegenerasjonsavtalene være felles for 
kommunene, i tillegg kan det forventes lokale tilpasninger i egne bilaterale særavtaler, for 
eksempel når kommunene oppretter ulike tilbud på lokalmedisinske sentre og når 
kommunene etablerer øyeblikkelig hjelp tilbud. Alle delavtalene inngås i henhold til 
overordnet samarbeidsavtale.

Avtalepartene kan i tillegg til det som listes opp i § 6-2 inngå særavtaler dersom det viser seg 
å være nødvendig, for eksempel om samarbeid om lokalmedisinsk senter.

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM HELSE STAVANGER HF OG 
KOMMUNENE I FORETAKSOMRÅDET

Det er partenes intensjon å få til gode pasientforløp og at pasientene skal oppleve helhetlige 
tjenester på tvers av forvaltningsnivåene, sektorene og spesialitetene. Avtalene har blitt til 
ved samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene i foretaksområdet. 
Samhandlingsutvalget får et særskilt ansvar for å følge opp samarbeidsavtalene. 

Videre i saksframlegget legges det fram noe konkret informasjon om de ulike avtalene og 
eventuelle utfordringsområder/forhandlingsområder vil bli nevnt.
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Overordnet samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen beskriver hvordan det overordnede samarbeidet mellom Helse 
Stavanger HF og Eigersund kommune er organisert. Samarbeidet skal bygges på reell
likeverdighet og respekt. Videre skal samarbeidet preges av å være løsningsorientert og 
avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig.

Partenes mål er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene:

 er faglig gode 

 er samordnet og helhetlige 

 preges av kontinuitet 

 blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene

 baserer seg på LEON-prinsippet, med helhetlig kostnadsbilde og effektiv 
ressursutnyttelse, gjensidig lojalitet og gjensidig omdømmebygging

 sikrer muligheter for medvirkning, oversikt, plan og kontinuitet i tilbudet både for 
pasienter/brukere og pårørende

I forhandlingene har det vært et særskilt fokus på å få til tjenlige samarbeidsformer tilpasset 
kommunenes organisering og størrelse. Det er gjort noen justeringer i forhold til eksisterende 
samarbeidsformer. Felles for kommunene er følgende samhandlingsfora:   

 Strategisk ledermøte: et politisk-administrativt samhandlingsorgan, representert ved 
øverste politiske og administrative ledelse i kommunen og øverste ledelse i 
helseforetaket. Strategisk ledermøte er et rådgivende organ, uten 
beslutningsmyndighet

 Samhandlingsutvalget: et faglig-administrativt samarbeidsutvalg mellom Helse 
Stavanger HF og de kommunene som har inngått samarbeidsavtalen. 
Samhandlingsutvalget har et vidt virkeområde og skal følge opp og vedlikeholde 
inngåtte samarbeidsavtaler. Det er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet

 Fagråd: samhandlingsutvalget kan opprette partssammensatt råd for aktuelle 
utfordringer

 Praksiskonsulentordningen: fokus på samarbeidet mellom fastleger, øvrig kommunal 
helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten (eies foreløpig av 
helseforetaket)

Det er partenes intensjon å løse uenighet på lavest mulig nivå. I pasientrelaterte saker 
tilstrebes det å komme til enighet så nært pasienten som mulig i et bilateralt samarbeid. Den 
enkelte kommune avtaler her egen prosedyre. 

Tillitsvalgte deltar i samarbeidsorgan og arbeidsgrupper når saker som ligger innenfor 
hovedavtalens virkeområde behandles.

Prinsipielle saker knyttet til retningslinjer, rutiner, sær-/underavtaler eller øvrig tolkning av 
felles punkter i avtalen er det ønskelig å løse på lavest mulig nivå. Oppnås ikke enighet 
sendes en uenighetsprotokoll til samhandlingsutvalget for drøfting og anbefaling av løsning. 

Hvis enighet ikke oppnås, sendes saken til nasjonalt tvisteløsningsorgan. Partene er enige 
om at uttalelse fra nasjonalt tvisteløsningsorgan skal være bindende.

Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og delavtaler skjer hvert år i desember.
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Delavtale 1: Ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Oppgavefordeling som tema er et av Samhandlingsreformens viktigste virkemidler for å nå 
hovedmålsettingen. Forarbeidene til reformen understreker at det ikke er noe i det nye 
regelverket som tilsier at oppgaver flyttes fra helseforetaket til kommunene uten at dette er 
klargjort mellom partene. Kommunene har sett at det vil være et behov for å overvåke 
utviklingen her nøye i tiden som kommer, og det må sørges for å avdekke eventuelle avvik 
fra forutsetningene i reformen.

Partene skal tilstrebe å utarbeide pasientforløp (fra hjem til hjem) innenfor de mest vanlige 
diagnosegrupper. Pasientforløpene skal gi en tydelig beskrivelse av ansvars- og 
oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene basert på kriterier knyttet til pasientens 
tilstand, behov for kompetanse og krav til teknologi/hjelpemidler. Gråsoneområder som 
identifiseres etter hvert skal tas opp i Samhandlingsutvalget, jf. bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

Delavtale 2a: Behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser 

Avtalen omfatter samarbeid og ansvarsdeling om innleggelse, døgnopphold og poliklinikk, 
utskriving og samtidig oppfølging av pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 

Delavtale 2b: Samarbeid om ansvars og oppgavefordeling i tilknytning til pasienter 
med behov for habilitering og behov for helhetlige og sammenhengende tjenester

Avtalen omhandler habiliteringsforløp for pasienter som har rett til habilitering, individuell 
plan, koordinator og/eller bistand fra koordinerende enhet i helseforetaket og i kommunen.

Målgruppen for habiliteringstilbud er mennesker med medfødte eller tidlig ervervete 
funksjonsnedsettelser. Målgruppen har ofte flere og sammensatte lidelser, og mange har 
behov for oppfølging fra andre deler av helseforetakets og kommunens tjenester. Habilitering 
er altså et komplekst område i helsetjenesten og det er flere gråsoneområder.

I nasjonal sammenheng er habiliteringstilbudet i Helse Stavanger HF mindre tilgjengelig enn 
landsgjennomsnittet.

Habiliteringstjenesten vil ofte møte pasienter med sammensatte og komplekse behov. Når 
det har vært begrenset tilgang til kompetanse har det også vært krevende å tilby tilstrekkelig
helsehjelp innenfor rett forvaltningsnivå. Spesialisthelsetjenesten benytter i vesentlig grad 
avtalespesialister innen dette tjenesteområdet. Avtalespesialistene utfører tjenester på vegne 
av spesialisthelsetjenesten. I forslag til avtale framkommer det at avtalespesialistene 
omfattes av de inngåtte avtalene. Ved behov skal spesialisthelsetjenesten bistå pasienten 
med søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester.  Det er kommunen som definerer 
type og omfang av tjenester i den videre oppfølgingen i kommunen. 

Det vil i oppfølgingen av samarbeidsavtalen jobbes særskilt med delavtale 2b.
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Delavtale 2c: Rehabilitering

Formålet med avtalen er å sikre pasientene sammenhengende og koordinerte 
rehabiliteringstjenester av god kvalitet.

Delavtale 2d: Samhandling om palliative pasienter

Formålet med avtalen er å bidra til samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene 
angående palliative pasienter og medvirke til at behandlingen blir tilpasset pasientens behov 
og gitt på rett nivå med nødvendig kontinuitet. Avtalen tar utgangspunkt i og bygger på 
samarbeidet i et etablert tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus i 
Helse Stavanger HF-området. 

Delavtale 3: Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av 
pasienter 

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar og 
oppgaver ved henvisning og innleggelse av pasienter. Kommunenes innleggelsespraksis er 
svært viktig å følge med på for å unngå unødvendig innleggelse og å kunne utnytte 
sykehussengene optimalt. I forhandlingene har det blant annet vært fokus på å få klarhet i 
ansvarsforhold knyttet til hvordan informasjon om pasienten skal kvalitetssikres, hvem som 
skal motta informasjon, elektronisk meldingsutveksling og ansvarsforhold knyttet til 
pasienttransport.

Delavtale 4: Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp

Helse Stavanger HF kom nylig med forslag til endringer i innhold i delavtale 4. Dette forsinket 
prosessen med å ferdigstille avtalene. Innspillene var av en slik karakter at de må vurderes 
med tanke på konsekvenser. De aktuelle problemstillingene vil bli vurdert og avklart om kort 
tid, og delavtale 4 vil bli lagt fram til politisk behandling så snart det den er klar. Dersom 
delavtale 4 blir ferdig før de politiske møtene avholdes i juni, vil den bli ettersendt.

Kommunene vil fra 1.1.2016 ha plikt til å tilby døgnopphold for pasienter og brukere med 
behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen 
har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Kommunene kan starte tidligere, og 
det er fra sentralt hold lagt opp til en gradvis opptrapping mot 2016. Øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold vil i perioden 2012-2015 bli finansiert gjennom 50 % øremerket tilskudd fra 
Helsedirektoratet og 50 % fra regionalt helseforetak (etter søknad). 

Delavtale 4 er utformet med basis i veileder fra Helsedirektoratet («Kommunenes plikt til 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell»). Formålet med avtalen er å beskrive 
et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter og brukere med behov 
for somatiske helsetjenester og/eller omsorg. Når kommunene i foretaksområdet etablerer 
sine tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, skal det gjøres i tråd med delavtale 4. Avtalen 
identifiserer aktuelle pasientgrupper og beskriver pasientflyt, finansiering samt 
kompetanseheving og veiledning. 

Delavtale 5: Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter
fra spesialisthelsetjenesten  

Delavtale 5 baserer seg på ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 
som blir liggende på sykehuset i påvente av kommunalt tilbud. Forskriften definerer i noen 
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grad hva en utskrivningsklar pasient er, varsling mellom partene, og betalingspliktens 
rammer. Kjernepunktet i denne delavtalen er hvordan man i praksis forestår utskrivninger til 
kommunen, og når i denne prosessen betalingsplikten oppstår. 

Partene kom raskt til enighet om det meste, med unntak av punkt vedrørende tidspunkt for 
melding om utskrivningsklare pasienter i denne delavtalen. I forarbeidene til forskriften tas 
det til orde for at utskrivningene i det vesentligste skal meldes på dagtid. Partene ble i 
forhandlingene i utgangspunktet enige om konkrete tidspunkt for melding om 
utskrivningsklare pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) distribuerte rett før 
årsskiftet et skriv som skapte uklarhet om avtalepartene kunne avtale faste tidspunkt. HOD 
har imidlertid etter årsskiftet konkludert med at kommunene og helseforetakene kan inngå 
avtale som begrenser tidspunkt for melding om utskrivningsklare pasienter. Helse Stavanger 
HF framsatte i etterkant av HODs avklaring nytt forslag til avtaleformulering på det aktuelle 
punktet. Utfordringen har vært at helseforetaket har endret standpunkt fra faste tider til å ha 
anledning til skrive ut noen pasientgrupper hele døgnet. Det ble med bakgrunn i dette brudd i 
forhandlingene mellom kommunene og helseforetaket. 

Fra kommunesiden har det i forhandlingene vært fokus på å sikre gode pasientforløp og 
ivareta pasientens beste. 

I løpet av våren 2012 er det imidlertid kommet til enighet om en formulering knyttet til når 
pasienten kan meldes utskrivningsklar, den siteres her i saksframlegget. 

«Helseforetakets ansvar og oppgaver:
Sende melding om utskrivingsklar pasient til kommunen. Meldingen gis på dagtid, 
hverdager mellom kl. 08.00 – 16.00, og lørdag/søndag og hellig- og høytidsdager 
mellom kl. 12.00 og 16.00.
Sykehuset kan hele døgnet melde og skrive ut pasienter til hjemmet som har 
uendrede hjelpebehov, og som først trenger sine etablerte hjemmetjenester dagen 
etter eller senere.  Det forutsettes at det også her sendes tidligmelding, og at 
utskrivning er avklart med kommunen. Sykehuset har selvsagt et ansvar for å sikre at 
det er faglig forsvarlig at pasienten reiser hjem med den hjelp vedkommende hadde 
før innleggelsen. Dette punktet skal særskilt vurderes ved rullering av avtalen i 
desember 2012.»

Formuleringen innebærer at kommunen skal motta og håndtere meldinger i de gitte tidsrom.

Det har vært utfordrende for partene å komme til enighet om dette punktet, og som det 
framgår av avtaleteksten skal det være særskilt oppmerksomhet på dette punktet når avtalen 
rulleres høsten 2012.

Delavtale 6: Gjensidig kunnskapsoverføring og samarbeid om utdanning, praksis og 
læretid

Avtalen har som formål å bidra til god samhandling om informasjonsutveksling, 
kunnskapsoverføring og dialog som kan sikre gode tjenester og pasientforløp. Den skal 
klargjøre og beskrive samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. For kommunesiden har det 
vært vesentlig å rette oppmerksomhet mot spesialisthelsetjenestens lovpålagte plikt (jf. § 6-3 
i spesialisthelsetjenesteloven) til å veilede kommunalt personell. Denne 
kompetanseoverføringen er vesentlig for å yte god helsehjelp til den enkelte i kommunen, og 
for å medvirke til den kompetansebyggingen som er nødvendig i forbindelse med 
samhandlingsreformen. 
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Delavtale 7: Samarbeid om forskning

For kommunene er det nytt at det er en lovpålagt plikt (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 
8-3) til å medvirke og tilrettelegge for forskning. Forskning i helse- og omsorgstjenestene er 
et felles ansvar for partene. Avtalen skal bidra til å klargjøre kommunenes og helseforetakets 
ansvar og oppgaver innen forskning. Av avtalen framkommer det at den enkelte kommune 
stilles fritt til å bestemme omfanget av forskningsaktiviteten i kommunen, men kommunen må 
kunne utvise aktivitet innenfor forskningsområdet. Videre framgår det av avtalen at Helse 
Stavanger HF skal bidra til og støtte opp om kommunenes forskningsaktiviteter, herunder 
bidra til å bygge opp forskningskunnskapen i kommunen.  

Delavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester 

Formålet med avtalen er å etablere gode rutiner for samarbeid og ansvarsfordeling mellom 
kommunen og Helse Stavanger HF. I tillegg skal den beskrive sentrale 
samhandlingsområder. Avtalen skal understøtte intensjonene i Stortingsmelding nr. 12 
(2008-2009) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg, samt Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen Kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen (2010) og Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Sør –
Rogaland (2010). Avtalen tar utgangspunkt i et etablert interkommunalt samarbeid med 
Helse Stavanger HF.

Helsedirektoratet utarbeider nå Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen. 
Anbefalinger fra denne kan bli førende for avtale om jordmortjenester, og vil bli tatt med ved 
revisjon av avtalen. Det samme gjelder den planlagte revisjonen av Retningslinjer for 
svangerskapsomsorgen. En revisjon vil dermed også omfatte svangerskaps- og 
barselomsorg. 

Delavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger

Formålet med avtalen er å legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling 
mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Det vektlegges 
i avtalen at en skal understøtte helhetlige pasientforløp og at videreutviklingen av den 
elektroniske samhandlingen må forankres i både fagmiljøet og på høyere ledernivå. Avtalen 
har tatt utgangspunkt i et allerede eksisterende samarbeid og den vil bli særskilt fulgt opp i 
en IKT-samhandlingsgruppe som har samhandlingsutvalget som styringsgruppe. 

Delavtale 10: Samhandlingsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og 
helseforetaket innenfor området helsefremmende og forebyggende arbeid, samt å etablere 
og beskrive gode samarbeidsrutiner.

Delavtale 11: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Denne delavtalen regulerer og beskriver status på disse to områdene. I avtalen fremgår det 
at det skal etableres et samhandlingsråd innen beredskap og akuttmedisin med 
representasjon fra alle kommunene og Helse Stavanger HF.
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REVISJON OG OPPFØLGING AV AVTALENE

Partene er enige om å gjennomgå avtalene innen utgangen av desember hvert år, for 
evaluering og evt. revidering. Det vil i desember 2012 rettes særskilt oppmerksomhet mot 
delavtale 5 og 2b og hvilke konsekvenser disse har for pasientene og hvordan 
samhandlingen mellom forvaltningsnivåene har fungert. Hver av partene kan utover dette
kreve avtalene revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.

Partene er ansvarlige for at innhold i avtalene gjøres kjent i de respektive 
virksomheter/organisasjoner og relevante samarbeidsparter og blant beslutningstakere.

Samhandlingsutvalget vil ha et særskilt ansvar for at samarbeidsavtalene blir fulgt opp.

Saksbehandlers vurderinger:
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 er det kommunestyret selv som må 
godkjenne avtalene. Kommunestyrets ansvar for å inngå avtalene, er ikke til hinder for at 
kommunestyret delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene. 

I denne saken foreslås det at kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere overordnet 
samarbeidsavtale og delavtalene når endringene ikke er av prinsipiell administrativ og/eller 
økonomisk art.

Universell utforming: Temaet berøres ikke i samarbeidsavtalen

Økonomiske konsekvenser:
Eigersund kommune har fått overført 15.6 mill i forbindelse med reformen. Beløpets størrelse 
er basert på aktuelle faktorer fra foregående år. Mesteparten av beløpet vil gå med til 
medfinansiering av sykehusopphold. På nåværende tidspunkt kan man ikke si noe om det vil 
bli noe igjen av beløpet som man kan bruke til andre helse- og omsorgsoppgaver eller 
forebyggende arbeid.

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Kommunestyret godkjenner ikke ny overordnet samarbeidsavtale mellom Helse 
Stavanger HF og Eigersund kommune.

2. Kommunestyret godkjenner ikke delavtalene 1 - 11 mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune.

3. Kommunestyret delegerer ikke til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av 
faglig art som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. 

4. Rådmannen delegeres ikke å underskrive avtalen etter at den er godkjent av 
kommunestyret.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
230844 Endelig versjon - Overordnet samarbeidsavtale, 20120516.docx
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230845
Endelig versjon delavtale 1 - Ansvars- og oppgavefordeling mellom 
forvaltningsnivåene, 20120516.docx

230846
Endelig versjon delavtale 2a - Behandlingsforløp for psykiske lidelser og ruslidelser, 
20120516.docx

230847 Endelig versjon delavtale 2b - Behandlingsforløp for habilitering, 20120516.docx
230848 Endelig versjon delavtale 2c - Behandlingsforløp for rehabilitering, 20120516.docx
230849 Endelig versjon delavtale 2d - Behandlingsforløp for palliasjon, 20120516.docx

230850
Endelig versjon delavtale 3 - Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og 
innleggelse av pasienter, 20120516.docx

230851
Endelig versjon delavtale 5 - Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og 
utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, 20120516.docx

230852 Endelig versjon delavtale 6 - Gjensidig kunnskapsoverføring mv., 20120516.docx
230853 Endelig versjon delavtale 7 - Forskning, 20120516.docx
230854 Endelig versjon delavtale 8 - Jordmortjenester, 20120516.docx
230855 Endelig versjon delavtale 9 - IKT-løsninger lokalt, 20120516.docx

230856
Endelig versjon delavtale 10 - Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
20120516.docx

230857
Endelig versjon delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden, 20120516.docx

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 20.08.2010
Stavanger 
universitetssjukehus

Strategiplan for Helse Stavanger HF 2010 - 2020

3 N 12.10.2010 Leif E. Broch Høringsuttalelse strategiplan for SUS

4 X 12.10.2010

Anne Brit W. Tengesdal; 
Arild Dyrskog Rolfsen; 
Leif E. Broch; 
Kåre Ingvar Helland; 
Tore L. Oliversen; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland

Rutine for høringsuttalelse

5 I 16.12.2010 Gjesdal kommune
Ny overordnet samarbeidsavtale mellom 
Stavanger Universitetssykehus og kommunene i 
sykehusets nedslagdelt

7 I 14.02.2011 Gjesdal kommune
Foreløpig invitasjon til det årlige 
samarbeidsmøtet - Toppledermøtet

9 I 08.03.2011 Helse Stavanger HF
Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse 
Stavanger HF og Eigersund kommune

8 I 21.03.2011 Helse Vest Høring - Helse2020 - strategi for helseregionen

11 I 04.05.2011 KS vest
Helse 2020 strategi for helseregion vest - KS 
vest sitt høringssvar

12 X 06.05.2011 Høringsuttalelse Helse 2020.doc
13 U 31.05.2011 Helse Vest Høring - Helse2020 - strategi for helseregionen

Parter i saken:
            

Helse Stavanger HF Pb 8100 4068
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Bjerkreim Eigersund Finnøy

Forsand Gjesdal Hjelmeland

Hå Klepp Kvitsøy

Lund Randaberg Rennesøy

Sandnes Sokndal Sola
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Stavanger Strand Time

                 

Overordnet samarbeidsavtale
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Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Overordnet samarbeidsavtale

1. Parter
Avtalen er inngått mellom X kommune og Helse Stavanger HF (inklusiv Jæren DPS).

(Evt.: X kommune har også samarbeidsavtale med Y foretak.)

2. Bakgrunn
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 §§ 6-1 flg. 

pålagt å inngå samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne samarbeidsavtale (overordnet 

samarbeidsavtale) og delavtaler omtalt nedenfor i pkt. 5 oppfyller partene sin lovpålagte plikt 

til å inngå samarbeidsavtale. Avtalen bygger på tidligere samarbeidsavtale.

Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket “avtale”, omfatter det både 

samarbeidsavtalen, delavtaler som omtalt nedenfor og eventuelle underavtaler.

Partene erkjenner at dialog basert på gjensidig respekt og likeverd er et nødvendig fundament 

for gjennomføring og samhandling knyttet til avtalen. 

3. Formål
Formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og 

helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. 

Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 

omsorgstjenester. Avtalen skal også sikre partenes økonomiske interesser ved en helhetlig og 

forutsigbar oppgavefordeling som gjenspeiler de lovfestede og økonomiske rammene.

Samarbeidsavtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle 

bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder mv., samt prosess for vedtakelse av 

delavtaler og eventuelle underavtaler mellom partene. 

Partene skal i delavtalene og eventuelle underavtaler gi mer detaljerte bestemmelser, blant 

annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og 

veiledningsansvar, finansiering, organisering, eventuelt behov for avklaring av 

arbeidsgiveransvar mv. 
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Delavtalene og eventuelle underavtaler inngår som vedlegg til samarbeidsavtalen, og er på 

samme måte som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom partene. Avtalene leses og 

forstås i sammenheng.

I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og delavtaler, eventuelt andre underavtaler, skal 

denne avtalen ha forrang.

Partene kan ikke ved avtalen innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt i lov eller 

forskrift. 

Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas 

så nær brukeren som mulig.

Det er partenes mål at pasientene/brukerne som følge av partenes etterlevelse av avtalen skal 

oppleve at tjenestene: 

 er faglig gode 
 er samordnede og helhetlige 
 preges av kontinuitet 
 blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
 baserer seg på LEON-prinsippet, med helhetlig kostnadsbilde og effektiv 

ressursutnyttelse, gjensidig lojalitet og gjensidig omdømmebygging
 sikrer muligheter for medvirkning, oversikt, plan og kontinuitet i tilbudet både for 

pasienter/brukere og pårørende

Samarbeidet skal bygge på reell likeverdighet mellom partene. Dette gjenspeiles ved:

God dialog basert på felles verdier som likeverdighet og gjensidighet mellom partene
 Det skal jobbes aktivt for å videreutvikle gjensidig tillit mellom partene.
 Dialog skal skje på like nivåer mellom partene.
 Det skal vises respekt for den annen parts utfordringer og prioriteringer.

4. Virkeområder
Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 

ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsavtalen vil være de områder hvor loven 

pålegger partene å inngå samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper 

hverandre og områder der det i dag er uklart hvem som har ansvaret, og hvor det slik er behov 

for samordning mellom partene. 

Denne avtalen er ikke til hinder for at kommuner kan inngå særavtaler med helseforetaket, så 

lenge disse ikke er i strid med denne avtalen. Alle kommunene i avtaleområdet skal ha innsyn 

i eventuelle særavtaler.
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5. De enkelte virkeområdene – avtalens vedlegg/delavtaler
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 

partene skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde

nedennevnte punkter: 

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 

tredje ledd
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov 

for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
8. samarbeid om jordmortjenester
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt
10. samarbeid om forebygging
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Av disse skal punkt 1, 3, 5 og 11 være vedtatt innen 31.01.2012, og de øvrige punktene innen 

01.07.2012. 

Partene er enige om at ovennevnte punkter skal fastsettes i egne delavtaler, og etter hvert som 

de utarbeides, inntas som vedlegg til samarbeidsavtalen. Form, arbeidsmåte, innhold, 

herunder organisering av samarbeidet i delavtalene og eventuelle underavtaler, skal være i 

tråd med de krav loven til enhver tid oppstiller. 

Den konkrete samhandlingen skal i størst mulig grad være basert på del-/underavtaler og 

prosedyrer. Alle del-/underavtaler og prosedyrer som blir inngått mellom Helse Stavanger HF 

og kommunene, skal tilpasses innhold og styringsstruktur i den overordnede avtalen.

6. Tilgjengelighet
Partene skal sikre enkle kommunikasjonsrutiner. Sykehusavdelingene og helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen skal være tilgjengelig innenfor avtalte åpningstider (se 

delavtaler). Partene skal ha tilgang til tydelige, oversiktlige og oppdaterte telefonlister og 

sikre klare ansvarsforhold. 
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7. Samarbeidsformer
Samarbeidsformene skal sikre pasientene/brukerne gode og helhetlige tjenester gjennom å 

fremme kommunikasjonen mellom kommunene og helseforetaket og være forankret i 

ledelsen. Det er et felles mål at utfordringer i samarbeidet håndteres på lavest mulige nivå og 

at pasientens/brukerens behov for tjenester er førende. Dette innebærer at dialogen skal gå på 

tvers mellom de ulike enhetene som samarbeider om pasienten/brukeren og deres pårørende.

Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres:

7.1 Strategisk ledermøte
Strategisk ledermøte er et overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Helse 
Stavanger HF og de kommunene som har inngått denne samarbeidsavtalen. 

Strategisk ledermøte er et politisk-administrativt samhandlingsorgan, representert ved øverste 
politiske og administrative ledelse i kommunen og øverste ledelse i helseforetaket.

7.1.1 Oppgaver

Strategisk ledermøte skal:
 drøfte saker av strategisk og helsepolitisk karakter som naturlig følger av formålet 

med denne avtalen
 bidra til å utvikle samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket slik at 

pasient/bruker opplever en helhetlig og sømløs helsetjeneste
 jobbe aktivt for å videreutvikle gjensidig tillit mellom partene
 drøfte og vurdere eventuelle behov for justeringer og endringer i avtaleverket

Strategisk ledermøte er et rådgivende organ, uten beslutningsmyndighet.

7.1.2 Sammensetning

Kommunene deltar i strategisk ledermøte med representanter fra øverste politiske og 
administrative ledelse i kommunen, og helseforetaket deltar med representanter fra 
øverste ledelse i helseforetaket. Til det strategiske ledermøtet inviteres to 
brukerrepresentanter utover brukerrepresentanten som møter i Samhandlingsutvalget, 
gjennom invitasjon fra Samhandlingsutvalget til felles utvalgte brukerorganisasjoner.

7.1.3 Arbeidsform

Strategisk ledermøte skal ha en møteform som sikrer dialog og aktiv deltakelse fra 
begge parter. Samarbeidet skal bygge på felles verdier som likeverdighet og 
gjensidighet. Strategisk ledermøte skal stedsmessig alternere mellom partene. 

Strategisk ledermøte avholdes 1 gang pr. år. 

Samhandlingsutvalget er ansvarlig for å arrangere Strategisk ledermøte. 
Saksforberedelse og tilrettelegging av det strategiske ledermøtet ivaretas av 
Samhandlingsutvalget gjennom leder og nestleder som suppleres med én representant 
fra hver parts ledernivå (totalt to representanter). For å sikre dialog rundt innhold 
involveres Samhandlingsutvalgets medlemmer underveis i prosessen.Side 29 av 544



Den part som leder Samhandlingsutvalget, har møtelederfunksjon for Strategisk 
ledermøte. Møteleder skal fortrinnsvis være ordfører/rådmann eller direktør. Parten 
som ivaretar møtelederfunksjonen, ivaretar også sekretærfunksjonen for Strategisk 
ledermøte. 

Partene bærer selv egne kostnader. 

7.2 Samhandlingsutvalget
Samhandlingsutvalget er et samarbeidsutvalg mellom Helse Stavanger HF og de kommunene 
som har inngått denne samarbeidsavtalen. 

7.2.1 Oppgaver

Samhandlingsutvalget har ansvar for å 
 følge opp og vedlikeholde inngått samarbeidsavtale 
 tilstrebe at partene kommer til enighet i saker av prinsipiell administrativ, faglig og 

økonomisk karakter vedrørende samhandling om pasienter/brukere 
 opprette fagråd, arbeidsgrupper, nettverk o.l. for ulike områder ved behov, jf. 

punkt 7.2.1
 godkjenne rutiner og prosedyrer vedrørende samhandling om felles pasientforløp 

etter forslag fra fagråd eller en eller flere av partene der det er behov for å løfte 
rutiner og prosedyrer som er felles

 drøfte og anbefale løsning i tvistesaker, jf. punkt 12
 fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser 
 bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling 
 orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha 

innvirkning på de områdene avtalen omfatter
 ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter
 arbeide for å utvikle samhandlingstiltak som gjør at pasienter får rett behandling til 

rett tid og på rett sted
 arrangere det årlige strategiske ledermøtet
 ha fokus på forbedringsarbeid i samhandlingen mellom kommunene og Helse 

Stavanger HF, og gjennomgå og drøfte avviksstatistikker to ganger årlig
 være en koordinerende og rådgivende enhet mellom kommunens helse- og 

omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Samhandlingsutvalget er et rådgivende organ, uten beslutningsmyndighet.

7.2.2 Sammensetning

Samhandlingsutvalget gis en tverrfaglig sammensetning fra begge parter. Utvalget 
består av seks representanter fra kommunene og syv (inkl. praksiskonsulent) 
representanter fra Helse Stavanger HF. Dersom det skjer endringer i PKO-ordningen, 
jf. pkt. 7.3, kan antall representanter revurderes.

Det oppnevnes vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og 
representerer henholdsvis kommunenes administrative/politiske ledelse og 
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administrerende direktør i Helse Stavanger HF. Medlemmene er selv ansvarlig for 
kontakten med dem man representerer. 

Utvalget er sammensatt av:
 en brukerrepresentant oppnevnt gjennom henvendelse fra utvalget til 

brukerorganisasjon
 en faglig/administrativ leder fra Sandnes kommune og to faglig/administrative 

ledere fra Stavanger kommune
 én faglig/administrativ leder for hver av følgende regioner: Jæren (Sola, 

Randaberg, Klepp, Gjesdal, Hå, Rennesøy, Time, Kvitsøy), Dalane (Eigersund, 
Sokndal, Bjerkreim, Lund) og Ryfylkeregionen (Hjelmeland, Strand, Finnøy, 
Forsand)

 faglig/administrativ leder ved divisjonene ved Helse Stavanger HF
 praksiskonsulent (lege)

Tillitsvalgte deltar når saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde 
behandles1. 

Hvert medlem skal ha en vararepresentant som medlemmet selv er ansvarlig for å 
informere og videreformidle sakspapirer til ved forfall.

Utvalgets medlemmer utnevnes for to år om gangen, og kontinuitet må sikres ved 
utskifting.

I tillegg etableres et arbeidsutvalg (AU) som forbereder møtene, inkl. sakspapirer. AU 
har fire medlemmer, fordelt på to for kommunene og to fra Helse Stavanger HF. Leder 
og nestleder for Samhandlingsutvalget skal inngå i AU. Stavanger kommune skal være 
en av de to representantene fra kommunene.

Utvalget kan innkalle andre representanter ved behov. 

7.2.3 Arbeidsform

Utvalget konstituerer seg selv. Leder- og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom 
Helse Stavanger HF og kommunene. Er leder fra kommunene, skal nestleder være fra 
helseforetaket, og motsatt. 

Saker fremmes av partene gjennom representantene, som har et selvstendig ansvar for 
å bringe fram temaer/saker til behandling. 

Den administrative ledelse i henholdsvis Helse Stavanger HF og den enkelte 
kommune har ansvar for at informasjon fra Samhandlingsutvalget formidles i egen 
organisasjon, med mindre annet er spesifikt avtalt i Samhandlingsutvalget. 

Utvalget møtes minimum 4 ganger pr. år, og møteplan for funksjonsperioden avtales. 
Utvalgets møter skal stedsmessig alternere mellom partene, slik at møtested følger av 
hvilken part som leder utvalget. 

                                                            
1 Jf. «Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen» fra KS og 
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Utvalget legger frem årsrapport i 1. kvartal. 

Den part som leder utvalget, sørger også for sekretærfunksjonen. Partene avgjør selv 
om sekretærfunksjon innhentes utenfra eller ivaretas av en av partenes deltakere i 
utvalget. Dersom sekretærfunksjon hentes utenfor utvalget, har vedkommende ikke 
stemme- eller uttalerett. 

Partene bærer selv egne kostnader. 

7.2.4 Fagråd mv.

Samhandlingsutvalget kan opprette faste eller midlertidige grupper som eksempelvis 
fagråd, arbeidsgrupper eller nettverk for aktuelle faglige og/eller administrative 
utfordringer.

Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Gruppene rapporterer til 
Samhandlingsutvalget og gir tilrådinger.

Gruppene er partssammensatt og følger som hovedregel de samme prinsippene for 
representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget. Oppnevning skjer etter 
forslag fra partene, og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon.

Tillitsvalgte deltar når saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde 
behandles1.

7.3 Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen har til hensikt å fremme og utvikle samarbeidet mellom fastleger, 

øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten til beste for 

enkeltpasienten. Praksiskonsulentordningen er et nettverk av fagpersoner, og det kan være 

aktuelt med deltakelse fra ulike faggrupper. Ordningen finansieres og administreres av Helse 

Stavanger HF. Ordningen vil bli evaluert i fellesskap mellom partene innen utgangen av 2013 

med tanke på organisering, herunder ansettelse og ledelse.

7.4 Kommunespesifikk samarbeidsform
(Eventuell tekst her avhenger av hvilke samarbeidsorganer den enkelte kommune og 
helseforetaket blir enige om å opprette. Alternativer til tekst:

 Alternativ 1: Det er ikke inngått avtale om kommunespesifikk samarbeidsform.
 Alternativ 2: Det inngås egen avtale om kommunespesifikk samarbeidsform som 

kommer i tillegg til denne avtale.

8. Veiledning og kompetanseutveksling
Partene forplikter seg til å sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområde, 

jf. bl.a. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. Veiledningen skal være tilpasset 

pasientens/brukerens og den andre avtaleparts behov, slik at den andre avtaleparten blir i 
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samarbeidsavtale. Prosedyre for veiledning beskrives nærmere i del-/underavtaler innenfor det 

enkelte ansvarsområde. 

Innenfor de enkelte ansvarsområder skal partene utveksle kompetanse. Partene må også sørge 
for å være kjent med hverandres kompetanse på de samme områdene. 

Partene skal kjenne til den andre avtalepartens tjenestetilbud, rammer og arbeidsmåter og 
bidra til at det ikke skapes urealistiske forventninger i oppgaveløsningen. 

9. Plikt til gjennomføring og forankring
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og pasienter/brukere. Partene 

skal også sette av nok ressurser til å kunne ivareta sine forpliktelser i henhold til avtalen.  

Partene forplikter seg til å holde hverandre informert innenfor det enkelte ansvarsområde. 

Prosedyre for dette beskrives nærmere i del-/underavtaler innenfor det enkelte ansvarsområde.

Partene forplikter seg til å: 

 gjøre avtalens innhold/konsekvenser og beslutninger/vedtak kjent og iverksatt 
innenfor eget ansvarsområde 

 orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha 
innvirkning på de områdene avtalen omfatter

 gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den 
annen part

 involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen 
part

 opprette klare adressater i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne 

Partene forplikter seg til å etablere ordninger for god forvaltning av avtalen.

10. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1, 3. ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i 

vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også 

medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen. 

Partene er enige i at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at synspunkter 

og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalg ved Helse 

Stavanger HF og i kommunene, herunder eldreråd og råd for funksjonshemmede i 

kommunen, skal tillegges vekt.  

11. Avvik
Gjeldende retningslinjer for håndtering av avvik videreføres og revideres ved behov.  

Samhandlingsutvalget har ansvar for å vurdere behov for revidering.  
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12. Håndtering av uenighet - tvisteløsning
Partene er enig om følgende prinsipper for håndtering av uenighet:

Pasientrelaterte enkeltsaker – partenes intensjon er å løse uenighet så nært pasient/bruker som 

mulig i et bilateralt samarbeid. 

(Eventuell ytterligere tekst dersom den enkelte kommune og helseforetaket blir enig om å 

presisere ovennevnte nærmere. Følgende formulering skal i tilfelles bruker:

Det inngås egen avtale mellom kommunen og helseforetaket som presiserer det 

bilaterale samarbeidet på dette punkt ytterligere. 

Prinsipielle saker knyttet til retningslinjer, rutiner, delavtaler eller øvrig tolkning av felles 

punkter i avtalen– partenes intensjon er å løse uenighet på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås 

ikke enighet, sendes en uenighetsprotokoll til Samhandlingsutvalget for drøfting og 

anbefaling av løsning.  

For øvrig: Hvis enighet ikke oppnås, sendes saken til nasjonalt tvisteløsningsorgan. Partene er 

enige om at uttalelse fra nasjonalt tvisteløsningsorgan skal være bindende. 

13. Mislighold
Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen inkl. del-/underavtaler og dette påfører 

den annen part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen. 

Ved uenighet om slikt erstatningsbetingende mislighold foreligger, skal partene følge 

prosedyre beskrevet i pkt. 12 i denne avtale.

14. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Avtalen trer i kraft fra 1. juli 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett 

års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. 

Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen utgangen av desember hvert år, for evaluering 

og ev. revidering.

Hver av partene kan utover dette kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 

avtalen endres. 

15. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet
Etter avtale er signert av begge parter, skal Helse Stavanger HF sende kopi av avtalen, 

herunder også delavtaler iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1, til Helsedirektoratet. Dette 

skal skje innen en måned etter at avtalen er inngått, og senest en måned etter utgangen av frist 
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fastsatt med hjemmel i § 6-3, dersom ikke annet er avtalt.

Dato, Dato, 

_______________________ ______________________

XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/
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Delavtale nr. 1

Samarbeidsavtale om ansvars- og 
oppgavefordeling mellom 
forvaltningsnivåene

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale punkt 5, første avsnitt, 
nr. 1. 
Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 1, som fastslår at det skal 
inngås samarbeidsavtale om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 

3. Formål
Formålet med denne delavtalen er å fremme samhandling mellom kommunen og 
helseforetaket gjennom en tydeliggjøring av grenseflater og gråsoner for ansvars- og 
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. 

Tydelig ansvars- og oppgavefordeling er en forutsetning for å sikre koordinerte pasientforløp, 
god kvalitet og pasientsikkerhet.

Delavtalen skal også definere arenaer og prosesser for håndtering av tvil eller uenighet knyttet 
til ansvars- og oppgavefordelingen, og derigjennom bidra til at samarbeidet kan utvikles 
gjennom dialog og likeverdighet.

4. Virkeområde
Avtalen omfatter både somatikk, rus og psykisk helse, og gjelder alle pasient- og brukergrupper som 
er felles for partene, uansett alder og diagnose.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61Side 38 av 544



 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser.

6. Prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling
Partene er enige om at enhver endring av ansvars- og oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste må være forsvarlig. 

Ansvars- og oppgavefordelingen mellom avtalepartene følger av de til enhver tid gjeldende 
lover og forskrifter. 

Oppgaver kan bare flyttes fra et forvaltningsnivå til et annet dersom avtalepartene er enige om 
det, og det følger nødvendige ressurser med i form av økonomi og kompetanse. Det skal være 
utviklet helhetlige pasientforløp mellom avtalepartene på forhånd. 

Når det avtales samarbeidstiltak, må avtalen avklare ansvarsforholdene, herunder må 
arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avtales hvordan samarbeidstiltaket skal 
organiseres og finansieres. 

7. Ansvars- og oppgavefordeling i henhold til lov
Helse Stavanger HF
Helseforetakets ansvar reguleres av spesialisthelsetjenesteloven, se særlig § 1-1, kapittel 2 og 
§ 3-8. 

Helseforetaket er pålagt veiledningsplikt overfor kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
Denne plikten gjelder både i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient.

Kommunen
Kommunens ansvar reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven, se særlig § 1-1 og kapittel 3. 

Ordningen med kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp vil bli innført og vil 
påvirke kommunenes mulighet til å utføre sentrale oppgaver. 

8. Områder hvor ansvars- og oppgavefordeling er uklar 

(«gråsoneområder»)
Det foreligger flere områder hvor lov, forskrift eller praksis er utydelig med hensyn til 
ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, såkalte gråsoneområder, og hvor 
det følgelig er behov for samordning mellom partene.
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Opplisting av nedennevnte gråsoneområder er ikke uttømmende. Dersom det senere 
identifiseres ytterligere gråsoneområder, skal prosess beskrevet i punkt 9 følges. 

Partene er enige om at det er behov for avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling innen 
følgende områder:

 Rus/psykisk helse
 Habilitering
 Rehabilitering
 Palliasjon

Det er utarbeidet delavtale på hvert av de ovennevnte områdene, se delavtale 2a, 2b, 2c og 2d. 

9. Samarbeidsprosess
Partene skal tilstrebe å utarbeide pasientforløp (fra hjem til hjem) innenfor de mest vanlige 
diagnosegrupper. Pasientforløpene skal gi en tydelig beskrivelse av ansvars- og 
oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene basert på kriterier knyttet til pasientens 
tilstand, behov for kompetanse og krav til teknologi/hjelpemidler. 

Gråsoneområder som identifiseres utover områdene nevnt i punkt 8, skal tas opp i 
Samhandlingsutvalget, jf. bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale.

Det skal inngås delavtaler/underavtaler om ansvars- og oppgavefordeling i forhold til 
gråsoneområder.

10. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

11. Uenighet
Uenighet og tvister etter denne avtale skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

12. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/
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Delavtale nr. 2a

Samarbeidsavtale 
om 

behandlingsforløp for pasienter med 
psykiske lidelser og ruslidelser

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 2a

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp 
for pasienter med psykiske lidelser og 
ruslidelser
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF, inkl. Jæren DPS, Rogaland A-
senter (RAS), Frelsesarmeen behandlingsavdeling, og andre som har avtale med og opptrer på 
vegne av helseforetaket. 

En del av spesialisthelsetjenesten leveres av avtalespesialister som har direkte avtale med 
Helse Vest RHF. Det er enighet om at tjenester fra avtalespesialister skal være koordinerte og 
helhetlige og fungere i tråd med denne og de andre samarbeidsavtalene. 

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr 2. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 2 om helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Samarbeidet mellom enkeltenheter i Helse Stavanger HF og den enkelte kommune beskrives i 
egne retningslinjer innenfor føringene i denne avtalen. 

3. Formål
Formålet med avtalen er å bidra til gode rutiner for samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunens helse- og omsorgstjeneste om og med den enkelte pasient, samt å medvirke til 
bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren. 

Avtalen skal bidra til:
 å fremme likeverdighet mellom partene og bidra til utvikling av samarbeidsformer ut over 

individrettede tiltak

 å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom hele 
behandlingsforløpet for at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helse-
og omsorgstjeneste

 et godt løsningsfokusert samarbeid om pasienter med behov for samtidige tjenester fra 
helseforetaket og kommunen, og til at partene opptrer samordnet og koordinert i møtet 
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 å sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og 
omsorgsnivåene

 å redusere risikoen for uheldige hendelser 

 å bidra til tidlig innsats i forhold til alder og forløp

4. Virkeområde
Avtalen omfatter samarbeid og ansvarsdeling om innleggelse, døgnopphold og poliklinikk, 
utskriving og samtidig oppfølging av pasienter1 innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk. 

Delavtale 3 om innleggelser og delavtale 5 om utskrivningsklare pasienter gjelder på området, 
med unntak av punktene hjemlet i forskrift om kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og endringer i 
disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har videre ansvar 
for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige lovbestemmelser. 

6. Brukermedvirkning, barn som pårørende og individuell plan
Partene skal legge til rette for brukermedvirkning for pasienter og pårørende, både på systemnivå 
og på individnivå. Alle pasienter og deres pårørende skal sikres reell mulighet til å planlegge og 
medvirke ved gjennomføring av behandlings- og oppfølgingstiltak. Pasientens uttalelser og 
medvirkning skal dokumenteres underveis.

Partene har ansvar for å informere pasient og pårørende om pasient- og brukerrettigheter, og til å 
innhente samtykke som en naturlig del av pasientoppfølgingen. Partene skal informere og sikre 
pasienten rett til individuell plan og sammenhengende og koordinerte tjenester gjennom hele 
behandlingsforløpet.

Både kommunen og helseforetaket skal ha rutiner som ivaretar informasjon og sikrer 
identifisering og oppfølging av barn som pårørende. Helsepersonell skal, når det er nødvendig for 

                                                            
1 «Pasient» leses som «pasient/bruker» der dette passer.Side 45 av 544



å ivareta disse interessene hos barnet, gi informasjon til samarbeidende personell hvis ikke 
pasienten motsetter seg dette.

7. Generell ansvars– og oppgavefordeling mellom 

helseforetaket og kommunen
Avtalen bygger på den generelle ansvars- og oppgavefordeling før, under og i forlengelsen av 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vises for øvrig til delavtaler nr. 3 og 5 om innleggelse og 
utskriving av pasienter i sykehus. Pasientforløp og samhandling for pasienter med psykiske 
lidelser med særlig behov for sammensatte og samtidige tjenester beskrives i kap. 8.

7.1 Kommunens ansvar og oppgaver
1. tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen. 

Dette omfatter forebygging, tidlig intervensjon, henvisning, behandling, rehabilitering og 
andre helse- og omsorgstjenester.

2. etablere et system for mottak av varsel om innleggelse/varsel om endring i pasientens 
tilstand eller hjelpebehov 

3. sørge for kontaktperson og informere helseforetaket om denne
4. sende skriftlig henvisning med klinisk problemstilling til aktuell avdeling ved planlagt 

innleggelse inkludert medikasjon og informasjon om hvilke tjenester pasienten mottar
5. sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres dersom 

en pasient har behov for tilbud fra både helseforetaket og kommunen 
6. ta kontakt med aktuell avdeling ved behov for øyeblikkelig hjelp 
7. informere kontaktperson i behandlende enhet i helseforetaket, pasienten og eventuelt 

pårørende om kommunal saksgang og vedtak som har betydning for pasientens utskriving
8. kartlegge og avklare pasientens behov for tjenester, herunder behov for psykisk 

helsearbeid, sosial og psykososial rehabilitering og behov for bolig
9. beslutte og fatte vedtak om tjenester og iverksette disse
10. ta initiativ og delta i samarbeidsmøte der det er hensiktsmessig 
11. iverksette rutiner for samtidig oppfølging av pasienter med behov for sammensatte og 

samtidige tjenester, jf. rutiner for dette, jf. kapittel 8 

7.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. vurdere, utrede, diagnostisere og behandle pasienter som har behov for 

spesialisthelsetjenester
2. sørge for kontaktperson og sende melding til henvisende instans og avtalt kontaktpunkt i 

kommunen dersom pasienten har eller kan få behov for kommunale helse- og 
omsorgstjenester etter utredning og behandling

3. varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering når det er behov 
for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunen og medvirke i kommunens arbeid med individuell plan

4. vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen og 
forventet fremtidig utvikling under eller etter behandling i helseforetaket 

5. sikre at alle pasienter inkludert barn og unge innen psykisk helsevern blir kartlagt i forhold 
til ev. rusmiddelmisbruk

6. bistå pasienten med søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester 
(kommunen definerer type og omfang av tjenester) 

7. sørge for at pasienter og pårørende får god og ensartet informasjon om diagnose og videre 
plan for oppfølging og invitere til samarbeidsmøte der dette vurderes hensiktsmessig

8. sende epikrise og utskrivningsrapport til rett instans i kommunen  
9. forsikre seg om at den nødvendige oppfølging og koordinering er forankret i kommunenSide 46 av 544



10. vurdere pasientens behov for tjenester etter utskriving i samarbeid med kommunen
11. iverksette rutiner for samtidig oppfølging av pasienter med behov for sammensatte og 

samtidige tjenester, jf. rutiner for dette, jf. kapittel 8 

8. Hvordan samhandle om pasienter med særlig behov for 

sammenhengende og samtidige tjenester fra helseforetak og 

kommune2

Dette kapitlet gjelder samhandling om og med pasienter med særlig omfattende og langvarige 
behov for samtidige tjenester fra helseforetak og kommune ut fra følgende prinsipper: 

 tjenestene fra kommunen og helseforetaket skal utfylle hverandre
 helseforetaket vektlegger ambulante og polikliniske arbeidsformer 

 fokus flyttes fra definerte tradisjonelle ansvarsområder og avgrensninger til fokus på 
muligheter som partene kan få til i fellesskap

 brukerperspektivet legges til grunn for samarbeidet, uavhengig av sakens kompleksitet

Pasienter som har størst behov for sammenhengende og samtidige tjenester, og som vurderes å ha 

best nytte av systematisk samarbeid, skal prioriteres. 

8.1 Hvem har behov for sammenhengende og samtidige tjenester
Bruker med behov for sammenhengende og samtidige tjenester kan være 

 barn og unge med alvorlig psykisk lidelse, herunder gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser

 pasienter med alvorlig psykisk lidelse med mange innleggelser eller langvarig innleggelse 
i det psykiske helsevernet og pasienter med sikkerhetsproblematikk

 pasienter med ruslidelser som har rett på tjenester etter prioriteringsforskriften og som har 
behov for særlig oppfølging for å nyttiggjøre seg behandling

 pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse)
 gravide og kvinner med spedbarn som har vært eksponert for rusmidler i svangerskapet, 

foresatte som har langvarig eller alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse som har daglig 
omsorg for barn og ungdom

8.2 Felles ansvar og oppgaver
1. utpeke kontaktperson/koordinator og ha et system for at det til enhver tid er en person som 

pasient og samarbeidsparter skal forholde seg til hos hver av partene
2. utarbeide eller videreføre individuell plan og/eller rehabiliteringsplan og konkrete tiltak 

inkludert mestringsplan og ev. kriseplan
3. inngå avtale mellom partene der en pasient har behov for formaliserte sammenhengende 

og samtidige tjenester. Avtale kan også inngås der pasienten ikke ønsker en individuell 
plan.

4. avklare koordinatorrollen og opprette ansvarsgruppe 
5. kartlegge om pasienten har omsorg for barn og iverksette nødvendige tiltak for å forsikre 

seg om at barnet blir ivaretatt 

                                                            
2

Samtidige tjenester: Tjenester fra begge parter samtidig. Felles utføring av tjenesteoppdrag (ikke veiledning)

Sammenhengende tjenester: Tjenester fra helseforetaket og fra kommunen skal utfylle hverandre og være koordinerte 
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8.3 Kommunens ansvar og oppgaver
1. delta aktivt mens pasienten er til utredning og behandling i helseforetaket 
2. ha ansvar for koordinering med helseforetaket om ikke annet er avtalt 
3. planlegge utskriving og klargjøre hvilke tjenester kommunen skal bidra med  
4. sørge for at fastlegen er informert og tar aktivt del i oppfølgingen av pasienten
5. koordinere samordning mellom fastlege, de kommunale tjenestene og ev. NAV
6. utarbeide eller følge opp individuell plan på grunnlag av forpliktende bidrag fra kommune 

og helseforetaket 
7. ha ansvar for koordinering, planlegging og tilrettelegging av tjenestene og delta aktivt i 

oppfølgingen av den enkelte pasient sammen med helseforetaket
8. vurdere og iverksette rehabiliteringstiltak   
9. iverksette hjelpetiltak for å styrke pasientens omsorgskompetanse for egne barn på 

grunnlag av spesialistutredning og egen kartlegging

8.4 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. invitere til avklaringsmøte og avtale sammenhengende og samtidig oppfølging i form av 

ambulante tjenester og mestringsplan, inkludert kriseplan, med kommunen. Dette skal 
være dokumentert i pasientjournal og ev. individuell plan.

2. klargjøre hvilke tjenester og ressurser helseforetaket skal bidra med og opprette 
behandlingsansvarlig lege eller psykolog. Vedkommende har også behandlingsansvar etter 
utskrivelse.

3. utføre spesialistutredninger med tanke på rehabiliteringstiltak og oppfølging i kommunen 
4. foreta farlighetsvurdering der dette er nødvendig for utforming av tjenestetilbud 
5. bistå kommunen med råd og veiledning når en bruker med behov for sammenhengende og 

samtidig oppfølging, motsetter seg, skriver seg ut eller ikke lenger har rett på behandling
6. delta aktivt i tjenestene i samarbeid med og samtidig med kommunen på brukers arena

9. Barn og unge med psykiske lidelser og ruslidelser og deres familier
Avtalen omfatter alle barn og unge med psykiske lidelser, herunder gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser og/eller ruslidelser.

Partene skal legge til rette for en så tidlig utredning/diagnostisering og behandlingsforløp som 
mulig i barnets liv. Både helseforetak og helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal i disse 
sakene forholde seg til barnets foresatte som ivaretar barnets interesser. Samtykke til utredning og 
innleggelse skal foreligge dersom barnet er under 16 år. 

Både på kommunalt og statlig nivå vil barnevernet være en sentral samhandlingsaktør i en del av 
disse sakene. Når det gjelder pasienter hvor barneverntjenesten har overtatt den daglige omsorgen 
for disse barna, opptrer det kommunale barnevernet som barnets foresatte.

I sammensatte saker hvor ansvarsforholdene er uavklarte mellom helseforetaket og kommunen, 
skal det samhandles i tråd med retningslinjer for Avklarende Team3.

                                                            
3 Det ble 07.01.2009 inngått avtale om samarbeid mellom Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Psykiatrisk 
divisjon, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), fagteamområde Stavanger og Jæren, 
familievernkontorene i Stavanger og Egersund og Rogaland A-senter (RAS)Side 48 av 544



9.1 Kommunens ansvar og oppgaver
1. kartlegge og identifisere barn og unge i risikosituasjoner og iverksette tidlig intervensjon 

og nødvendige tiltak
2. definere kontaktpunkt for barn og unge  
3. avklare rollene til fastlegen, PPT, helse- og omsorgstjenesten og barnevernet i forhold til 

kontaktpunkt for barn og unge 
4. utpeke koordinator for familier som mottar samtidige og sammenhengende tjenester og 

delta i behandlingsforløpet 
5. sikre overgangen fra «barn til voksen» for pasienter med rett på individuell plan og behov 

for koordinering 

9.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. sørge for lavterskeltilbud ved å bidra med spesialistkompetanse på helsestasjonene og 

organisere fast konsultasjons- og veiledningstjeneste i alle poliklinikker 
2. vurdere henvisninger ved aktuell enhet (sengepost/poliklinikk/spesialenheter) og gi rask 

tilbakemelding til henvisende instans og ev. andre der det vurderes å være behov for 
samarbeid med kommunale tjenester

3. sørge for at alle barn og unge har fått en pasient- og behandlingsansvarlig navngitt person
4. utpeke koordinator for familier som mottar samtidige og sammenhengende tjenester og 

delta i avtalt samarbeid
5. bidra med poliklinisk og/eller ambulerende oppfølging, gi råd og veiledning og 

samarbeide med kommunen over tid der dette er avtalt
6. sikre overgangen fra «barn til voksen» ved behov for sammensatte tjenester.
7. vurdere å utsette avslutning av behandlingen i enkelte saker hvor det er sannsynlig at det 

kan bli behov for ny henvisning etter anmodning fra kommunen
8. vurdere behov for tverrfaglige spesialiserte rustjenester

10.Samhandling ved tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)
Behandling i TSB innebærer ofte langvarige og omfattende endringsprosesser for pasient og 
pårørende. Planlegging av behandlingsforløpet må sikre et langsiktig og helhetlig tilbud som 
ivaretar behovet for samtidige og koordinerte tjenester. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste 
skal følge opp pasienten under hele forløpet for å unngå brudd i behandlingen og 
forhindre/redusere tilbakefall. 

10.1 Kommunens ansvar og oppgaver
1. for pasienter med rett til en individuell plan bør henvisningen være en videreføring av 

pågående samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastlegen, NAV 
og andre samarbeidsparter 

2. fastsette hvem som utøver henvisning til TSB etter gjeldende retningslinjer  
3. henvise til TSB etter mal utarbeidet av helseforetaket og inneholde nødvendig informasjon 

i samsvar med retningslinjer 
4. avklare nødvendige garantier og dekning av utgifter med NAV
5. avklare pasientens kontaktperson i kommunen med ansvar for deltakelse i ansvarsgruppe 

under behandlingen og planlegging av tjenester og oppfølging etter behandling
6. initiere behandlingsforberedende tiltak i samarbeid med helseforetaket
7. legge til rette for rehabilitering og integreringstiltak, i god tid før planlagt utskriving fra 

TSB og planlegge arbeid og aktivitetstilbud i samarbeid med NAV 
8. medvirke til at pasienter som har gjennomført TSB har egnet bolig og prioritere tildeling 
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10.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1.  gi øyeblikkelig hjelp ved somatisk og psykiatrisk akuttmottak 

Akutt tjenester innen TSB kan enten skje poliklinisk eller ved innleggelser og er et 
supplement til øyeblikkelig hjelp. Disse går ikke via vurderingsenhetene, men via 
vakthavende lege. 

2. vurdere henvisningen fra kommunen i en tverrfaglig sammensatt vurderingsenhet 
Vurderingen følger pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser og 
prioriteringsforskriften.

3.  gi en skriftlig tilbakemelding til pasient og henviser 
Tilbakemeldingen skal inneholde relevant og tilstrekkelig informasjon om den vurdering 
som er gjort. 

4. holde kontakt med henviser i perioden før behandlingsstart 
5. utpeke kontaktperson/behandler med ansvar for deltakelse i behandlingsforløpet i henhold 

til kap. 7 og 8 
6. utrede pasientens behov for behandling/rehabilitering i forlengelse av tilbud i 

spesialisthelsetjenesten, og samarbeide med kommunen om iverksetting av 
rehabiliteringstiltak og samtidig oppfølging, inkludert mestringsplan og ev. kriseplan

7. følge opp pasienten i forlengelsen av behandlingsavbrudd/utskriving enten poliklinisk 
eller fra døgntilbud. Avbryter pasienten selv behandlingen, skal kommunen orienteres og 
tiltak med sikte på gjenopptagelse av behandling drøftes. 

11.Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)
Målgruppen er personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. Personer med 
ROP-lidelser har rett til nødvendig helsehjelp uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke. 

Hovedansvaret for behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse ligger hos 
psykisk helsevern, både ved mindre alvorlig og alvorlig ruslidelse, mens TSB har hovedansvaret 
for behandling av pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og alvorlig ruslidelse. 

For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instans som først kommer i kontakt med en 
person med ruslidelse og psykiske lidelser, sikre at personen følges opp og vurdere behovet for 
individuell plan. 

11.1 Kommunens ansvar og oppgaver
1. identifisere og følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske problemer
2. sørge for gode rutiner for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og NAV
3. sørge for nødvendig kompetanse til å gjennomføre kartlegging av rusmiddelproblemer og 

psykiske problemer
4. medvirke og bidra til kartlegging av hjelpebehov, ressurser og funksjonsnivå som 

grunnlag for iverksetting av rehabiliteringstiltak og oppfølging etter utskriving
5. medvirke til at pasienter med ROP-lidelser har egnet bolig etter institusjonsbehandling 
6. legge til rette for meningsfulle aktiviteter i samarbeid med NAV 

11.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. sørge for at pasienter med ROP-lidelse får et samordnet og integrert behandlingstilbud 

innen spesialisthelsetjenesten
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2. sørge for tjenester som dekker behandlingsbehovet for pasienter med ROP-lidelser når 
pasienten bor hjemme, i ulike typer boliger, eller når pasienten er innlagt i institusjon, 
også når personen er innsatt i fengsel

3. henvise direkte til aktuell behandlingsinstans innenfor TSB hvis pasienten har rett til 
behandling for rusmiddelavhengighet, og dette ikke kan tilbys/gjennomføres innenfor 
psykisk helsevern 

4. vurdere behov for rehabiliteringstiltak i overgangen fra institusjonsopphold til egen bolig 
og kartlegge og beskrive fungeringsnivå som grunnlag for kommunens vurdering av 
tjenester 

5. følge opp pasienter med ROP-lidelser ved DPS når hovedansvaret ligger i kommunen. 
Ved tilbakefall eller krise skal det være mulighet for innleggelse i DPS eller 
akuttavdeling.

6. gi akutt veiledning til kommunen ved behov

12. Tvang og sikkerhetsproblematikk

12.1 Tvang etter Lov om psykisk helsevern

12.1.1 Felles mål og ansvar
1. Begge parter tilstreber mest mulig frivillighet i behandling og oppfølging. Tiltak for å øke 

frivillighet bør settes inn gjennom hele pasientforløpet: Forebyggende/tidlig intervensjon, 
i innleggelsessituasjonen, det første døgnet av innleggelsen, under innleggelsen og etter 
utskrivelse.

2. Begge parter har mål om redusert og riktig bruk av tvunget psykisk helsevern, samtidig 
som hensynet til sikkerhet for personal, andre pasienter og samfunnet for øvrig blir 
forsvarlig ivaretatt.

3. Når det utøves tvang, skal begge parter legge vekt på at dette gjennomføres på en måte 
som gir pasienten minst mulig traumatisk opplevelse av tvangstiltaket.

4. Begge parter har ansvar for å fremme kultur og holdninger preget av høy grad av bruker-
og pårørendeinvolvering og fleksible og brukervennlige løsninger.

12.1.2 Kommunens ansvar og oppgaver
1. identifisere brukere med høy risiko for tvangsinnleggelse 
2. initiere samarbeidsmøte med helseforetaket for felles strategi for enkeltbrukere angående 

tvangsforebyggende tiltak
3. følge opp pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold og bistå i 

gjennomføring av tvangstiltakene
4. be helseforetaket om veiledning og vurdering av farlighet og risiko for brukere som kan 

representere en fare for seg selv og andre
5. delta i planlegging av rehabiliteringstjenester og oppfølging sammen med helseforetaket 

når pasienter med sikkerhetsproblematikk skal utskrives til kommunen

12.1.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. identifisere pasienter med høy risiko for tvangsinnleggelse 
2. initiere samarbeidsmøte med kommunen for felles strategi for enkeltbrukere angående 

tvangsforebyggende tiltak 
Ved tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold skal det vektlegges helhetlig oppfølging. 
Som hovedregel er det ikke tilstrekkelig med oppfølging kun ved medikamentell 
behandling

3. gi bistand og veiledning til kommunehelsetjenesten
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4. ha etablert tiltak for oppfølging av pasienter som representerer fare for andre 
(sikkerhetspsykiatri) etter utskriving fra sikkerhetsavdeling og etter frivillig opphold 

5. bistå kommunen med «farlighetsvurderinger» på anmodning, der vilkårene for dette er til 
stede 

6. planlegge rehabiliteringstjenester og oppfølging i samarbeid med kommunen når pasienter 
med sikkerhetsproblematikk skal utskrives til kommunen

12.2 Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke for personer med ruslidelser
Det vises til gjeldende lover for tilbakeholdelse i institusjon. 

12.2.1 Kommunens ansvar og oppgaver
1. fatte vedtak og reise sak for Fylkesnemnda for sosiale saker, som er den rettsinstans som 

beslutter tilbakehold med bruk av tvang 
2. ta kontakt så tidlig som mulig med koordinator for tilbakehold med bruk av tvang og 

sende utfyllende informasjon til inntaksteamet når vedtak er fattet 
3. sende sak ved hastevedtak om endelig vedtak til fylkesnemnda innen 2 uker 
4. fatte vedtak om urinprøvetaking og analyser i Fylkesnemnda
5. sørge for at pasienten møter

12.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. gjennomføre tvangstilbakeholdet etter haste- eller fylkesnemnds vedtak 
2. vedta dato for avrusing og videre tilbakehold når vedtak foreligger 
3. informere kommunen før en utskriving

12.3 Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke av gravide med ruslidelser
Det vises til gjeldende lover for tilbakeholdelse i institusjon for gravide.

12.3.1 Kommunens ansvar
1. konsultere RAS som kan drøfte detaljer i tilbudet ved anvendelse av tilbakeholdelse i 

forhold til gravide før kommunen gjør vedtak
2. varsle RAS om mulig kommende innleggelse  
3. fatte midlertidige vedtak om innleggelse  
4. sørge for at midlertidig vedtak er RAS i hende senest 48 timer etter innleggelsen
5. opprette og innkalle ansvarsgruppe og gi melding om hvem som er med og hvem som er 

kontaktperson
6. fatte vedtak om urinprøvetaking og analyser i Fylkesnemnda
7. sende sak om endelig vedtak til Fylkesnemnda innen 2 uker
8. følge opp under institusjon, jf. punkt om generell oppfølging i institusjon

12.3.2 Helseforetakets ansvar
1. ta imot melding om mulig innleggelse, og sørge for å ta imot den gravide
2. utpeke koordinator/kontaktperson og melde fra til kommunen hvem som møter i 

ansvarsgruppen
3. informere kommunen før en eventuell opphevelse av tilbakehold etter § 10-3

13. Prioriterte innsats- og utviklingsområder

13.1 Partene er enige om å prioritere følgende tema i første avtaleperiode
1. utvikle felles forståelse og felles kunnskapsgrunnlag for psykososial rehabilitering og 
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2. utvikle felles forståelse og felles kunnskapsgrunnlag for oppfølging til familier med barn 
som har en psykisk lidelse og/eller ruslidelse

3. utvikle felles forståelse og felles kunnskapsgrunnlag for oppfølging av barn som lever i 
familier med foreldre med psykisk lidelse / ruslidelse

4. utvikle kompetanse og retningslinjer for arbeid med pasienter med sikkerhetsproblematikk 
som ikke oppfyller kriteriene for alvorlig psykisk lidelse

5. utvikle samarbeidsformer for folkehelsearbeid og forebyggende tiltak med fokus på fysisk 
aktivitet, livsstilsendring, læring og mestring

6. utvikle felles system og rutiner for deling av informasjon

13.2 Partene vil prioritere å utarbeide standardiserte behandlingsforløp for
1. arbeid med gravide med rusavhengighet
2. arbeid med pasienter i legemiddelassistert rehabilitering 

14. Veiledning og kompetanseutveksling

14.1 Veiledning

 Helseforetaket skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og 
opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

 Partene skal kjenne til den andre avtalepartens tjenestetilbud, rammer og arbeidsmåter og bidra 
til at det ikke skapes urealistiske forventninger i oppgaveløsningen.

 Partene skal etablere et system som gir tilgang til hverandres kompetanse, når det gjelder 
samarbeid rundt enkeltpasienter, herunder mulighet for å konferere med helse- og 
omsorgspersonell / ambulante tjenester i helseforetaket i en akutt situasjon

 Helseforetaket skal ved behov gi veiledning om enkeltbrukere der kompetanse må 
overføres i praktisk samhandling med bruker

 Partene skal ta initiativ til gjennomføring av samarbeidskonferanser om veiledning.

14.2 Kompetanseutvikling

 Planlegge møter arrangert for bestemte faggrupper eller med fastlagt tema
 Avtale samarbeidsprosjekter
 Fortsette hospitering eller besøksordninger for at ansatte skal bli kjent med begge parters 

arbeidssituasjon og arbeidsmetodikk. 

 Utvikle kompetanse i forebyggende tiltak innen psykisk helse og rusmiddelbruk
 Bruke kompetansesentra aktivt for å utvikle kompetanse og tjenesteutvikling i kommunen 

og spesialisthelsetjenesten4

                                                            
4KORFOR, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest RHF

SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldre medisin og samhandling 

RVTS-Vest, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

TIPS, Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning i Helse Vest RHF

RKBUP-Vest, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune og kommunene

HPH, Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helseforetak

Korus Vest-Stavanger
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15. Kommunikasjon og meldingsutveksling
Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er 
innført, skal denne benyttes via Norsk Helsenett. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for 
meldingsutveksling, skal disse benyttes hvis ikke annet er avtalt. Inntil sykehuset har tatt i bruk 
elektronisk medikamentmodul, tilbys kommunene utskrivningsrapport som en tilpasset 
epikrisemelding.

Dersom elektronisk meldingsutveksling ikke er etablert, skal en anonymisert faks benyttes. Ved 
bruk av faks identifiseres pasienten kun ved bruk av initialer og fødselsår. Mottaker av faksen 
kontaktes i forkant (se aktuelle nummer i kommunene på www.sus.no/samhandling, 
kontaktinformasjon). 

Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge parter.

16. Oppfølging av avtalen

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder samhandling mellom partene. 

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan avtalen nærmere skal følges opp, f.eks. ved opprettelse av 
et fagråd for de områder som omhandles i denne avtalen. Møter i et ev. fagråd bør avholdes minst 
to ganger pr. år. Et ev. fagråd har representasjon fra kommunene og helseforetaket. 

Et fagråd for psykisk helse og ruslidelser kan ha til oppgave å: 
 følge opp avtalens innhold og bidra til å gjøre avtalen kjent
 følge opp spørsmål og meldinger om avvik i forhold til avtalen på systemnivå
 gi råd til ansvarlige organer når det gjelder samhandling, tolking og utvikling av avtalen
 oppnevne arbeidsgrupper for å følge opp prioriterte innsats- og utviklingsområder
 arrangere årlige samarbeidskonferanser 
 ta opp og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til forståelse og utvikling av avtalen
 kartlegge og vurdere årsak til reinnleggelser og svingdørsproblematikk

17. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

18. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtale skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale.

19. Iverksetting, revisjon og oppsigelse.
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
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samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/ 
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Delavtale nr. 2b

Samarbeidsavtale 
om 

behandlingsforløp for habilitering

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 2b

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp 
for habilitering
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.

En del av spesialisthelsetjenesten leveres av avtalespesialister som har direkte avtale med 
Helse Vest RHF. Det er enighet om at tjenester fra avtalespesialister skal være koordinerte og 
helhetlige og fungere i tråd med denne og de andre samarbeidsavtalene. 

2. Bakgrunn
Delavtale om samarbeid i tilknytning til habiliteringstilbud er inngått i henhold til overordnet 
samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 2. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 2, som fastslår at det skal 
inngås avtale om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

3. Formål
Formålet med avtalen er å sikre pasientene1  helhetlige, sammenhengende og koordinerte 
habiliteringstjenester av god kvalitet. Avtalen omhandler habiliteringsforløp for pasienter som 
har rett til habilitering, individuell plan, koordinator og/eller bistand fra koordinerende enhet i 
helseforetaket og i kommunen. Avtalen skal medvirke til å 

 klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom hele 
habiliteringsforløpet og bidra til at partene opptrer samordnet og koordinert i møtet 
med pasient og pårørende/foresatte 

 sikre pasientens rett til medvirkning og individuell plan, og at tjenestene skal oppleves 
best mulig sammenhengende og koordinerte gjennom hele forløpet

 bedre ressursutnyttelse ved å sørge for at habiliteringstilbudet blir gitt på rett nivå
 sikre pasienten forsvarlige tjenester
 bidra til et løsningsfokusert samarbeid om pasienter med behov for habilitering i 

kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 å redusere risiko for uheldige hendelser

                                                            
1 «Pasient» leses som «pasient/bruker» der dette passer.Side 58 av 544



 å sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor nivåene

4. Virkeområde
Avtalen gjelder for alle pasienter som har en kronisk tilstand og/eller funksjonsnedsettelse 
med behov som strekker seg utover det ordinære rutiner for innleggelse (delavtale 3) og 
utskrivning (delavtale 5) ivaretar. Delavtale 3 og 5 skal gjelde på området. 

Målgruppen for habiliteringstilbud er mennesker med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser. De sentrale gruppene er personer med utviklingshemming, 
multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, myelomeningocele, 
muskelsykdommer og sjeldne syndromer. I gruppen er det stor komorbiditet, og mange har 
behov for oppfølging fra andre deler av helseforetakets og kommunens tjenester.

Definisjon av habilitering og rehabilitering (Forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator):
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 
 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6.  Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen
Partene har ansvar for å informere pasient og pårørende om pasient- og brukerrettigheter og til 
å innhente informert samtykke som en naturlig del av pasientoppfølgingen ved behov. 

6.1 Generelt om habiliteringstilbudet

6.1.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. vurdere pasientens rett til helse- og omsorgstjenester og andre tjenester og beslutte, 
fatte vedtak og iverksette disse. Kommunen definerer type og omfang av tjenester. 
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2. ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering med oversikt og plan for 
habiliteringstjenestene

3. vurdere behov for og ev. tilby koordinator
4. tilby nødvendig kartlegging, utredning og oppfølging før henvisning til helseforetaket
5. henvise til helseforetaket ved fastlege fortrinnsvis i samarbeid med andre aktuelle 

fagpersoner/instanser i kommunen etter gjeldende rutiner 
6. sørge for at relevant kommunalt personell er til stede når det mottas veiledning fra 

helseforetaket slik at det over tid fører til en kompetanseoppbygging i kommunen
7. være ansvarlig for koordinering med helseforetaket om ikke annet er avtalt
8. vurdere om pasienten har behov for helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

tjenester og individuell plan, og iverksette samarbeidstiltak i henhold til punkt 6.2 

6.1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over habiliteringstilbudet i helseforetaket 
og adresse for henvisninger på helseforetakets nettsider

2. vurdere pasientens rett til helsehjelp etter gjeldende retningslinjer (respektive 
prioriteringsveiledere), eventuelt å videresende henvisningen til annen del av 
helseforetaket 

3. vurdere behov for og eventuelt tilby koordinator
4. informere pasient, henvisende instans/fastlege skriftlig om resultatet av vurderingen, og 

om fristen for når eventuell helsehjelp skal gis 
Hvis pasienten vurderes til ikke å ha behov for helsehjelp fra helseforetaket, skal 
henvisende instans gis veiledende tilbakemelding.

5. sørge for spesialisert undersøkelse/utredning og diagnostisering, poliklinisk behandling 
og ambulant virksomhet

6. tilby aktuell kommunal fagperson å være til stede under utredning/oppfølging, der det 
anses hensiktsmessig og pasienten/pårørende samtykker til dette 

7. gi tilbakemelding til pasient/pårørende, henviser/fastlege og eventuelt til 
koordinator/andre aktuelle fagpersoner i kommunen etter utredning

8. sørge for at pasienten og pårørende får god og ensartet informasjon om diagnose og 
videre plan for oppfølging 

9. bistå pasienten med søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester ved behov 
(kommunen definerer type og omfang av tjenester) 

10. gi råd og veiledning til fagpersonell innen både barnehage-/skole- og helse- og 
omsorgsektoren i kommunen ved behov

11. gi veiledningen til relevant kommunalt personell på en slik måte at det over tid fører til 
en kompetanseoppbygging i kommunen

12. tilby koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester
13. samarbeide med andre etater/instanser når det er nødvendig for utredning, 

tilrettelegging og gjennomføring av tilbud til den enkelte 
14. vurdere om pasienten har behov for helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

tjenester og individuell plan, og iverksette samarbeidstiltak i henhold til punkt 6.2 
15. gi avslutningsrapport/epikrise til pasienten/pårørende, fastlege, eventuelt koordinerende 

enhet og andre aktuelle instanser dersom pasienten/pårørende samtykker til dette

Side 60 av 544



6.2 Samhandling om pasienter som har behov for langvarige, helhetlige, 

sammenhengende og koordinerte tjenester fra kommunen og helseforetaket

6.2.1 Felles ansvar og oppgaver

1. ha et system for oppnevning av koordinator som ivaretar samarbeidet mellom nivåene 
Kommunen har ansvar for koordinering med helseforetaket om ikke annet er avtalt. 

2. samarbeide om individuell plan der dette er påkrevd. Kommunen har hovedansvaret 
for utforming, og helseforetaket skal medvirke.   

3. utarbeide en forpliktende plan mellom partene der bruker ikke ønsker en individuell 
plan der dette er hensiktsmessig

4. avklare partenes tjenestetilbud og opptre slik at bruker opplever tjenestene som et 
sammenhengende og helhetlig tilbud

5. skape kontinuitet i tilbudet til pasienten ved at kunnskap og ansvar videreføres i 
overgangen fra barn til voksen

6. ha spesiell oppmerksomhet overfor sårbare grupper som har økt risiko for å utvikle 
psykiske vansker og lidelser 
Personens samlede situasjon vil kunne kreve koordinert innsats fra 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevern og skole/barnehage. 

7. prioritere pasienter som har størst behov for sammenhengende og koordinerte tjenester 
i henhold til gjeldende retningslinjer

8. ivareta barn som pårørende etter gjeldende utarbeidede retningslinjer. Ved behov tar 
helseforetaket kontakt med relevant hjelpeinstans i kommunen

6.2.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Koordinerende enhet skal ha oversikt over kommunens habiliteringstilbud, og har 
ansvar for samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten på systemnivå.

2. Koordinerende enhet skal ha ansvar for å
a. koordinere intern samhandling mellom tjenester og instanser i kommunen
b. sørge for å utarbeide Individuell Plan, og for oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinator
c. være kontaktpunkt for henvendelser om IP
d. sørge for koordinator/plankoordinator for individuelle planer
e. påpeke manglende samordning i enkeltsaker og initiere prosesser som kan gi 

bedre koordinering
f. ha et overordnet ansvar for å se til at arbeidet med individuell plan blir fulgt 

opp

6.2.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. ha en synlig koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som skal 
a. ha en generell oversikt over habiliteringstilbud i helseforetaket og bidra til å 

synliggjøre denne på koordinerende enhets nettside
b. ha en samlet oppdatert oversikt over koordinerende enhet i kommunene på 

foretakets nettside  
c. ha et overordnet ansvar for helseforetakets arbeid med individuell plan, 

herunder å utarbeide interne retningslinjer 

d. drifte kontaktnettverk med arbeidsutvalg og møteplass for de koordinerende 
enhetene og med samarbeidsparter i foretaksområdet 

2. tilby koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarig og 
koordinerte tjenester fra helseforetaket, og informere kommunen om dette. 
Koordinator samarbeider med kommunal koordinator. Side 61 av 544



3. etablere rutiner for internt samarbeid i saker hvor flere deler av spesialisthelsetjenesten 
er involvert 

4. medvirke i utarbeidelse av individuell plan i samarbeid med pasient, pårørende og 
kommunen  

5. avklare sin rolle og eventuelt delta ved oppstart av ansvarsgruppe og informere 
kommunen før et habiliteringsforløp blir avsluttet

6. gi ambulant tilbud i samråd med kommunen, og sammen med kommunen der dette er 
faglig hensiktsmessig eller påkrevd

7. informere om aktuelle lærings- og mestringstilbud fra helseforetaket. Lærings- og 
mestringssenteret sine tilbud skal synliggjøres på helseforetakets nettsider. 

7. Bruk av tvang og makt 2

Partene har som målsetting å redusere bruk av tvang og makt, og samarbeide om 
kompetanseutvikling og metodeutvikling som reduserer behovet for bruk av tvang og makt.

Samarbeid mellom kommunen og helseforetaket ved vurdering og iverksetting av tiltak med 
bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 skal følge gjeldende felles 
rutiner og etter følgende hovedprinsipper:

7.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. plikt til å kontakte helseforetaket dersom tvangstiltak vurderes
2. sende skriftlig henvisning til helseforetaket etter prosedyre for henvisning
3. legge fram dokumentasjon på hvilke tiltak som er prøvd og at tvang er nødvendig
4. bidra til kartleggingsmøter sammen med helseforetaket
5. fatte vedtak på tiltakene, som så oversendes Fylkesmannen for godkjenning
6. gi nødvendig opplæring i gjennomføring av tiltakene

7.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. plikt til å sørge for nødvendig bistand til kommunene i forbindelse med tvangsvedtak
2. sørge for nødvendig bistand til kommunen i forbindelse med vurdering av, utredning,

utforming og gjennomføring av tvangstiltak
3. gi uttalelse til Fylkesmannen ved behov
4. yte forsvarlig veiledning og bistand til kommunen

7.3  Felles ansvar for samarbeid i vedtaksperioden

1. avtale omfang av veiledning, bistand til evaluering i vedtaksperioden
2. avklare bistand til evalueringsrapport og bistand til eventuell fornying av vedtak

8. Kompetanse og veiledning

8.1 Felles ansvar og oppgaver

1. bidra til kompetanseøkning og kunnskapsoverføring gjennom opprettelse og 
videreføring av faglige nettverk innen habilitering  

2. samarbeide om forskning og fagutvikling innen habilitering
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3. arrangere kurs og kompetansehevende tiltak
4. sørge for nødvendig kompetanseoverføring i habiliteringstilbudet ved overgang fra 

barn til voksen
5. utarbeide henvisningsrutiner og rutiner for samarbeid om bruk av tvang og makt

8.2  Kommunens ansvar og oppgaver

1. sørge for at ansatte gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er 
påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig 

2. medvirke til at personell som utfører tjeneste eller arbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven i privat virksomhet som har avtale med kommunen, får adgang 
til nødvendig videre- og etterutdanning

3. Sørge for nødvendig tilrettelegging slik at planlagt veiledning fra helseforetaket kan 
føre til kompetanseoppbygging i kommunen

8.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. sørge for at ansatt helsepersonell i egen virksomhet gis slik opplæring, etterutdanning 
og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid 
forsvarlig 

2. gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om 
helsemessige og andre forhold som er påkrevd for at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift

9. Oppfølging av avtalen
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder samhandling mellom partene. 

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan avtalen nærmere skal følges opp.

10. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

11.  Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

12.  Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
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samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører /rådmann Helse Stavanger HF v/
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Delavtale nr. 2c

Samarbeidsavtale 
om 

behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, 
utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud for pasienter med behov 
for helhetlige og sammenhengende tjenester

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 2c

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp 
for rehabilitering
Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse,
utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud for pasienter med behov 
for helhetlige og sammenhengende tjenester

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 
2. Avtalen omfatter samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og 
lærings- og mestringstilbud. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 2, som fastslår at det skal 
inngås avtale om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til rehabilitering for å sikre helhetlige 
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

3. Formål
Formålet med avtalen er å sikre pasientene1 sammenhengende og koordinerte 
rehabiliteringstjenester av god kvalitet. Avtalen omhandler brukere/pasienter som har rett til 
enten rehabilitering, individuell plan, koordinator og/eller tjenester fra koordinerende enhet i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Avtalen skal medvirke til 
bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren ved å sørge for at helsetilbudet blir gitt på 
rett nivå.

Avtalen skal bidra til å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 
vedrørende tilbud om rehabilitering for pasienter innen somatikk.  

Avtalen skal bidra til:
 å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom 

pasient/brukers rehabiliteringsforløp
 å sikre pasientens rett til medvirkning og involvering i rehabiliteringsprosessen
 å sikre gode pasientforløp og rett nivå på rehabiliteringstilbudet
 et godt løsningsfokusert samarbeid om pasienter med behov for rehabilitering i 

kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 å sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor nivåene
 å redusere risikoen for uheldige hendelser
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4. Virkeområde
Avtalen gjelder personer over 16 år innen somatikk, som har behov for rehabilitering på grunn 
av medfødt eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom. Pasientene har behov for 
sammensatte og koordinerte tjenester, ofte fra forskjellige deler av helseforetaket og 
kommunen.

Definisjon av habilitering og rehabilitering (forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator):
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 

Delavtale 3 og 5 skal gjelde på området.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 nasjonal veileder, kapittel 5.2

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Ansvars– og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

6.1  Når pasienter innlegges akutt i spesialisthelsetjenesten

6.1.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Etablere system for mottak av melding om behov for rehabilitering hos koordinerende 
enhet

2. Avklare koordinator/kontaktperson
3. Starte planlegging av rehabiliteringsprosessen

6.1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1.  Sende egen melding om behov for rehabilitering til koordinerende enhet så tidlig som 
mulig, i tillegg til tidligmelding i tråd med bestemmelsen i delavtale 5

2. Igangsette rehabiliteringsprosessen ved behov
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6.2 Når pasienter blir henvist til poliklinisk /ambulant rehabilitering  eller 

innleggelse i spesialisthelsetjenesten

6.2.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Identifisere brukere/pasienter som har behov for rehabilitering 
2. Gi nødvendig informasjon, utredning og oppfølging før henvisning til helseforetaket
3. Fastlegen har ansvar for å henvise til spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis i samarbeid 

med helsepersonell i kommunen. 
4. Henvisning om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal inneholde medisinske 

opplysninger, klinisk legeundersøkelse, funksjonskartlegging/vurdering, beskrivelse 
av hva målet med rehabiliteringsoppholdet er og navn på koordinator/kontaktperson. 
Dersom det foreligger IP, skal denne vedlegges. 

5. Involvere bruker/pasient i søknadsprosessen

6.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Vurdere pasientens rett til helsehjelp etter gjeldende retningslinjer 
(prioriteringsforskrift med veileder), eventuelt videresende henvisningen til annen del 
av helseforetaket. Vurdering av henvisning skal skje innen 30 virkedager. 

2. Informere pasient, henvisende instans/fastlege om resultat av vurderingen, og om 
fristen for når eventuell helsehjelp gis. Hvis pasienten vurderes til ikke å ha rett til 
eller behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal henviser gis veiledende 
tilbakemelding. 

3. Avdelinger som har spesielle inntakskriterier, skal opplyse om dette på sine nettsider. 

6.3 Når pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

6.3.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Delta i samarbeidsmøte om rehabilitering når behandlende enhet i helseforetaket 
innkaller til det

2. Tilby koordinator. Dersom bruker/pasient ikke ønsker koordinator, skal det oppnevnes 
kontaktperson.

3. Avklare veiledningsbehov fra spesialisthelsetjenesten

4. Starte arbeidet med å planlegge videre rehabilitering i kommunen, og tilrettelegge 
pasientens hjem der det er aktuelt 

6.3.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver (for pasienter som er i kontakt med 

kommunen og for nye pasienter)
1. Varsle koordinerende enhet i kommunen så snart som mulig før utskrivelse fra 

spesialisthelsetjenesten om pasientens helsetilstand og antatte behov for 
rehabilitering/tverrfaglige tjenester og eventuelt behov for tilrettelegging hjemme

2. Oppnevne koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarig og 
koordinerte spesialisthelsetjenester. Koordinator skal samarbeide med kommunal 
koordinator/kontaktperson ved behov. Dersom pasienten ikke har IP, skal koordinator 
sørge for å informere om retten til og hensikten med IP.  

3. Varsle koordinerende enhet i kommunen så snart som mulig ved behov for 
individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunen. Helseforetaket skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med IP.  Side 70 av 544



4. For pasienter med behov for videre rehabilitering i kommunen skal helseforetaket:

a. Innkalle koordinerende enhet, fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere til 
samarbeidsmøte når det er hensiktsmessig

b. Utarbeide mål og tiltaksplan som beskriver funksjonsnivå

c. Bistå pasienten med søknad om helse- og omsorgtjenester ved behov

d. Kartlegge pasientens behov for og bestille behandlingshjelpemidler der det er 
aktuelt, og bestille forflytningshjelpemidler til pasienter med omfattende og 
komplekse problemstillinger. Dette skal skje i dialog med pasienten og eventuelt 
pårørende, og i samarbeid med kommunen. 

e. Gi ambulante tjenester der dette er hensiktsmessig

5. Sørge for at pasient og eventuelt pårørende får god og ensartet informasjon om 
diagnose og videre plan for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

6. Informere om aktuelle lærings- og mestringstilbud fra helseforetaket. Lærings- og 
mestringssenteret sine tilbud skal synligjøres på helseforetakets nettsider. 

7. Ivareta barn som pårørende etter gjeldende utarbeidede retningslinjer.2 Ved behov tar 
helseforetaket kontakt med relevant hjelpeinstans i kommunen.

6.4 Når pasienten skrives ut / tilbakeføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunens 

helse- og omsorgstjeneste 3.

6.4.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Vurdere behov for døgn-, dag- eller ambulant rehabilitering

2. Ta stilling til veiledningsbehov fra spesialisthelsetjenesten

3. Videreføre mål og tiltaksplan, eventuelt utarbeide rehabiliteringsplan i samarbeid med 
bruker/pasient og eventuelt pårørende

4. Videreføring av eventuell etablerte ansvarsgrupper og individuell plan

5. For bruker/pasient som ikke har ansvarsgruppe og/eller individuell plan, vurdere 
opprettelse av ansvarsgruppe/tverrfaglig team

6. Informere om individuell plan

7. Sørge for at det ved behov blir utarbeidet individuell plan og at planarbeidet 
koordineres

8. Fortsette rehabiliteringsprosessen i samarbeid med fastlege

9. Vurdere behov for ny henvisning til spesialisthelsetjenesten ved nye aktuelle 
problemstillinger

10. Ivareta eventuelle barn som pårørende etter den enkelte kommune sine rutiner

6.4.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende epikrise og utskrivningsrapport til fastlege. Dersom pasienten trenger 
koordinerte tjenester, skal epikrisen også gå til koordinerende enhet, etter pasientens 
samtykke. Dersom pasienten har behov for henvisning til fysioterapeut, logoped, 
psykolog mv., skal denne være klar ved utskriving og følger med bruker/pasient, om 
ikke annet er avtalt med kommunen.

                                                            
2 Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende, Helsedirektoratet
3 Kapittelet må sees i sammenheng med kriterier for utskrivningsklare pasienter, delavtale nr. 5.Side 71 av 544



2. Lege i spesialisthelsetjenesten tar stilling til oppfølgingsbehov hos fastlege og 
hastegrad på oppfølgingen. Ved behov er helseforetaket behjelpelig med å bestille 
timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten og eventuelt pårørende før utskriving.

7. Koordinering

7.1 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

7.1.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Ha en koordinerende enhet, som er synlig med tydelig adresse, for brukere/pasienter, 
pårørende, fastleger og helseforetak

2. Melde fra til koordinerende enhet i helseforetaket ved endringer av 
kontaktopplysninger

3. Ha oversikt over kommunens rehabiliteringstilbud og synliggjøre tilbudet på 
kommunens nettsider og i oppdatert informasjonsmateriell

4. Ha et overordnet ansvar for arbeid med individuell plan 
5. Motta melding om behov for individuell plan og oppnevne koordinator 
6. Delta i kontaktnettverket, arbeidsutvalg og møteplass

7.1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Ha en generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen og bidra til å 
synliggjøre denne på koordinerende enhet- og regional koordinerende enhets nettsider

2. Ha en samlet oppdatert oversikt over koordinerende enhet i kommunene på foretakets 
nettside

3. Ha et overordnet ansvar for helseforetakets arbeid med individuell plan, herunder 
utarbeide interne retningslinjer 

4. Drifte møteplass med arbeidsutvalg for kontaktnettverk bestående av koordinerende 
enheter og deres samarbeidsparter i foretaksområdet  

5. Samarbeide med regional koordinerende enhet

7.2 Kompetanse og veiledning

7.2.1 Felles ansvar

1. Bidra til kompetanseøkning og kunnskapsoverføring gjennom deltakelse i og 
opprettelse av faglige nettverk innen rehabilitering

2. Samarbeide om forskning og fagutvikling innen rehabilitering
3. Bli enig om bruk av og opplæring i felles kartleggingsverktøy
4. Involvere praksiskonsulent i forhold til fagfeltet rehabilitering 
5. Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak
6. Stimulere til gjensidig hospitering
7. Stimulerer til samarbeid med utdanningsinstitusjoner

7.2.2 Kommunens ansvar

1. Sørge for at egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven får nødvendig opplæring, videre- og etterutdanning som er 
påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig, jf. delavtale 6

2. Sørge for nødvendig fagpersonell til stede ved råd og veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunen om opplegg for enkeltpasienter
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7.2.3 Helseforetakets ansvar

1. Sørge for at ansatt helsepersonell i egen virksomhet gis slik opplæring, etterutdanning 
og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid 
forsvarlig, jf. delavtale 6

2. Gi den kommunale helse- og omsorgtjenesten råd og veiledning (se § 14 i forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator)

7.3 Pasientforløp

Kommunene og helseforetaket skal samarbeide om å utarbeide og iverksette prioriterte 
pasientforløp (hjem til hjem). 

Arbeidet skal påbegynnes innen utgangen av 2012. Forløpene skal ta utgangspunkt i 
kunnskapsbasert praksis, nasjonale veiledere og nasjonale faglige retningslinjer.  

8. Individuell plan

8.1 Felles ansvar og oppgaver

1. Ha retningslinjer/prosedyre for arbeid med individuell plan i egen virksomhet

8.2 Helseforetakets ansvar

1. Informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan

2. Melde fra om behov for dette til koordinerende enhet i kommunen

3. Medvirke i samarbeid med kommunen til at individuell plan utformes, når det er behov for 
det og planen omfatter tjenester både fra helseforetaket og kommunen 

8.3 Kommunens ansvar

1. Har hovedansvar for individuell plan

2. Sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan

3. Informere bruker/pasient om retten til koordinator og individuell plan ved behov for 
langvarige og koordinerte tjenester

9. Oppfølging av avtalen
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder samhandling mellom partene. 

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan avtalen nærmere skal følges opp.

10. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.
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11. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

12. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/
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Vedlegg 1: Definisjoner, delavtale nr. 2c – Behandlingsforløp for 

rehabilitering

REHABILITERING

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 

hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best 

mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

…I SPESIALISTHELSETJENESTEN: 

Primærrehabilitering

Opphold i avdeling eller institusjon hvor hensikten med oppholdet hovedsakelig er selve 

rehabiliteringen

Sekundærrehabilitering

Samme opphold omfatter både akutt behandling og rehabilitering

Vanlig rehabilitering

Rehabilitering som omfatter målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan, samarbeid med 

relevante faggrupper utenfor institusjon og minimum 4 spesialiserte faggrupper i tverrfaglige team

Kompleks rehabilitering

Rehabilitering som omfatter målrettet bruk av individuell behandlingsplan, samarbeid med relevante 

faggrupper utenfor institusjon og minimum 6 spesialiserte faggrupper i tverrfaglig team

…I KOMMUNEHELSETJENESTEN

Dagrehabilitering

Utføres av rehabiliteringsteam som er sammensatt av fagpersoner fra kommunen og som gir 

rehabiliteringstilbud på ulike arenaer for eksempel i hjemmet, på dagsenter eller på arbeidsplass 

Døgnrehabilitering

Tilbud i institusjon som er definert som rehabiliteringsplasser

OPPTRENING

Enkeltstående tiltak for å normalisere, bedre eller vedlikeholde kroppsfunksjoner eller 

aktivitetsfunksjoner og som ofte er en del av rehabiliteringsprosessen

MÅL OG TILTAKSPLAN (rehabiliteringsplan)

En målrettet tidsavgrenset tverrfaglig plan med utgangspunkt i brukers mål kan inngå i arbeidet med 

individuell plan

PASIENTFORLØP

Den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med helse- og omsorgstjenesten. 

Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte 

for å møte pasientens ulike behov. 

BEHANDLINGSLINJER 

I tillegg til å beskrive hvilke tiltak som skal gjøres, og hvem som skal gjennomføre tiltakene, viser 

behandlingslinjer når tiltakene skal gjennomføres, og med hvilket forventet resultat. Én 

behandlingslinje kan inkludere mange kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Den inneholder også 

standardisert informasjon til pasienter.
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UHELDIGE HENDELSER 

Prosesser som har eller kunne fått et uønsket forløp eller gi et uønsket resultat. Avvik er et annet 

uttrykk for det samme, selv om tilsynsmyndighetene bare bruker avviksbegrepet der det foreligger 

brudd på et krav fastsatt i lov eller forskrift. 
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Delavtale nr. 2d

Samarbeidsavtale 
om 

behandlingsforløp for palliasjon

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 2d

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp 
for palliasjon
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 2. 
Avtalen omfatter samarbeid omkring palliative pasienter1 fra Helse Stavanger HF og 
kommunen. 

Avtalen bygger på bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 2 om 
helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester. 

Avtalen bygger videre på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 
kreftomsorgen (2010). De generelle forhold som er omtalt i handlingsprogrammet, vil 
imidlertid også ha gyldighet for palliative pasienter med andre diagnoser. Palliasjon foregår 
innenfor de fleste fagområder og på alle nivåer i helsevesenet.

3. Formål
Avtalen skal bidra til samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunen angående 
palliative pasienter, og dessuten medvirke til at behandlingen blir tilpasset pasientens behov 
og gitt på rett nivå med nødvendig kontinuitet.

Avtalen skal:
 bidra til at den enkelte pasient får et forsvarlig og verdig tjenestetilbud
 sikre at pasientforløpet er i overensstemmelse med pasient- og brukerrettighetsloven, 

samt basert på nasjonalt handlingsprogram og relevante palliative kartleggingsverktøy 
 sikre hvordan palliative pasientforløp kan integreres i eksisterende og framtidige 

pasientforløp, basert på kriterier knyttet til pasientens tilstand, behov for kompetanse 
og krav til teknologi/hjelpemidler

 sikre krav til nødvendig kompetanse på alle nivåer, jf. Nasjonalt handlingsprogram 
med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
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 sikre Helse Stavanger HFs veiledningsansvar overfor kommunene, samt partenes 
gjensidige opplæringsansvar 

 gi anbefalinger til videreutvikling av palliative tjenester

4. Virkeområde
Avtalen omfatter samarbeid omkring palliative pasienter2 fra Helse Stavanger HF og 
kommunen.

Palliasjon defineres på følgende måte av EAPC3 og WHO4:

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom 
og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme 
symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best 
mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg 
verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som 
en del av livet.

Delavtale 3 og 5 skal gjelde på området. 

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2010)
 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 

utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

                                                            
2 «Pasient» leses som «pasient/bruker» der dette passer.
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6. Ansvars– og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunene 

for området palliative pasienter
Palliasjon praktiseres på alle områder og nivåer av helsevesenet. Palliativ medisin er en 
naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har i tillegg en egenart som ikke dekkes av 
noen eksisterende spesialitet. 

Kriterier som definerer den palliative pasient i denne avtalen kan beskrives slik:

 pasienter med uhelbredelig, progressiv sykdom med svekket funksjon og stor 
symptombyrde og med behov for kvalifisert behandling, forebygging og lindring

 pasienter med behov for helhetlig, tverrfaglig tilnærming og systematisk samarbeid, 
samt behov for et samordnet behandlingsforløp i helseforetaket og 
kommunehelsetjenesten

6.1 Samhandling om palliative pasientforløp
Palliativ behandling, pleie og omsorg krever samhandling på tvers av nivåene. For å 
imøtekomme pasientenes og de pårørendes behov er det nødvendig at en rekke ulike 
yrkesgrupper samarbeider.

Individuell plan er grunnleggende verktøy for samhandling og kontinuitet, dersom ikke annet 
anses som mer formålstjenlig for den enkelte pasient. 

Alle valg i palliativ behandling må være basert på respekt for pasientens ønsker, autonomi, 
verdighet, individuelle behandlingsmål og hvor pasienten befinner seg i sykdomsforløpet. 

De fleste pasienter i palliativ fase har et ønske om å tilbringe mest mulig tid i eget 
bosted/kommune. Kommunen har et ansvar for disse pasientene.

Forutsatt at pasientens problemer ikke kan bli tilfredsstillende ivaretatt av helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen, har alle pasienter rett til nødvendig helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten.

Ved behov for prioritering gjelder følgende kriterier (jf. nasjonalt handlingsprogram) for 
pasienter i spesialisthelsetjenesten i gitt rekkefølge: gruppe A: Akutte tilstander, gruppe B: 
Symptomlindring, gruppe C: Symptomforebygging og problemforebygging.

6.1.1 Felles ansvar og oppgaver

1. bidra til å initiere og delta i nettverksmøter/felleskonsultasjoner

2. dokumentasjon for begge parter skal gi opplysninger om:

a. hvor i sykdomsforløpet pasienten befinner seg (stabil, progresjon, akselererende 
sykdom, kort forventet levetid, døende)

b. vurdere videre behandlingsintensitet

c. vurdering av hensiktsmessige tiltak – ønsker og reservasjoner

d. hva skal/bør gjøres dersom det oppstår nye situasjoner/komplikasjoner

e. hvilken informasjon som er formidlet til pasient/pårørende
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6.1.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. opprette koordinerende enheter (helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3) 
2. opprette koordinator for pasienter som avtalen gjelder for (jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 7-2)
3. iverksette individuell plan og utpeke plankoordinator
4. sørge for at innleggelsesskriv5 følger pasienten 
5. tilstrebe planlagt innleggelse i størst mulig grad
6. vurdere behandlingstilbud/omsorgsnivå i kommunen før sykehusinnleggelse
7. sørge for riktig bruk av lindrende senger og palliativ kompetanse 
8. vurdere interkommunalt samarbeid

6.1.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. etablere formålstjenlige tverrfaglig team av spesialister med utgangspunkt i 
problemstillinger og behov hos den enkelte pasient 

2. definere en relevant spesialitet/avdeling som har hovedansvaret for pasienten, dersom 
kontakt med Helse Stavanger HF er påkrevd. Dette ansvarsforhold kan endre seg i 
pasientforløpet og skal være vurdert i en tverrfaglig sammenheng

3. opprette koordinator for pasienter som avtalen gjelder for (jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a) 

4. definere pasienter som har behov for åpen kontakt6

5. vurdere behov for individuell plan

6. sørge for at epikrise7 og utskrivningsrapport skal følge pasienten ved utskrivelse. 

6.2 Kompetanse

Et av hovedmålene for organisering av palliasjon er at pasientene til enhver tid skal ha tilgang 
til nødvendig kompetanse. Kompetanseutvikling i palliasjon forutsetter at det utvikles 
strategier og planer for en gjensidig kompetanseutvikling, ref. pkt. 7. 

Helse Stavanger HF har ansvar for å bistå med kvalifisert kompetanse og 
kunnskapsoverføring slik at kommunene settes i stand til å utføre oppgaver på en forsvarlig 
måte. 

6.2.1 Felles ansvar og oppgaver

1. drift av Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling (KLB8)9

2. drift og videreutvikling av Palliativt forum10. Forumet består av eksisterende og 
fremtidige tverrfaglige kompetansemiljøer innen palliasjon. 

                                                            
5 Egen mal
6 Definisjon: «Åpen kontakt er et tilbud til enkeltpasienter som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan 
forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset. Det skal være et supplement, ikke en erstatning, for 
primærhelsetjenestens tilbud om omsorg og behandling. Pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten skal 
kunne ta kontakt med den aktuelle sengepost for avklaring av problemstillinger relatert til sykdom eller 
behandling pasienten har vært innlagt for.»
7 Egen mal
8 Regionalt Kompetansesenter i lindrande behandling HR Vest, Bergen
9 Se egen avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling
10 Palliativt forum bestående av lindrende enheter/senger, mobilt palliativt team og andreSide 82 av 544



6.2.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. sørge for at ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, får påkrevd videre- og etterutdanning

2. medvirke til at personell som utfører tjeneste eller arbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven i privat virksomhet som har avtale med kommunen, får adgang 
til nødvendig videre- og etterutdanning

6.2.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. sørge for tilstrekkelig kompetanse innad i Helse Stavanger HF 
2. legge arbeidsforholdene til rette slik at nødvendig kunnskap, personalmessige og 

tekniske ressurser er tilstrekkelig
3. sørge for at relevante avdelinger til enhver tid har ulike fagpersoner med 

grunnleggende kunnskap om palliasjon
4. etablere et adekvat palliativt fagmiljø ved Helse Stavanger HF

6.3 Veiledning og opplæring
I tillegg til spesialisthelsetjenestens opplærings- og veiledningsplikt er partene enige om en 
gjensidig forpliktelse til kompetansehevende tiltak gjennom 
nettverksmøter/felleskonsultasjoner. Det er viktig at hospiteringsordninger videreføres og 
utvides til å gjelde flere yrkesgrupper.

6.3.1 Felles ansvar og oppgaver

1. utvikle kunnskap gjennom gjensidig systematisk hospitering, samarbeid om 
kompetansebygging mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten

2. veiledning/opplæring skal gis ved behov der pasient/bruker oppholder seg til enhver 
tid

6.3.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. sikre at de ulike aktørene i kommunene får nødvendig opplæring for å fortsette 
behandlingstilbud som er påbegynt av Helse Stavanger HF

2. bidra til å heve og opprettholde nødvendig kompetanse innad i spesialisthelsetjenesten 
og i kommunens helse- og omsorgstjeneste

6.4 Utvikling av tjenester

Målsettingen er at det er til enhver tid er tilgang til en kvalifisert fagperson, spesielt i 
situasjoner der iverksatte tiltak ikke fører frem.

Helse Stavanger HF skal etablere et fullverdig palliativt tilbud med et palliativt senter 
bestående av palliativt team og palliativ enhet i henhold til nasjonalt handlingsprogram.

6.4.1 Felles ansvar og oppgaver

1. videreutvikling og tydeliggjøring av ordningen åpen kontakt6

2. begge parter forplikter seg til å bidra til videre utvikling av tjenester som er 
nødvendig for et adekvat tjenestetilbud i forhold til relevante lover, forskrifter og 
ny kunnskap

3. begge parter skal bidra til oppstart og gjennomføring av relevant forskning, også 
når pasienten befinner seg på et annet nivå i helsetjenesten enn der 
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7. Oppfølging av avtalen
Avtalen skal følges opp av Samhandlingsutvalget. Samhandlingsutvalget formaliserer 
Palliativt forum som fagråd, og avklarer herunder forankring og organisering.

8.  Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

9. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse.

Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/ 
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Delavtale nr. 3

Samarbeidsavtale om ansvars- og 
oppgavefordeling ved henvisning og 
innleggelse av pasienter

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, 
nr. 3. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 3, som fastslår at det skal 
inngås samarbeidsavtale om retningslinjer for innleggelse i sykehus. 

3. Formål
Formålet med avtalen er å bidra til gode rutiner for samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste om den enkelte pasient1, 
samt å medvirke til bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren ved å sørge for at 
helsetilbudet blir gitt på rett nivå (LEON-prinsippet).

Avtalen skal bidra til å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved 
henvisning og innleggelse av pasienter innen somatikk.

Avtalen skal bidra til å:

 klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom hele 
pasientforløpet for at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende 
helsetjeneste

 sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor 
behandlings- og omsorgsnivåene 

 redusere risikoen for uheldige hendelser 
 sørge for godt og løsningsfokusert samarbeid ved innleggelser av pasienter
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4. Virkeområde
Avtalen gjelder kun innenfor somatikk, med mindre annet er sagt uttrykkelig i den enkelte 
delavtale.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

6.1 Når pasienten henvises til øyeblikkelig-hjelp-innleggelse

6.1.1 Felles ansvar

1. Partene har som intensjon å få på plass et felles vurderingsskjema for bruk ved 
kartlegging av pasienter sitt funksjonsnivå.

6.1.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Innleggende lege skal før innleggelse blir bestemt, foreta en konkret og grundig 
vurdering av pasientens behandlingsbehov. Medisinsk index og allment aksepterte 
faglige normer skal legges til grunn for innleggelse. Bare unntaksvis kan 
innleggelsesbeslutning tas på annet grunnlag enn legens undersøkelse av pasienten.

2. Innleggende lege skal før innleggelse er bestemt, vurdere om andre muligheter enn 
innleggelse kan være aktuelle, for eksempel egenomsorg, hjemmesykepleie, utredning 
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, poliklinisk vurdering innen avtalt 
tidsfrist, jf. pkt. 4.1.2 nr. 2, eller innleggelse i kommunal institusjon.

3. Innleggende lege skal ved behov gis anledning til å konferere med kompetent lege / 
vakthavende spesialist i helseforetaket forut for en eventuell innleggelse. Innleggende 
lege er ansvarlig for beslutningen om å legge inn eller ikke.

4. Innleggende lege har ansvar for at pasienten meldes til mottakende enhet så snart 
innleggelse er bestemt. Ansvaret bortfaller dersom det er avtalt at vakthavende 
sykehuslege melder pasienten.

5. Innleggende lege skal vurdere egnet transportmåte ut fra pasientens tilstand, avstand 
til behandlingssted, geografi og lignende.

6. Innleggende lege sender henvisning som inneholder alle relevante opplysninger, 
herunder: konkret problemstilling, nødvendige kliniske opplysninger (hvilke Side 88 av 544



undersøkelser og behandlingstiltak som er gjennomført), informasjon om relevante 
kroniske sykdommer, oppdatert medisinliste, informasjon om allergi og CAVE, 
pasientens fastlege, pårørende, kommunale tjenester (der dette er kjent for innleggende 
lege). Ved øyeblikkelig hjelp merkes den elektroniske henvisningen Ø-hjelp. 
Papirutskrift av henvisningen skal følge pasienten.

7. For pasienter som før innleggelsen til spesialisthelsetjenesten mottar kommunale 
helsetjenester i form av hjemmesykepleie, syke- og aldershjemsplass eller 
bofellesskap (der det ytes helsehjelp): ved innleggelser skal relevante opplysninger av 
betydning for omsorg og pleie av pasienten så langt det er mulig følge pasienten, som 
oppdatert medikamentliste (der pleie- og omsorgstjenesten har overtatt ansvaret for å 
administrere medisinene), sykepleieopplysninger, herunder funksjonsvurdering, 
informasjon om hvilke hjelpemidler pasienten bruker, eventuell oppdatert individuell 
plan (sendes elektronisk etter hvert som kommunen/sykehuset er i stand til det). 

8. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistår pasienten med å informere 
pårørende om innleggelsen hvis situasjonen tilsier behov for dette.

9. Innleggende lege plikter å informere fastlegen om innleggelsen. Dette gjøres ved 
elektronisk epikrise til fastlegen. Der det er relevant, skal også den kommunale helse-
og omsorgstjenesten informeres samtidig med innleggelsen.

6.1.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. Tilby innleggende lege kvalifisert vurdering med kompetent lege / vakthavende

spesialist forut for innleggelse

2. Tilby halvøyeblikkelige polikliniske vurderinger (snarest mulig og senest innen 3 
virkedager) der lege i kommunen ber om det og der slik medvurdering av spesialist 
antas å ha betydning for om pasienten trenger innleggelse eller ikke

3. Vakthavende lege melder pasienten til mottakende enhet dersom dette er avtalt med 
innleggende lege.

4. Ved behov, innhente supplerende opplysninger fra pasient, annen institusjon, 
hjemmetjeneste, fastlege, annen lege og pårørende 

5. Sikre at nødvendig informasjon blir gitt til pasient og pårørende og vurdere, i samråd 
med pasient/pårørende, om det er nødvendig med tilstedeværelse av pårørende under 
behandling. Helseforetaket dekker utgiftene til eventuelle ledsagere i tråd med de til 
enhver tid gjeldende lover2 og forskrifter.

6. Informere fastlegen om innleggelsen dersom pasienten blir innlagt fra sykehusets 
egne poliklinikker etc.

7. Etablere ambulante tjenester der dette er hensiktsmessig og der dette kan 
gjennomføres uten tap av kvalitet

8. Helseforetaket må velge det faglig forsvarlige behandlingsalternativet som er mest 
kostnadseffektivt for kommunen. Mottak og vurdering av pasienten skal skje raskt, og 
beslutningen om innleggelse eller retur skal så sant mulig skje innen fire timer. 

9. Helseforetaket gir en konkret tilbakemelding til innleggende lege og kommunen i 
hvert enkelt tilfelle av feil innleggelse, slik at forløpet kan gjennomgås og praksisen 
bedres. Hendelsen meldes som avvik fra Helse Stavanger HF til aktuell kommune og 
med kopi til innleggende lege.

10. Etablere et fagforum mellom fastleger og sykehusleger for å diskutere kvalitet og 
hensiktsmessighet av henvisninger, og drøfte bruken av kommunale tjenester fremfor 
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henvisning til helseforetaket. Dette kan føre til økt henvisningskvalitet og et fall i 
henvisninger til helseforetaket.

6.2 Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp

6.2.1 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Innleggende lege sender skriftlig henvisning etter mal for ”Den gode henvisning”3. 
Der egne forløps-, fag- eller diagnosespesifikke maler for henvisning er utarbeidet i 
samarbeid mellom helseforetaket og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, skal 
disse benyttes. Henvisningen skal alltid inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at 
den kan prioriteres i henhold til gjeldende forskrift og nasjonale prioriteringsveiledere. 
I tilfeller hvor henvisningene ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å kunne gjøre en 
riktig prioritering i spesialisthelsetjenesten (jf. prioriteringsforskriften), plikter 
innleggende lege å gi supplerende opplysninger til henvisningen ved henvendelse fra 
spesialisthelsetjenesten.

2. Kommunen plikter å ha oppdaterte telefonnummer tilgjengelig for 
spesialisthelsetjenesten for å sikre optimale pasientforløp.

3. For pasienter som før innleggelsen til spesialisthelsetjenesten mottar kommunale 
helsetjenester i form av hjemmesykepleie, syke- og aldershjemsplass eller 
bofellesskap (der det ytes helsehjelp): Ved innleggelser skal alle relevante 
opplysninger av betydning for omsorg og pleie av pasienten så langt som mulig følge 
pasienten, som oppdatert medikamentliste (der pleie- og omsorgstjenesten har overtatt 
ansvaret for å administrere medisinene), sykepleieopplysninger, herunder 
funksjonsvurdering, informasjon om hvilke hjelpemidler pasienten bruker, eventuell 
oppdatert individuell plan (sendes elektronisk etter hvert som kommunen/sykehuset er 
i stand til det). 

6.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Ved behov, innhente aktuelle supplerende opplysninger fra pasient, annen institusjon, 
hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege og pårørende

2. Vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og 
prioriteringsveiledere

3. Behandlende lege vurderer, i samråd med pasient/pårørende, om det er nødvendig med 
tilstedeværelse av pårørende under behandling. Helseforetaket dekker utgiftene til 
eventuelle ledsagere i tråd med de til enhver tid gjeldende lover2 og forskrifter. 

7. Elektronisk meldingsutveksling
Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når godkjent 
elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er 
innført, skal denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for 
meldingsutveksling, skal disse benyttes hvis ikke annet er avtalt.

Dersom elektronisk meldingsutveksling ikke er etablert, skal anonymisert faks benyttes. Ved 
bruk av faks avidentifiseres pasienten ved kun bruk av initialer og fødselsår. Telefon til 

                                                            
3 Veileder for ”Bruk av elektronisk henvisning og epikrise” utgitt av Helsedirektoratet 2011 (IS-1922).
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mottaker gjøres i forkant (se aktuelle nummer i kommunene på www.sus.no/samhandling, 
kontaktinformasjon).

Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge parter.

8. Pasienttransport
Partene skal følge den til enhver tid gjeldende nasjonale rekvisisjonspraksis når det gjelder 
pasienttransport.

9. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

10. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

11. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/ 
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Delavtale nr. 5

Samarbeidsavtale om ansvars- og 
oppgavefordeling ved opphold i og 
utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten  

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, 
nr. 5. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 5, som fastslår at det skal 
inngås samarbeidsavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter1 som 
antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 

3. Formål
Formålet med avtalen er å bidra til gode rutiner for samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste om den enkelte pasient, 
samt å medvirke til bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren ved å sørge for at 
helsetilbudet blir gitt på rett nivå.

Avtalen skal bidra med å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 
vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk.  

Avtalen skal bidra til:
 å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver gjennom hele 

pasientforløpet for at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende 
helsetjeneste

 et godt løsningsfokusert samarbeid om pasienter med forventet behov for kommunale 
tjenester etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten, slik at pasienten får rett tilbud på 
rett sted til rett tid

 å sikre en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor 
behandlings- og omsorgsnivåene

 å redusere risikoen for uheldige hendelser
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 å skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et 
like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjenesten som i 
spesialisthelsetjenesten

4. Virkeområde
Avtalen gjelder kun innenfor somatikk, med mindre annet er sagt uttrykkelig i den enkelte 
delavtale.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter av 18. nov. 2011

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

6.1  Når pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

(Jf. Kapittel 3. Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter, §§ 7-10)

6.1.1 Felles ansvar

1. Partene har som intensjon å få på plass et felles vurderingsskjema for bruk ved 
kartlegging av pasientens funksjonsnivå.

6.1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. Helseforetaket skal sende melding til avtalt kontaktpunkt i kommunen innen 24 timer 

etter innleggelse, dersom pasienten på dette tidspunktet har, eller vil få behov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving. Meldingen skal inneholde 
pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivingstidspunkt, og hvis mulig 
forventet hjelpebehov. Dersom pasientens situasjon er uavklart, er det tilstrekkelig at 
meldingen inneholder pasientens status. 

Dersom pasientens tilstand er uavklart ved innleggelsen, eller det blir vesentlige 
endringer i forventet utskrivingstidspunkt eller hjelpebehov, skal helseforetaket sende 
melding (lege- og sykepleieopplysninger) så snart som mulig. I meldingen skal 
sykehuset vurdere og beskrive pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for 
innleggelsen og forventet fremtidig utvikling ved utskriving. 
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2. Bistå pasienten med søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester pasienten har 
behov for. Kommunen definerer type og omfang av tjenester.

3. Sørge for at pasienten og pårørende får god og ensartet informasjon om diagnose og 
videre plan for oppfølging fra sykehuset.

4. For pasienter med omfattende tjenestebehov, som er vesentlig endret under 
sykehusoppholdet, skal følgende prosess følges:

a. Avtale samarbeidsmøte (ev. telefon-/videokonferanse) med kontaktperson i 
kommunen, fastlege, pasient og eventuelt pårørende, for å avklare ansvarsforhold, 
utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp. Plan for utskriving 
skal dokumenteres i journal. 

b. Informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan ved behov for 
langvarige og koordinerte tjenester, og medvirke til at slik plan utformes, eller 
arbeid igangsettes, dersom pasienten samtykker, ref. lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester kapittel 7, §§ 7-1 til 7-3 individuell plan, koordinator og 
koordinerende enhet

c. I forkant av utskriving, kartlegge pasientens behov for og bestille 
behandlingshjelpemidler der det er aktuelt, og bestille forflytningshjelpemidler til 
pasienter som har omfattende og komplekse problemstillinger. Dette skal skje i 
dialog med pasienten og eventuelt pårørende, og i samarbeid med kommunen.

d. Pasienter som har omfattende og komplekse problemstillinger som har fått 
fysioterapi under oppholdet i sykehuset og har behov for rehabiliteringstjenester i 
kommunen, skal alltid være vurdert av fysioterapeut før søknad om kommunale 
helsetjenester.

6.1.3 Kommunens ansvar og oppgaver
1. Etablere et system for mottak av varsel om innleggelse/varsel om endring fra 

helseforetaket til koordinerende enheter

2. Sørge for kontaktperson/koordinator

3. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasienten, 
eventuelt pårørende og sykehuspersonalet

4. Delta i samarbeidsmøte når behandlende enhet i helseforetaket innkaller til det

5. Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette 
ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan

6.2 Når pasienten er utskrivingsklar2

6.2.1 Kriterier for når en pasient er utskrivingsklar

En pasient er utskrivingsklar når lege i spesialisthelsetjenesten vurderer at det ikke er 
behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert 

                                                            
2 Jf. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 

utskrivingsklare pasienter. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. november 2011 med hjemmel i lov 

24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §§ 11-3 og 11-4, tredje ledd.
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på en individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og 
dokumentert i pasientjournalen:

1. Problemstillingen(e) ved innleggelsen, slik disse var formulert av innleggende lege, 
skal være avklart.

2. Øvrige problemstillinger som har framkommet, skal være avklart.

3. Dersom enkelte spørsmål ikke avklares, skal dette redegjøres for.

4. Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r) og videre plan for oppfølging av 
pasienten.

5. Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelse og forventet 
framtidig utvikling skal være vurdert.

6.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Avgjøre om en pasient er utskrivingsklar. 

2. Sende melding om utskrivingsklar pasient til kommunen. Meldingen gis på dagtid, 
hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00, og lørdag/søndag og hellig- og høytidsdager 
mellom kl. 12.00 og 16.00. 

Sykehuset kan hele døgnet melde og skrive ut pasienter til hjemmet som har uendrede 
hjelpebehov, og som først trenger sine etablerte hjemmetjenester dagen etter eller 
senere.  Det forutsettes at det også her sendes tidligmelding, og at utskrivning er 
avklart med kommunen. Sykehuset har et ansvar for å sikre at det er faglig forsvarlig 
at pasienten reiser hjem med den hjelp vedkommende hadde før innleggelsen. Dette 
punktet skal særskilt vurderes ved rullering av avtalen i desember 2012. 

Lørdag/søndag og på hellig- og høytidsdager skal sykehuset melde pasienten 
utskrivingsklar per telefon i tillegg til elektronisk melding/faks, inntil partene er enige 
om andre løsninger.

3. Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivingsklar, skal 
det sendes ny melding – avmelding av tidligere utskrivningsklar pasient uten ugrunnet 
opphold.

4. Sykehusets utskrivingspraksis skal være forutsigbar for kommunen.

6.2.3 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Betalingsplikten for somatiske pasienter inntrer fra og med det døgnet pasienten blir 
erklært utskrivingsklar og vilkårene i §§ 8 til 10 er oppfylt og kommunen har gitt 
beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom 
kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 om utskrivingsklar pasient. Betaling 
kreves ikke dersom pasienten tas ut før kl. 24.00 samme dag.

2. Gi beskjed til helseforetaket om kommunen kan ta i mot pasienten og fra hvilket 
tidspunkt. Kommunen har en responstid på inntil tre timer etter at pasienten er meldt 
utskrivingsklar til å gi slik tilbakemelding.

3. Følge opp melding om utskrivingsklar pasient og iverksette planlegging og etablering 
av tjenester i kommunen slik at pasienten kan overføres til rett kommunalt 
omsorgsnivå

4. Informere kontaktperson i behandlende enhet, pasienten og eventuelt pårørende om 
kommunal saksgang og vedtak som har betydning for pasientens utskriving
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5. Sørge for vakttelefonnummer i kommunen for henvendelser fra sykehuset til bruk etter 
ordinær arbeidstid, lørdag/søndag og på hellig- og høytidsdager. Partene er enige om 
færrest mulig telefonnummer, fortrinnsvis ett. For ordinær arbeidstid videreføres 
gjeldende praksis for henvendelser fra sykehuset til kommunen.

6.3 Når pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten

6.3.1 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. Helseforetaket skal sende epikrise og utskrivningsrapport til kommunen. Epikrisen 

skal være i tråd med forskrift om pasientjournal § 9 og helsepersonelloven § 45. 
Epikrisen skal inneholde de nødvendige medisinske opplysninger, inkludert 
fullstendig legemiddelliste. Hvis ikke epikrisen kan ferdigstilles når pasienten 
utskrives, skal de medisinske opplysningene inngå i utskrivningsrapporten. 
Utskrivningsrapporten, inkludert fullstendig legemiddelliste, funksjonsvurdering og 
forventet hjelpebehov, skal være klar når melding om at pasienten er utskrivingsklar 
sendes. Papirkopi av utskrivningsrapporten og epikrisen (hvis ferdigstilt) skal følge 
pasienten.

2. Epikrisen og utskrivningsrapporten skal sendes elektronisk til kommunen, senest når 
pasienten forlater sykehuset. Hvis kommunen ikke kan ta imot elektroniske meldinger, 
skal epikrisen og utskrivningsrapporten ettersendes som brev til kommunen. 
Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, skal 
ettersendes straks de foreligger, sammen med vurdering og anbefaling fra medisinsk 
ansvarlig. 

3. Sende resepter på alle nye medikamenter med pasienten. For å hindre avbrudd i 
iverksatt behandling, skal sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig 
mengde av nødvendige medikamenter og utstyr inntil pasienten selv (ev. med 
kommunens hjelp) kan skaffe seg medikamentene/utstyret. Dette avklares med 
pasienten, eventuelt kommunen.

4. Sykehuslege tar stilling til oppfølgingsbehov hos fastlege og hastegrad på 
oppfølgingen. Ved behov er helseforetaket behjelpelig med å bestille timeavtale hos 
fastlegen i dialog med pasienten og eventuelt pårørende før utskriving.

5. Helseforetaket har ansvar for at pasienten fysisk overføres til kommunen.

6. Helseforetaket skal sende faktura til kommunen. Fakturaen skal inneholde den 
nødvendige informasjon på enkeltperson: Navn, fødselsdato, meldt utskrivingsklardato 
og utskrivingsdato. Personvernhensyn skal ivaretas. 

6.3.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon

2. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper og 
individuell plan

3. Bidra til å sikre oppfølgingsrutinene etter utskrivelse, herunder også oppfølging fra 
fastlege
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7. Kommunikasjon og meldingsutveksling
Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og 
helseforetaket er innført, skal denne benyttes via Norsk Helsenett. Der det er utviklet egne 
fagspesifikke maler for meldingsutveksling, skal disse benyttes hvis ikke annet er avtalt. Inntil 
sykehuset har tatt i bruk elektronisk medikamentmodul, tilbys kommunene utskrivingsrapport 
som en tilpasset epikrisemelding.

Dersom elektronisk meldingsutveksling ikke er etablert, skal en anonymisert faks benyttes.  
Ved bruk av faks identifiseres pasienten kun ved bruk av initialer og fødselsår. Mottaker av 
faksen kontaktes i forkant (se aktuelle nummer i kommunene på www.sus.no/samhandling, 
kontaktinformasjon). 

Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge parter.

8. Pasientreiser

Partene skal følge den til enhver tid gjeldende rekvisisjonspraksis når det gjelder 
pasienttransport.

9. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

10. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

11.  Iverksetting, revisjon og oppsigelse.

Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger v/
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Delavtale nr. 6

Samarbeidsavtale om

 Retningslinjer for gjensidig 
kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling, faglige 
nettverk og hospitering

 Samarbeid om utdanning, praksis og 
læretid. 

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 
6. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, første ledd, nr. 6, som fastslår at det 
skal inngås samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering, og § 6-2, første ledd, nr. 7, som 
fastslår at det skal inngås samarbeidsavtale om utdanning, praksis og læretid. Samarbeid om 
forskning, jf. § 6-2, første ledd, nr. 7 reguleres i delavtale nr. 7. 

3. Formål
Denne delavtale har som formål å bidra til god samhandling om informasjonsutveksling, 
kunnskapsoverføring og dialog som kan sikre gode tjenester og pasientforløp.1

Avtalen skal klargjøre og beskrive samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.

Avtalen skal
 Sørge for felles arenaer for kunnskapsoverføring

                                                            
1 «Pasient» leses som «pasient/bruker» hvor dette passer.Side 103 av 544



 Sikre felles oppmerksomhet på utdanningsløp og utdanningsinnhold
 Bidra til at hospitering øker partenes kompetanse og kjennskap til hverandres 

tjenester og rammer
 Bidra til samarbeid om praksis og læretid
 Medvirke til gode pasientforløp gjennom felles kvalitetsutvikling

4. Virkeområde
Avtalen omfatter både somatikk, rus og psykisk helse, og gjelder alle pasient- og 
brukergrupper som er felles for partene, uansett alder og diagnose.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunene
Kommunen har plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, 
herunder videre- og etterutdanning, jf. § 8-1 i helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og 
omsorgstjenestens ansvar og medvirkning er knyttet til praksisdelen av aktuelle utdanninger. 

Helseforetaket skal i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 særlig ivareta følgende 
oppgaver:
1.       pasientbehandling
2.       utdanning av helsepersonell
3.       forskning
4.       opplæring av pasienter og pårørende

Helse Stavanger HF har en lovpålagt veiledningsplikt overfor kommunene, jf. § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven.

Partene har et felles ansvar for å legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke 
kunnskap, kunnskapsoverføring og kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell 
som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.

Det vises til merknader gitt til § 6-2 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester hvor 
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«Nummer 6 pålegger avtalepartene å lage opplegg som sikrer at de 
gir den andre avtaleparten nødvendig informasjon og kunnskap.
Foretaket må forplikte seg gjennom avtalen til å tilføre kommunen 
kunnskap som er nødvendig for at det skal være forsvarlig at 
kommunen i fremtiden utfører oppgaver som sykehuset utfører i dag.”

7. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og

informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

7.1. Sikre informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring knyttet til pasientforløp

Ansvar og oppgavefordeling vedrørende informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring ved 
henvisning og innleggelse av pasienter, ved opphold i og utskrivning av pasienter fra 
Helse Stavanger HF er beskrevet i delavtale nr. 3 og nr. 5.

Spesialisthelsetjenesten har en veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3:

Veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten
”Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som 
omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale 
helseforetak til sin virksomhet, skal gi den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og 
forskrift.” 

Veiledning skal gis til kommunalt personell slik at det over tid fører til 
kompetanseoppbygging i kommunene. Dette kan gis som praktisk opplæring, undervisning, 
hospitering, råd og veiledning.

Det oppnevnes ressurspersoner som kan videreformidle den opplæring som er gitt. 

Partene skal gjensidig utveksle opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for å 
kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. 

I enkeltsaker skal det på riktig tidspunkt gis tilstrekkelig informasjon, råd og veiledning.

Råd, veiledning og opplysninger på generelt grunnlag gis som undervisning, kurs, 
veiledningsgrupper, telefonveiledning m.m.

Informasjon og veiledning som følge av veiledningsplikten gis kostnadsfritt. 

Form og innhold i forhold til opplæring avtales mellom partene.
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7.2 Partenes bidrag til kompetanseøkning og kunnskapsoverføring

Avtalen forplikter begge parter til å bidra til at det blir etablert og sikret driftsmuligheter for 
utvikling og vedlikehold av ulike faglige nettverk og møteplasser mv. som kan ivareta 
partenes behov for kunnskapsoverføring og dialog.

Partene er enige om at følgende tiltak videreføres og videreutvikles som arenaer for 
kunnskapsoverføring:

7.2.1 Kontakttelefon i Helse Stavanger HF 
Eksempler på dette er:

 Veiledning til leger ved spørsmål om innleggelse av pasienter
 Sykepleiefaglig rådgivning 
 TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

7.2.2 Ambulante team
Ambulante team utgått fra Helse Stavanger HF skal samarbeide med ansatte og 
fastleger for å sikre kompetanseheving i kommunene.

7.2.3 Praksiskonsulentordningen (PKO)
Ordningen er et nettverk av fagpersoner som har til hensikt å fremme samarbeidet 

mellom fastleger, øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

spesialisthelsetjeneste til beste for enkeltpasienten. I dag er leger og sykepleiere 

omfattet av ordningen. Ordningen bør utvides til å gjelde flere faggrupper.  Det 

vises i tillegg til overordnet samarbeidsavtale pkt. 7.3.

7.2.4 Kompetansesentrene i regi av Helse Stavanger HF
Eksempler på dette er:

 SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling

 KORFOR - Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning 

 NKB - Norsk kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser

 RAKOS – Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

7.2.5 Gjensidig hospiteringsordning
Dagens hospiteringsordning er et tilbud til alle ansatte med helse- og sosialfaglig 

bakgrunn i kommunene og Helse Stavanger HF. Ordningen må opprettholdes og 

videreutvikles. Hospitering kan også benyttes som et tilbud ved veiledning i 

forhold til enkeltpasienter.

7.2.6 Faglige nettverk 
På bakgrunn av erfaring med eksisterende nettverk på flere fagområder anbefales 
nettverk som et redskap for kompetanseutveksling mellom kommunene og Helse 
Stavanger HF.

7.2.7 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal være pådrivere for 
kunnskap og kvalitet i eget fylke. Partene er enige om at samarbeid mellom 
utviklingssentrene og Helse Stavanger HF videreføres.

Opprettelse av nye tiltak som gjelder samhandling mellom Helse Stavanger HF og flere
kommuner meldes til Samhandlingsutvalget, jf. overordnet samarbeidsavtale pkt. 7.2.1) 
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 «Simuleringslaboratorium» 
Simuleringslaboratorium kan tas i bruk som felles arena for kompetanse- og 

kunnskapsoverføring.

 Kombinasjonsstillinger
Det anbefales å vurdere behov og mulighet for opprettelse av 

kombinasjonsstillinger mellom Helse Stavanger HF og aktuelle kommuner. 

7.3 Partenes bidrag til evaluering og kvalitetsutvikling av tjenestene

Partene er ansvarlige for at det drives kontinuerlig kvalitetsutvikling av tjenestene. Pasienten 
skal stå i fokus. 

Pasientsikkerhet, verdighet og krav til forsvarlighet ligger til grunn for tjenestene. 

Aktuelle områder kan være
 felles kvalitetsutviklingsprosjekt 
 felles utarbeidelse av pasientforløp
 samarbeid om revisjon av pasientforløp
 brukerundersøkelser som et ledd i kvalitetsutviklingsprosjekt

Partene er også enige om at avviksbehandling benyttes som et redskap for evaluering og 
kvalitetsutvikling av tjenestene. Avviksbehandling er nevnt i overordnet samarbeidsavtale pkt. 
11.

Det bør arbeides med
 å få en felles forståelse for avviksbehandling 
 å få en felles kultur for melding av avvik 
 systematisk gjennomgang av avvikene i forbedrings- og læringsarbeidet
 å gjennomføre felles samlinger for aktuelle ledere på ulike nivå

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan dette skal organiseres, for eksempel gjennom 
opprettelse av fagråd.

7.4 Informasjon og dialog om endringer i driftsforhold og planer for partenes fremtidige 

virksomhet
Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt. 9, andre kulepunkt.

8. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Partene er enige om at det opprettes et forum for utdanningsbehov mellom kommunene og 
Helse Stavanger HF. Aktuelle utdanningsinstitusjoner inviteres til å delta.

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan dette skal organiseres, for eksempel gjennom 
opprettelse av fagråd.

Aktuelle oppgaver kan være
1. Vurdere og melde mulig felles behov til ulike utdanningsinstitusjoner vedrørende innhold 
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2. Vurdere etablering/videreføring av felles etter- og videreutdanningstilbud for kommuner 
og Helse Stavanger HF 

3. Praksis der studenter følger pasientens forløp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste til 
spesialisthelsetjeneste og tilbake til kommunen (samhandlingspraksisen)

4. Etablere felles kompetanseoppbygging og videreutvikling av praksisveiledere knyttet til 
aktuelle studentgrupper

5. Samarbeid om opplæring av lærlinger, for eksempel:
a. Felles undervisningsdager
b. vurdere mulighet for samarbeid om lærlingeforløp

Det sendes invitasjon til hverandres fagdager når relevante tema er på agendaen.

9. Oppfølging av avtalen
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder samhandling mellom partene. 

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan avtalen nærmere skal følges opp.

10. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

11. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

12.  Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato,

______________________ ______________________
XX kommune v/ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/
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Delavtale nr. 7

Samarbeidsavtale 
om 

forskning

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 7

Samarbeidsavtale om forskning

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, 
nr. 7.

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, første ledd, nr. 7, som fastslår at det 
skal inngås samarbeidsavtale om forskning, utdanning, praksis og læretid. Denne avtalen vil 
være avgrenset til samarbeid om forskning. De øvrige elementene i § 6-2, første ledd, nr. 7 
reguleres i delavtale nr. 6.

3. Formål
Formålet med avtalen er å:

 tydeliggjøre partenes felles ansvar for å fremme forskning i helse- og 
omsorgstjenestene

 bidra til utvikling av samarbeid om forskning mellom kommunens helse- og 
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten/Helse Stavanger HF   

 oppnå en gjensidig kunnskapsoverføring med sikte på å styrke og videreutvikle 
forskning innenfor helse- og omsorgsområdet i kommunen og innenfor relevante 
områder i helseforetaket

 forbedre kvalitet i tjenestetilbudet i kommunenes helse og omsorgstjenester gjennom 
medvirkning og tilrettelegging for praksisnær forskning

 fremme forskning og anvendelse av forskningsbasert kunnskap for ansatte i 
kommunenes helse- og omsorgstjenester, jf. departementets merknader til lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8-3

 utvikle et samarbeid på ulike områder og ulike nivåer der partenes gjensidige roller 
som kompetanseressurs blir utnyttet til felles beste

4. Virkeområde
Avtalens virkeområde vil gjelde alle pasient- og brukergrupper som er felles for partene, 
uansett alder eller diagnose.

Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og gjennom dette forbedre kvalitet og fremme kunnskapsbasert praksis, ref.
departementets merknader til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 8-3.
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Helse Stavanger HF skal bidra til og støtte opp om kommunens forskningsaktiviteter, 
herunder bidra til å bygge opp forskningskunnskapen i kommunen. 

Den enkelte kommune stilles fritt til å bestemme omfanget av forskningsaktiviteten i 
kommunen, men må være i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 8, 
§ 8-3 og kunne utvise aktivitet innenfor forskningsområdet. 

Avtalen skal bidra til å klargjøre kommunenes og helseforetakets ansvar og oppgaver innen 
forskning.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning av 20. juni 2008 nr. 44 
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015), kap. 8, hvor det uttales følgende:

«helseforvaltningen og helse - og omsorgtjenesten må etterspørre og bestille 
kunnskapsoversikter og forskning som grunnlag for beslutninger.» 
For å få et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem  (…) er det avgjørende at 
forskningsresultater og nye innovasjoner gjøres kjent og blir tatt i bruk. (…) det er 
viktig å skape en kultur for å identifisere og utvikle innovative løsninger.»

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Aktuelle samarbeidsområder
 Utvikling av forskning og forskningssamarbeid i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten
 Forskning innenfor de store sykdomsgruppene og ellers innenfor aktuelle 

områder som forebygging, pasientforløp, helsefremmende tiltak, helse- og 
velferdsteknologi og samhandling

 Søknader om midler til felles prosjekter, f.eks. Norges Forskningsråd, Helse 
Vest RHF og samhandlingsmidler

 Formidling og implementering av ny forskning
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7. Etablering av samarbeidsfora/forskernettverk for forskning og 

innovasjon mellom aktuelle aktører

7.1 Felles ansvar

1. Partene skal ha en oversikt over, og legge til rette for etablering av nettverk for styrking av 
forskning og forskningskompetanse i kommunen.

2. Partene har ansvar for å bidra til utvikling av felles forskningsprosjekter og mulig 
samkjøring og koordinering av egne prosjekter.

3. Partene skal ha en oversikt over pågående felles forskningsprosjekt innen kommunen og 
helseforetaket. 

7.2 Kommunens ansvar og oppgaver
1. Bidra med aktuelle problemstillinger/forskningsspørsmål og forskningsdata
2. Bidra til utvikling av forskningsnettverk på tvers av kommunene, både fagspesifikke og 

tverrfaglige
3. Utvikle systemer for å ha oversikt over pågående og utførte forskningsprosjekter, samt 

andre aktuelle prosjekter i egen kommune som kommer innunder denne avtales 
virkeområde.

4. Ha oversikt over forskningskompetanse i egen kommune (masternivå, embetseksamen, 
PhD-nivå)

5. Utvikle interne strategier for anvendelse av den økte kompetansen som 
forskningsprosjektene skaper, herunder rammer for anvendelse av kompetansen i 
internundervisning og planarbeid

6. Skape rammevilkår for forskere i kommunen der det er aktuelt slik at det muliggjøres for 
forskning av god kvalitet

7. Stimulere til utvikling av gode og relevante forskningsprosjekter i kommunen, herunder 
også bidra med finansiering der dette er relevant

7.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver
1. Stimulere til og legge til rette for forskning innenfor de store sykdomsgruppene, som 

kroniske somatiske lidelser, akutte og kroniske psykiske lidelser og rusproblemer. 
Tilsvarende også å stimulere til og legge til rette for forskning i forhold til for eksempel 
forebygging, samhandling, pasientforløp 

2. Bidra med sin kompetanse overfor kommunene i deres arbeid med å utvikle egen 
forskningskompetanse og forskningsnettverk 

3. Bidra til utvikling av forskning og forskningskompetanse gjennom aktuelle 
samarbeidsprosjekter innen forskning. Ansvar og oppgavefordeling må klargjøres ved 
oppstart av felles samarbeidsprosjekter.

8. Struktur for samhandling
Kommunene skal ut fra egne ressurser og muligheter medvirke til og tilrettelegge for 
forskning i den kommunale helse – og omsorgstjenesten.

Forskning knyttet til helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Helse Stavanger HFs 
nedslagsfelt bør samles og være gjenstand for samarbeid mellom kommunene og med 
spesialisthelsetjenesten. 
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8.1 Felles ansvar

1. Helse Stavanger HF og kommunene har et felles ansvar for etablering av et tverrsektorielt 
forskningsråd mellom Helse Stavanger HF og kommunene.
Rådets formål er å sikre oppfølging av denne avtales virkeområde, samt at dens formål 
blir ivaretatt. 

2. Tiltak for felles kunnskapsheving innen forskning iverksettes, herunder gjennomføring av 
et årlig kontaktmøte mellom forskningsmiljøene i Helse Stavanger HF nedslagsfelt.

3. Struktur for organisering innenfor forskningsområdet er kjent for begge parter. 

8.2 Kommunens ansvar og oppgaver

1. Medvirke og stimulere til kunnskapsutvikling innenfor forskningsområdet.
2. Det etableres et interkommunalt forskningsråd for forskning mellom kommunene. Rådets 

formål er å sikre oppfølging av kommunenes ansvar i henhold til denne avtales 
virkeområde. 

3. Kommunen deltar i etablering og drift av tverrsektorielt råd for forskning mellom Helse 
Stavanger HF og kommunene.

4. Etablering av struktur for kommunikasjon og koordinering av aktiviteter som følge av 
denne samarbeidsavtale, f.eks. tydeliggjøring av organisering og ansvarsplassering

8.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Helse Stavanger HF deltar i etablering og drift av tverrsektorielt råd for forskning mellom 
Helse Stavanger HF og kommunene.

2. Medvirke og stimulere til kunnskapsutvikling innenfor forskningsområdet i kommunenes 
helse- og omsorgstjeneste

9. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

10. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

11. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører Helse Stavanger HF v/ 
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Delavtale nr. 8

Samarbeidsavtale 
om 

jordmortjenester

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale 8

Samarbeidavtale om jordmortjenester

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, 

nr. 8. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 8, som fastslår at det skal 
inngås samarbeidsavtale om jordmortjenester. 

3. Formål
Formålet med avtalen er å etablere gode rutiner for samarbeid og ansvarsfordeling mellom 
kommunen og Helse Stavanger HF. I tillegg skal den beskrive sentrale samhandlingsområder. 
Det er viktig at den gravide og hennes familie opplever at tjenestene er samordnet og at det 
alltid er klart hvem som skal yte den aktuelle tjeneste. 

Avtalen skal omfatte samarbeid om jordmortjenester i forhold til svangerskapsomsorg, 
fødselshjelp og barselomsorg. Avtalen må revideres når Nasjonale faglige retningslinjer for 
barselomsorgen er klare. 

Avtalen skal sørge for at: 
 anbefalingene i Kvalitetskrav i fødselsomsorgen blir innfridd
 tverrfaglig samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåene blir ivaretatt 
 utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-, fødsels- og 

barselomsorg blir gjennomført
 det organiseres beredskap og følgetjeneste der dette er et krav
 det etableres samarbeidsarenaer 

4. Virkeområde
Virkeområdet for avtalen er jordmortjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og 
barseltid.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:
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 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
 Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (2010)
 Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Sør-Rogaland (2010)

Helsedirektoratet utarbeider Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen. 
Anbefalinger fra denne kan bli førende for avtale om jordmortjenester, og vil bli tatt med ved 
revisjon av avtalen. Det samme gjelder den planlagte revisjonen av Retningslinjer for 
svangerskapsomsorgen.

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver etter. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Prinsipp for ansvars- og oppgavefordeling
Et hovedprinsipp for omsorgen er helhetlig forløp. Dette er viktig for å sikre kvalitet, helhet 
og trygghet. Det er spesielt viktig å ha klare overganger mellom jordmortjenesten i 
kommunen og helseforetaket. 

Oppgaver og ansvarsfordeling må tilpasses ulike pasientgrupper.

Særlige anbefalinger:

6.1 Krav til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet omfatter felles oppdatering av rutiner, 
informasjonsutveksling, faglig oppdatering, vedlikehold av kunnskap, fagutvikling og 
hospitering. 

6.1.1 Kommunens ansvar

1. Er å sikre samarbeid, arbeidsdeling og kommunikasjon mellom fastlege, jordmor og 
helsestasjon

2. Er å sikre at kommunen har sammenfallende retningslinjer med helseforetaket slik at 
gravide med spesielle behov blir ivaretatt (for eksempel rus-, psykiske eller 
psykososiale problem og gravide med komplikasjoner i svangerskapet)

3. Er å sikre at jordmortjenesten i kommunen kjenner til seleksjonskriteriene for gravide
4. Er å sikre informasjonsflyt inn til helseforetaket, mest mulig ved hjelp av elektronisk 

kommunikasjon. Datasikkerhet må ivaretas. 
5. Er å sørge for at det blir utarbeidet felles kvalitetsindikatorer for brukergruppen
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6.1.2 Helseforetakets ansvar

1. Er å sikre at helseforetaket har sammenfallende retningslinjer med kommunen slik at 
gravide med spesielle behov blir ivaretatt (for eksempel rus-, psykiske eller 
psykososiale problem og gravide med komplikasjoner i svangerskapet)

2. Er å sikre informasjonsflyt ut til kommunen, mest mulig ved hjelp av elektronisk 
kommunikasjon. Datasikkerhet må ivaretas. 

3. Er å sørge for at det blir utarbeidet felles kvalitetsindikatorer for brukergruppen

6.2 Informasjonsutveksling

6.2.1 Kommunens ansvar

1. Er å sikre at alle behandlere skriver funn og viktige beskjeder på helsekortet. 
Helsekortet er det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom de ulike 
omsorgsnivåene. 

2. Er å sikre at jordmor og fastlege gir helseforetaket relevant informasjon om den 
gravide. Dette forutsetter samtykke fra kvinnen. 

3. Er å sørge for at kriteriene for hvem som skal henvises til helseforetak, er kjent av 
jordmor og fastlege. Jordmor i kommunen kan henvise direkte til 
spesialisthelsetjenesten. 

4. Å bidra til at interne rutiner og retningslinjer for jordmortjenesten i kommunen på sikt 
blir tilgjengelig på internett

5. Kommunen benytter eget avvikssystem.
6. Elektronisk helsekort, føde- og barseljournal er sentrale virkemidler for god 

samhandling. Det forutsettes at både kommunene og helseforetaket tilknyttes Norsk 
Helsenett. Arbeidet med å videreutvikle elektronisk kommunikasjon må prioriteres.

7. Å være tilgjengelig for telefonkontakt fra helseforetaket 

6.2.2 Helseforetakets ansvar

1. Er å sørge for at alle behandlere skriver funn og viktige beskjeder på helsekortet. 
Helsekortet er det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom de ulike 
omsorgsnivåene. 

2. Er å sørge for at henvisende instans i kommunen og fastlege mottar epikrise fra 
helseforetaket så fremt kvinnen samtykker

3. Er å sørge for at jordmor i kommunen får epikrise i de tilfeller fastlege er henvisende 
instans. Dette forutsetter samtykke fra kvinnen.

4. Er å sørge for at helsestasjonstjenesten og jordmortjenesten så raskt som mulig etter 
fødsel mottar fødselsrapport. Rapporten skal sendes som A-post første virkedag etter 
utreise. 

5. Er å ta telefonkontakt med jordmor og/eller helsestasjonen når det er viktig å 
overbringe informasjon raskt

6. Er å sørge for at kommunen er kjent med at avdeling Kvinneklinikken Helse Stavanger HFs 
rutiner er tilgjengelig på internett. Disse oppdateres kontinuerlig. (http://eqs-
kk.sus.no/exportKK/docs/doc_16357/index.html)

7. Helseforetaket benytter eget avvikssystem. 
8. Elektronisk helsekort, føde- og barseljournal er sentrale virkemidler for god 

samhandling. Det forutsettes at både helseforetaket og kommunen tilknyttes Norsk 
Helsenett. Arbeidet med å videreutvikle elektronisk kommunikasjon må prioriteres.
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6.3 Samarbeidsarenaer

6.3.1 Kommunen har ansvar for:

1.  Å gi innspill til agenda til fellesmøte som gjennomføres en gang per år mellom 
jordmor i kommunen og fødepoliklinikk

2. Å gi innspill til agenda til fellesmøte som gjennomføres en gang per år mellom 
jordmor i kommunen, overjordmor og avdelingsjordmødre

3. Å gi innspill til agenda til fellesmøte som gjennomføres to ganger per år mellom 
ledere av helsestasjonstjenesten, utvalg av jordmødre i kommunene, overjordmor og 
avdelingsjordmødre

4. Når det er behov for det, å inngå avtale om kjøp av jordmortjeneste fra avdeling 
Kvinneklinikken Helse Stavanger HF

6.3.2 Helseforetaket har ansvar for:

1. Å komme med innspill til agenda, sende ut møteinnkalling og skrive referat fra 
fellesmøte som gjennomføres en gang per år mellom jordmor i kommunen og 
fødepoliklinikken

2.  Å komme med innspill til agenda, sende ut møteinnkalling og skrive referat fra 
fellesmøte som gjennomføres en gang per år mellom jordmor i kommunen, 
overjordmor og avdelingsjordmødre

3.  Å komme med innspill til agenda, sende ut møteinnkalling og skrive referat fra 
fellesmøte som gjennomføres to ganger per år mellom ledere av 
helsestasjonstjenesten, utvalg av jordmødre i kommunene, overjordmor og 
avdelingsjordmødre

4. Avdeling Kvinneklinikken kan selge jordmortjenester til kommunen. Det er en 
forutsetning at jordmor arbeider et halvt årsverk av sin arbeidstid ved kvinneklinikken.

5. At det er stillinger for praksiskonsulenter som lege og sykepleier knyttet til Kvinne- og 
barnedivisjon

6.4 Felles kompetanse og veiledningsansvar

6.4.1 Kommunens ansvar

1. Er å invitere jordmødrene i helseforetaket til faglige relevante kurs i kommunen
2. Er å sørge for at alle jordmødre i kommunen hospiterer minst en uke hvert 5. år på 

avdeling Kvinneklinikken Helse Stavanger HF
3. Er å legge til rette for at jordmødre i helseforetaket skal kunne hospitere i kommunen
4. Er å legge til rette for fagutvikling og forskning på tvers av nivåene

6.4.2 Helseforetakets ansvar

1. Er å invitere jordmødre i kommunen til faglige relevante kurs i helseforetaket
2. Er å sørge for at Kvinneklinikken har et faglig program å tilby hospitanten
3. Er å sørge for at jordmødre i foretaket skal få mulighet til å hospitere i kommunen
4. Perinatalkomitéen i Helse Vest Sør arrangerer tverrfaglig fagdag hvert annet år
5.  Er å legge til rette for fagutvikling og forskning på tvers av nivåene
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7. Følgetjeneste

7.1 Kommunens ansvar

1. Eventuell beredskaps- og følgetjeneste er kommunens ansvar. 

7.2 Helseforetakets ansvar
1. Helse Stavanger HF oppretter ikke beredskaps- og følgetjeneste i det aktuelle 

nedslagsfeltet fordi reisetiden er under 1,5 timer. 
2. Ved nært forestående fødsel (ikke planlagt) utenfor institusjon benyttes legevakt og 

AMK. Ved utrykning avgjør fødeavdelingen om jordmor skal være med, jf. medisinsk 
faglig prosedyre ved avdeling Kvinneklinikken. 

8. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner
Brukerrepresentasjon er ivaretatt gjennom referansegrupper i kommunen og foretak felles for 
alle avtaler.

9. Oppfølging av avtalen
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder samhandling mellom partene. 

Samhandlingsutvalget vurderer hvordan avtalen nærmere skal følges opp.

10. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

11. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Stavanger HF.

12. Iverksetting, revisjon og oppsigelse.
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/ 
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Delavtale nr. 9
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Delavtale nr. 9

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.  

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt,
nr. 9. 

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 1, som fastslår at det skal 
inngås samarbeidsavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt.

3. Formål
Partene ønsker å legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Avtalepartene er enige 
om at følgende kriterier er viktige for godt samarbeid:

 Samhandlingen skal understøtte helhetlige pasientforløp  
 Tett dialog og regelmessige møter 
 Kontinuerlig drøfting av muligheter for implementering av elektronisk 

samhandling
 Forankring på høyt ledernivå, både i kommune og helseforetak 
 Forankring og involvering på fagnivå, ikke minst blant linjeledere på mellomnivå 
 Forankring på IKT-nivå
 Gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte i helseforetakene og 

kommunene 

Samhandlingsavtalen bygger på at partene vil utvikle et forpliktende samarbeid om tiltak og 

oppgaver slik at helse- og omsorgstilbudet blir best mulig.

4. Virkeområde
Avtalen omfatter tilrettelegging og faktisk samhandling ved bruk av elektroniske løsninger i 

forhold til pasientforløp innenfor somatikk, psykisk helse og rusbehandling. 

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:
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 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr. 24

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Arenaer og organer for samhandlingen
IKT-samhandlingsgruppe

Partene har en egen IKT-samhandlingsgruppe under og etter samme mønster som 

Samhandlingsutvalget. IKT-samhandlingsgruppen skal alltid være representert når 

Samhandlingsutvalget behandler saker som berører IKT og/eller elektronisk samhandling.

For å koordinere elektronisk samhandling med fastlegene får en av praksiskonsulentene plass 

i IKT-samhandlingsgruppen. 

7. Tekniske krav til samhandlingen
Partene skal benytte Norsk Helsenett som transportkanal for meldingsutveksling så lenge 

dette er eneste godkjente kanal for helseforetakene.

Partene vil rette seg etter Norm for informasjonssikkerhet i helse, omsorg og sosialsektoren.

Krav til elektronisk meldingsutveksling som inngår i Normen, ansees som veiledende inntil 
kravene blir besluttet obligatoriske.

Partene forplikter seg særlig til implementering og bruk av Norsk Helsenett sitt 
adresseregister.

8. Opplæring og veiledning
Partene vil sørge for opplæring av egne ansatte slik at de kan benytte funksjonalitet for 

elektronisk samhandling i samsvar med etablerte rutiner og retningslinjer.

Partene vil gi veiledning internt og eksternt for å bidra til at feil blir rettet opp og unngått.
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9. Midlertidige løsninger
Der det er utviklet egne fagspesifikke meldingstyper, skal disse benyttes hvis ikke annet er 
avtalt. Inntil sykehuset har tatt i bruk elektronisk medikamentmodul, tilbys kommunene 
utskrivningsrapport som en tilpasset epikrisemelding.

Inntil egnede nasjonale standarder er på plass, benytter helseforetaket spesialtilpasset løsning 
for formidling av noen meldingstyper i epikriseformat til Stavanger kommune. Av disse 
gjøres utskrivningsrapport tilgjengelig for øvrige kommuner inntil helseforetaket er klar til å 
ta i bruk hensiktsmessig nasjonal løsning. Intensjonen er å avvikle spesialløsningene så snart 
det finnes egnede nasjonale standarder, og disse er testet mellom helseforetaket og kommune.

10. Rutiner for drift og forvaltning
Partene skal i god tid informere om endringer som har betydning for den andre part (f.eks. når 
det er planlagt «nedetid»).

IKT-samhandlingsgruppen skal utarbeide rutiner for bruk av elektronisk samhandling, krav til 
responstid, og rutiner for bruk av alternative løsninger dersom det er stans i elektronisk 
meldingsutveksling eller andre elektroniske samarbeidsløsninger. Rutinene skal godkjennes 
av Samhandlingsutvalget. 

Kommunen skal vedlikeholde kontaktinformasjon på egen hjemmeside.

11. Forsøks- og utviklingsvirksomhet

Gjennomføring av prosjekt som omfatter testing, pilotering eller spredning av elektroniske 
samhandlingsløsninger som berører minst to av partene helseforetak, kommuner og fastleger, 
skal behandles av Samhandlingsutvalget etter innstilling fra IKT-samhandlingsgruppe.

Avtalepartene er positive til å bidra til utvikling og spredning av nye løsninger for elektronisk 
samhandling og telemedisin lokalt, regionalt og nasjonalt. 

12. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

13. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

14. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
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samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører XX helseforetak 
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Samarbeidsavtale om helsefremmende 
og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Side 128 av 544



Innhold
1.         Parter .......................................................................................................................................3

2.     Bakgrunn.................................................................................................................................3

3.     Formål.....................................................................................................................................3

4. Virkeområde ...........................................................................................................................4

5. Rettskilder ..............................................................................................................................4

6.     Samhandling om helsefremmende og forebyggende arbeid ......................................................4

6.1 Primærforebygging ...............................................................................................................4

6.1.1 Felles ansvar................................................................................................................5

6.1.2 Kommunens ansvar .....................................................................................................5

6.1.3 Helseforetakets ansvar .................................................................................................5

6.2 Sekundærforebygging......................................................................................................5

6.2.1 Felles ansvar................................................................................................................6

6.2.2 Kommunens ansvar .....................................................................................................6

6.2.3 Helseforetakets ansvar .................................................................................................6

6.3 Samhandling i smittevern ................................................................................................6

6.3.1 Felles ansvar................................................................................................................6

7. Oppfølging av avtalen .............................................................................................................7

8. Avvik og mislighold................................................................................................................7

9. Uenighet .................................................................................................................................7

10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse.........................................................................................7

Side 129 av 544



Delavtale nr. 10

Samarbeidsavtale om helsefremmende og 
forebyggende arbeid

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF1. 

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 
10, samarbeid om forebygging. 
Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, første ledd, nr. 10, som fastslår at 
det skal inngås samarbeidsavtale om forebygging. 

Et mål med samhandlingsreformen er å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette 
er et ansvar for begge parter. Det er behov for større innsats for å forebygge sykdom og 
fremme helse for å møte dagens og fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. 

3. Formål
Formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og 
helseforetaket innenfor området helsefremmende og forebyggende arbeid, samt å etablere og 
beskrive gode samarbeidsrutiner. Avtalen skal også bidra til at pasienter og brukere mottar et 
helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. I avtalen er det oppmerksomhet på at 
forebygging er et gjensidig ansvar og at partene har ansvar for å medvirke til oversikter som 
er nyttig for helsefremming i foretaksområdet. Avtalen legger til rette for felles lærings- og 
mestringsarenaer.

Avtalen beskriver:
 Primær- og sekundærforebygging: De viktigste helsefremmende og forebyggende

områder innenfor primær- og sekundærforebygging hvor avtalepartene vil 
samhandle til beste for pasienter, pårørende og for samfunnet som helhet

 Samhandling i smittevern
 Ansvars- og rollefordeling 
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4. Virkeområde
Avtalens virkeområde vil være alle pasient- og brukergrupper som er felles for partene, 
uansett alder eller diagnose.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56
 Forskrift om miljørettet helsevern 
 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap 
 Forskrift om fastlegeordning i kommunene  
 Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Samhandling om helsefremmende og forebyggende arbeid

6.1 Primærforebygging

Primærforebyggende eller universelle tiltak brukes om innsats som rettes mot "alle" og som 
søker å forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår (Schancke 2005).

Eksempler på primærforebyggende arbeid kan være levekårsarbeid, strukturell tilrettelegging 
for sunn helseatferd, vaksinasjon og ulykkesforebygging.
Helsefremmende og forebyggende arbeid er et ansvar for alle sektorer. Det er i kommunene 
det meste av primærforebygging finner sted. Spesialisthelsetjenesten er en medspiller i 
helsefremmende og forebyggende arbeid, og har en viktig rolle for å forebygge sykdom og 
fremme helse i befolkningen. Samhandling om primærforebygging dreier seg først og fremst 
om: 

 Informasjonsarbeid overfor befolkningen (flerspråklig)
 Informasjonsutveksling, herunder epidemiologiske data og informasjon om 

kommunens primærforebyggende tilbud
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 Styrking av den enkeltes egenmestring

6.1.1 Felles ansvar

1. Delta i nyopprettet epidemiologisk forum. Partene anbefaler Samhandlingsutvalget 
å jobbe for at det opprettes et epidemiologisk forum som gir kunnskapsbaserte råd 
basert på nasjonale data (medisinske kvalitetsregistre, NPR, folkehelseprofiler) og 
erfaring med å arbeide i vårt geografiske område, se pkt. 7.

2. Sikre at informasjon om primærforebyggende tiltak er tilgjengelig på nødvendige 
språk.

3. Jobbe fokusert mot barn og unge for å legge til rette for utvikling av sunne 
levevaner. Arbeidet bør starte allerede i barselomsorgen. 

4. Evaluere effekt av tiltak. 

6.1.2 Kommunens ansvar

1. Overvåke helsetilstanden i kommunen
2. Følge opp ny kunnskap om befolkningens helsetilstand og hva som påvirker 

befolkningens helsetilstand med effektive tiltak
3. Informasjon om kommunens primærforebyggende tiltak skal samles og gjøres lett 

tilgjengelig for innbyggere og helseforetaket
4. Legge til rette for at innbyggere kan ha god egenmestring og kan ivareta egen 

helse

6.1.3 Helseforetakets ansvar

1. Overvåking av sykdom, skader og ulykker og identifisering av risikoforhold
2. Gi informasjon til helsetjenestene i kommunene og helsemyndighetene om 

sykdomsutvikling innenfor ulike diagnoser eller sykdomsgrupper (epidemiologiske 
data, ulykkesstatistikk)

3. Formidle informasjon til pasienter som kommer i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten om primærforebyggende tiltak i kommunene

4. Kunnskaps- og kompetanseutveksling med kommuner og andre 
samarbeidspartnere. Helseforetaket er medlem av Nettverket av helsefremmende 
sykehus og helsetjenester i Norge. Dette gir et godt utgangspunkt for kunnskaps-
og kompetanseutveksling2.

6.2 Sekundærforebygging

Sekundærforebyggende eller selektive tiltak søker å begrense varighet og omfang av et 
problem, skade eller sykdom som er oppstått (Schancke 2005).

Sekundærforebygging kan for eksempel være innsats i symptomfrie faser, innsats ved 
begynnende faresignaler, for eksempel tidlig intervensjon overfor ungdom som 
eksperimenterer med narkotika, og innsats i klinisk symptomgivende fase for å hindre 
tilbakefall. Sykdom relatert til ugunstige levevaner er en viktig årsak til for tidlig død og 
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redusert livskvalitet i befolkningen. I særdeleshet gjelder dette tobakk, fysisk aktivitet, 
alkohol og kosthold. 

6.2.1 Felles ansvar

1. Ha ansvar for oversikt over, og utveksling av informasjon om tilbud som finnes på 
begge nivå

2. Samarbeide om hvilke sekundærforebyggende tilbud som skal legges til 
helseforetaket og kommunen

3. Samarbeide om røykesluttkurs, og motivere til røykavvenning, spesielt overfor 
gravide og foreldre med sped- og småbarn

4. Sikre at barn og unge som pårørende blir ivaretatt
5. Sørge for et tilbud om tidlig intervensjon ved psykose, rusproblemer og avvikende 

utvikling og atferd hos barn og unge
6. Samarbeide om psykisk førstehjelp (håndtering av livskriser) og forebygging av 

selvmord
7. Sikre god minoritetshelse. Noen folkegrupper kan ha økt risiko for definerte 

helseplager, for eksempel diabetes. Det er viktig at disse gruppene får god og 
forståelig informasjon om helsetilstand og helserisiko.

6.2.2 Kommunens ansvar

1. Ha en oversikt over tilgjengelige tilbud innen helsefremmende og forebyggende 
arbeid og formidle dette til innbyggere og helseforetaket

2. Fokusert innsats på tidlig intervensjon for barn og unge
3. Sikre at kommunen kan tilby sekundærforebyggende tiltak til grupper av 

innbyggere som har behov for det
4. Sørge for å ha et frisklivstilbud til innbyggere, gjerne gjennom egen 

frisklivssentral eller en frisklivssentral i samarbeid med andre kommuner

6.2.3 Helseforetakets ansvar

1. Ha tilbud om lærings- og mestringssenter
2. Informere pasienter som har behov for et helsefremmende eller forebyggende 

tilbud i kommunen om muligheter i den enkelte kommune
3. Bidra med veiledning og kompetanseheving i kommunen
4. Vurdere opplæringstilbud ved helseforetakets Lærings- og mestringssenter på ulike 

språk

6.3 Samhandling i smittevern

6.3.1 Felles ansvar

1. Fortsette samarbeidet om meldingssystem for infeksjonssykdommer (MSIS) og 
følge rutiner knyttet til dette

2. Samarbeide om en «felles» (mest mulig lik) smitteplan for kommuner og 
helseforetak

Side 133 av 544



7. Oppfølging av avtalen
Samhandlingsutvalget har ansvaret for oppfølging av avtalen. Samhandlingsutvalget vurderer 
hvordan oppfølging skal skje, f.eks. gjennom oppretting av et epidemiologisk forum som 
fagråd.

8. Avvik og mislighold

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

9. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale.

10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen. 

Dato, Dato, 

_______________________ ____________________
XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger v/ 
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Delavtale nr. 11

Samarbeidsavtale 
om 

omforente beredskapsplaner og planer for 
den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet
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Delavtale nr. 11

Samarbeidsavtale om omforente 
beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden

1. Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Stavanger HF.

2. Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt, nr. 

11.

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 11, som fastslår at det 

skal inngås samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den 

akuttmedisinske kjeden.

Underliggende avtaler som også skal være gjeldende:

 Samarbeidsavtalen «Avtale mellom x-kommune og Helse Stavanger HF om 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehuset» (2007)

 Samarbeidsavtaler mellom de enkelte legevaktene i Sør-Rogaland og AMK (1991)

3. Formål  
Formålet med denne avtalen er å videreføre og utvikle samarbeidet mellom partene innenfor 

beredskapsområdet og i utvikling av den akuttmedisinske kjeden.

4. Virkeområde
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 

kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som 

ligger under Justis- og beredskapsdepartementet v/hovedredningssentralen (HRS).

Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS.

Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i 

vakt, bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten og mottak for akuttinnleggelser i 

kommuner og helseforetak.
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5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. 

juni 2010 nr. 45
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
 Forskrift om overgangsbestemmelser til Lov om helsemessig og sosial beredskap

 av 22. juni 2001 nr. 700 
 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 nr. 881 
 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18. mars 2005 nr. 

252 
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22. aug. 2011 nr. 894 

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver. 

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og 
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har 
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige 
lovbestemmelser. 

6. Planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede
Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet 

samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet.

6.1 Felles ansvar
1. Holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at 

pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå
2. Avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig-hjelp-funksjoner, for å unngå 

overlapping i og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor
3. Etablere rutiner som sikrer godt informasjonsutveksling og kommunikasjon i 

akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett 
som er under utbredelse nasjonalt

4. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte 
situasjoner (alvorlig sykdom og traumer) i henhold til gjeldende lovverk, avgrenset 
mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og 
luftambulanse

5. Delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital akuttmedisin
6. Tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 

kunnskap om system, ansvar og roller
7. Ta initiativ til og delta i trening og øvelser
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6.2 Helseforetakets ansvar

1. Tilrettelegge for årlig opplæring og trening til personell som inngår i lokale 

akuttmedisinske team. Eksempel er SAFER kurs.

6.3 Kommunen ansvar

1. Delta i tilrettelagt årlig opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholdsvise andel 

av kostnadene

7. Planer og samhandling innenfor beredskap og samfunnssikkerhet
Partene plikter å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større 

ulykker, kriser og katastrofer.  

Dette gjelder bl.a.:

1. utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS-
analyser)

2. samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser
3. utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og 

medisinsk utstyr
4. beskrive varslings- og krisekommunikasjon
5. samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering
6. innkallingsrutiner for personell

Partene skal samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste), 

samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og 

krisehåndtering.

Partene kan samarbeide om informasjon til og opplæring overfor andre instanser og 

innbyggere for å heve den allmenne beredskap til befolkningen.

8. Samarbeidsformer
Det skal etableres et samhandlingsråd innen beredskap og akuttmedisin med representasjon 

fra alle kommunene og Helse Stavanger HF. Møter i samhandlingsrådet avholdes minst én 

gang pr. år. Fagdirektør ved Helse Stavanger HF har ansvar for å innkalle til første møte. 

Samhandlingsrådet innen beredskap og akuttmedisin oppnevnes av Samhandlingsutvalget 

med representasjon fra Dalane, Jæren, Ryfylke, Sandnes og Stavanger, til sammen fem 

representanter. Fra Helse Stavanger HF oppnevnes representanter fra Akuttklinikken og 

beredskap, til sammen fem representanter.

Samhandlingsrådet innen beredskap og akuttmedisin gis ansvar å vurdere nødvendigheten av 

å revidere samarbeidsavtalen «Avtale mellom x-kommune og Helse Stavanger HF om 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehuset». I denne vurderingen skal også vurderes 

oppfølging av punktene i denne delavtalens avsnitt nr. 6.
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Utvalget konstituerer seg selv. Leder- og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom Helse 
Stavanger HF og kommunene. Den part som leder utvalget, sørger også for 
sekretærfunksjonen. Partene bærer selv egne kostnader. 

Fagråd innen nødmeldetjenesten/ambulansetjeneste er etablert med representanter for hver 

enkelt legevakt og Helse Stavanger HF. Klinikkdirektøren ved Akuttklinikken har ansvar for å 

innkalle til møtene i fagrådene. Dette er som vedtatt i «Samarbeidsavtaler mellom de enkelte 

legevaktene i Sør-Rogaland og AMK». Denne avtalen er gammel og må revideres, senest i 

2013. Dette følges opp av Samhandlingsrådet innen beredskap og akuttmedisin.

Det kan opprettes arbeidsgrupper underlagt samhandlingsrådet ved konkrete behov. Disse 

forutsettes prosjektbaserte. Det skal opprettes egen arbeidsgruppe i samfunnssikkerhet, og 

denne oppnevnes av Samhandlingsrådet innen beredskap og akuttmedisin innen utgangen av 

2012. Arbeidsgruppen gis som formål å utarbeide omforente beredskapsplaner mellom 

kommunene og Helse Stavanger HF, jf. denne delavtalens avsnitt nr. 7.

9. Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold. 

10. Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtale skal løses etter bestemmelsene i overordnet 

samarbeidsavtale. 

11. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet 

samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen.

Dato, Dato,              

_______________________ ____________________

XX kommune v/ ordfører/rådmann Helse Stavanger HF v/
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Vedlegg 1: Definisjoner
Akuttmedisinsk kjede1: Den akuttmedisinske kjeden omfatter de tiltak og tjenester som er 

etablert for å yte nødvendig medisinsk hjelp av akutt, 
behandlingstrengende sykdom. Kjeden kan deles inn i følgende ledd:

 Medisinsk nødmeldetjeneste

 Primærlegevakt

 Ambulansetjeneste

 Spesialisthelsetjenesten i sykehus

Beredskap: Tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser eller andre 
uønskede hendelser

Krise: En hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en 
organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner. Krisehåndtering skal 
sikre at man gjennom omprioritering eller på andre måter kan 
forsterke kapasitet eller redusere behov slik at det kan gis et 
helsetilbud innenfor de bestemmelser som gjelder for utøvelse av 
helsetjenesten (jf. ”sørge-for-ansvaret”).

Katastrofe: En krisesituasjon som medfører at medisinsk behov overstiger 
kapasiteten. Dette medfører at det må foretas andre prioriteringer enn 
hva som normalt ansees som forsvarlig eller innenfor normale faglige 
standarder.

Risiko: Uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av en uønsket 
hendelse

Sårbarhet: Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine 
mål når det utsettes for påkjenninger.

Samfunnssikkerhet: Den evne samfunnet har til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner, ivareta innbyggernes liv og helse og 
grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger

Risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 
hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, 
personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak 
for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de 
skulle oppstå. Metoden som brukes kalles ROS-analyse.
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Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 2015
  

Sammendrag:
En arbeidsgruppe oppnevnt av kommunalsjef levekår  har gjennom siste halvdel av 2011 
utarbeidet et forslag til ny rehabiliteringsplan for perioden 2012-2015. I forkant av 
planarbeidet ble det gitt anledning for blant annet lokale brukerorganisasjoner til å komme 
med innspill. Brukersiden har vært fast representert i plangruppen og det er gjennomført en 
serie dialogmøter med viktige lokale aktører i rehabiliteringsarbeidet høsten 2011. Den 
formelle høringen fant sted i perioden 30. mars til 27. april. Det kom inn to høringsuttalelser. 
I forrige rehabiliteringsplan ble det prioritert å gi mye og bred informasjon om dette 
komplekse tiltaksområdet. Bl.a. fordi det da hadde gått en lang periode uten at kommunen 
hadde hatt en operativ rehabiliteringsplan. I den nye planen er fokuset i langt større grad 
rettet mot de aktuelle tjenestene og på den nye ideologien som plangruppen mener bør ligge 
i bunn for den videre utviklingen av rehabiliteringstjenestene i kommunen. Den danske 
”Fredericia-modellen” står sentralt her.
Foreliggende forslag til ny rehabiliteringsplan fokuserer også på at vi har fått ny lov om 
folkehelse som blant annet legger føringer i forhold til mer systematisk samarbeid med fri-
villige lag og foreninger.  I tillegg er oppmerksomheten rettet mot logopedi tjenesten som er 
et viktig element i rehabiliteringsarbeidet. Rehabiliteringsplanen 2012 -15 er en temaplan. De 
ulike tiltakene vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.

Saksgang:
Rådmannen innstiller til formannskapet: Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
1. Forslag til Rehabiliteringsplan 2012-2015 for Eigersund kommune vedtas som fremlagt

og planen.
2. Planen har status som tema/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i 

planperioden.
3. Kostnadskrevende tiltak i planen vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det foreliggende forslag til rehabiliteringsplan for Eigersund kommune har ikke tidligere blitt 
behandlet politisk. 
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Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 2015

Innledning og bakgrunn
Rehabilitering og habilitering er et komplisert tiltaksområde som det er vanskelig å få en 
fullverdig oversikt over. Det gjelder både på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå og det 
gjelder ikke minst i samspillet mellom tjenestene på de ulike forvaltningsnivåene. Arbeidet 
med å lage en rehabiliteringsplan preges blant annet av at den skal reflektere et tiltaks-
område som er i stadig endring. 

For tiden er det gjennomføringen av Samhandlingsreformen som får store konsekvenser for 
alle kommuner og reformen stiller store krav til samarbeidet mellom kommune og 
sykehustjenestene på statlig nivå. Dette samspillet er nå i en utviklingsfase hvor avtaler 
inngås og praksis utvikles. Resultatene vil bli tydeligere etter hvert som tiden går og en får 
gjort seg de nødvendige erfaringene med den utvidede måten å samhandle på.  Utover dette 
er ny folkehelselov trådd i kraft fra 1. januar 2012 hvor det blant annet stilles krav til den 
enkelte kommune om å etablere et systematisk samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

Plangruppen har derfor opplevd arbeidet med planforslaget som krevende. Stofftilgangen 
innen dette tiltaksområdet er så stor at det er vanskelig å lage en rimelig kortfattet plan som 
samtidig kan være mest mulig lesbar. Det vises til egne kommentarer om dette 
innledningsvis i planforslaget. 

Virkeområde og status for planen
Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012-2015 har status som fagplan/temaplan og 
er således ikke juridisk bindende. Planen er retningsgivende for sekstorens arbeid og
prioriteringer  og vil danne grunnlag for dennes innspill til budsjett og økonomiplan. Selv om 
tiltak er påført med kostnad og år, vil dette måtte veies opp mot andre tiltak og behov, og er 
således retningsgivende. Dette skal sammenstilles og prioriteres i forbindelse med budsjett 
og økonomiplan. 

Plangruppe/prosess
Når arbeidet med ny rehabiliteringsplan har vært såpass krevende har det vært viktig å åpne 
opp for innspill i så stor grad som mulig fra brukersiden. Dette har plangruppen forsøkt å 
ivareta på følgende vis:

1. En brukerrepresentant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har vært fast medlem 
av plangruppen under hele arbeidet. 

2. I forkant av oppstarten av planarbeidet ble lokale/regionale brukerorganisasjoner invitert til 
å komme med forslag og kommentarer til plangruppen. Mange av organisasjonene ble 
tilskrevet direkte i tillegg til annonsering i Dalane Tidende og omtale på kommunens 
hjemmeside. Flere kommentarer kom inn og de er i hovedsak innarbeidet i planforslaget. 
Spesielt er kapitlet om varmtvannsbassenget på Slettebø et resultat av dette. I tillegg har 
sammenslutningen av private fysioterapeuter i Egersund vært aktive med innspill under plan-
arbeidet. 

3. I forbindelse med offentlig høring og ettersyn ble aktuelle brukerorganisasjoner igjen 
tilskrevet direkte og kopi av planutkastet ble også vedlagt. Blant annet fordi mange lokale 
brukerorganisasjoner er små og gjerne avhenger av et fåtall aktive personer.

4. Forslaget til ny rehabiliteringsplan for Eigersund kommune var ute på offentlig ettersyn og 
høring i perioden mellom 31. mars til 27.april d.å. Det ble annonsert i Dalane Tidende og på 
Eigersund kommunes hjemmeside der også selve plandokumentet ble lagt ut. 
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Plandokumentet ble i tillegg fysisk lagt ut på plankontoret, biblioteket og i 2. og 4.etasje på 
rådhuset.

Høringsbrevet ble sendt til følgende lokale og regionale organisasjoner:
 Stavanger Universitetssykehus HF
 Delta 
 Fagforbundet
 FO
 Norsk Sykepleierforbund
 Utdanningsforbundet
 Ergoterapiforbundet
 Fysioterapeutforbundet
 Privatpratpraktiserende fysioterapeuter i Egersund
 Autismeforeningen – avdeling Egersund
 CP- foreningen Rogaland
 Dalane Astma og Allergiforening
 Dalane Hørselslag
 Diabetesforbundet i Dalane
 Egersund pensjonistforening
 Egersund Revmatikerforening
 Egersund Sanitetsforening
 Foreningen for kroniske smertepasienter
 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon – Rogaland
 Kreftforeningen seksjon Sør-Vest
 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (lokalforeningen for tiden avdeling gått inn i 

avdeling Jæren)
 Nasjonalforeningen Dalane Demensforening
 Norges Blindeforbund Rogaland
 Norges Handicapforbund - Sørvest
 Rogaland Parkinsonforening

Høring og offentlig ettersyn
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Privatpraktiserende 
fysioterapeuter v/kontaktperson 

Ønske om å øke driftstilskuddet for 
privatpraktiserende fysioterapeuter 
tilsvarende nåværende praksisomfang 
i løpet av planperioden.

N

Private merknader
2. Privatpraktiserende fysioterapeut 

uten lokalt driftstilskudd
Ønsker at Eigersund kommune tildeler 
driftstilskudd til flere fysioterapeuter 
som nå er uten slikt tilskudd.

O

Merknadene er merket med J=ja, N=nei, D=delvis, O=tas til orientering og E=tas til 
etterretning.

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Privatpraktiserende 

fysioterapeuter 
Ønske om å øke driftstilskuddet 
for privatpraktiserende 

N Rådmannen viser i hovedsak til 
kapittel 7 i forslaget til ny rehabili-
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v/kontaktperson fysioterapeuter i kommunen 
tilsvarende praksisomfang i 
løpet av planperioden.

teringsplan angående innspillet fra 
privatpraktiserende fysioterapeuter.
I tillegg vil rådmannen tilføye at det 
er viktig å bygge videre på det godt 
etablerte samarbeidet mellom 
kommune og privatpraktiserende 
fysioterapeuter. Dette er nå 
formalisert gjennom faste, halvårlige 
møter i et eget samarbeidsutvalg 
mellom partene. Privatpraktiserende 
fysioterapeuter hadde også en aktiv 
rolle under arbeidet med planen og 
mange av innspillene deres ble 
integrert i planteksten i kapittel 7.  
Rådmannen opplever at det på  det 
nåværende tidspunktet er riktig å ta 
utgangspunkt i de foreliggende 
signalene fra siste politiske 
behandling i K-sak 36/09. Her heter 
det for øvrig også at en ikke bør 
utlyse nye driftstilskudd på mindre 
enn 50 %. De økonomiske 
konsekvensene er også viktige og 
ifølge beregningene fra de 
privatpraktiserende fysio-
terapeutene vil deres forslag ha en 
kostnad på kr. 1.170.000 gjennom 
perioden.
Det er likevel viktig å være åpen for 
justeringer i årene fremover og 
videre drøftinger angående denne 
problemstillingen bør tas i det nå vel 
etablerte Samarbeidsutvalget.

Private uttaler
2. Privatpraktiserende 

fysioterapeut uten 
lokalt driftstilskudd

Ønsker at Eigersund kommune 
tildeler driftstilskudd til flere 
fysioterapeuter som nå er uten 
slikt tilskudd.

O I denne uttalelsen drøftes mange 
ulike forhold som uttaler mener vil 
bidra til en mer effektiv bruk av de 
samlede fysioterapiressursene i 
kommunen og dermed redusere 
ventelistene for behandling. Den 
foreslåtte modellen er vesentlig 
annerledes enn den som følges i 
dag og som er ganske strengt 
regulert. Rådmannen opplever at 
det i alle fall på kortere sikt er små 
muligheter til å gå inn på et slikt 
opplegg som her skisseres. 
Rådmannen tar synspunktene til 
orientering og tar de med videre 
etter hvert som i den videre 
utviklingen og organiseringen av 
fysioterapi-tjenestene.   

Ut fra en samlet vurdering av de innsendte merknadene vil rådmannen gå inn for at den 
fremlagte plan blir vedtatt uten vesentlige endringer i teksten.
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Presentasjon av rehabiliteringsplanen og endring av fokus
I Eigersund kommunes rehabiliteringsplan for perioden 2008 – 2011 ble det lagt mye vekt på 
å gi bred og oppdatert informasjon over et tiltaksområde som det er spesielt krevende å få 
oversikt over. Blant annet fordi det var gått ganske lenge siden kommunen sist hadde en 
operativ rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen bar også preg av at flere viktige elementer 
var lite avklarte da planen ble utarbeidet. Blant annet gjaldt det lokalisering av fysio - og 
ergoterapitjenestene og fremtiden til Lokalmedisinsk senter på Lagård. Planen var og preget 
av stor grad av nøkternhet når det gjaldt å foreslå nye og kostnadskrevende tiltak. Da som 
nå var kommunens økonomiske situasjon krevende.

I forslaget til rehabiliteringsplan for perioden 2012 - 2015 har plangruppen omarbeidet planen 
i betydelig grad. Blant annet ved radikalt å kutte ned på den generelle informasjonen og i 
stedet flette inn det aller vesentligste i omtalen av de ulike tjenestene. Et visst unntak er gjort 
for fysio- og ergoterapitjenesten i og med at denne har en så sentral rolle innen dette tiltaks-
og tjenesteområdet.

Planen for perioden 2012-15 er bygget opp med utgangspunkt i et overordnet ideologisk 
grunnlag som igjen er forankret i statlige styringssignaler. Herunder nevnes satsing på 
tilrettelegging i hjemmet, hensiktsmessige hjelpemidler, godt trent personale, universell 
utforming og ”velferdsteknologi”. Med andre ord så er tenkningen knyttet til den nå så 
velkjente ”Fredericia modellen” fra Danmark.

Med dette som utgangspunkt ligger planens fokus på å gjennomgå noen av de sentrale 
tjenestene og på å anbefale aktuelle tiltak. Nye områder som får oppmerksomhet i denne 
planen er logopedi tjenestene og samspillet med frivillige lag og foreninger. Ved neste 
rullering antar plangruppen at denne måten å strukturere rehabiliteringsplanen på vil 
forsterkes ytterligere.

Rehabilitering - en dynamisk prosess med overganger til andre kommunale planer
Det vil ikke være urimelig å beskrive den rivende utviklingen som pågår når det gjelder 
arbeidet med å utvikle rehabiliteringstjenestene som en dynamisk prosess. Spesielt gjelder 
dette innen det feltet som ofte omtales som ”hverdagsrehabilitering” og som i et mer helhetlig 
perspektiv gjerne benevnes som ”Fredericia modellen”. Den grunnleggende ideen er at når  
eldre begynner å skrante så stiller hjemmetjenesten raskt opp med kartlegging, intensiv 
trening i en periode og hensiktsmessig tilpassing  i forhold til hjelpemidler. Målet er hele tiden 
hjelp til selvhjelp. Den enkelte skal settes i stand til lengst mulig å kunne bo i sitt eget hjem. 
På denne måten ønsker en å sikre selvstendighet og livskvalitet hos de eldre samtidig som 
den enkelte kommune kan frigjøre ressurser. Blant annet for å kunne dekke behovet til de 
som har behov for mer omfattende hjelpetiltak. Så langt er erfaringene meget positive fra 
Danmark.

Rehabiliteringsplanen ble i hovedsak ferdig utformet ved årsskiftet 2011/12 og allerede få 
måneder senere har det skjedd viktige ting også i Eigersund kommune på dette 
innsatsområdet. Blant annet reiste en delegasjon bestående av faglige og administrative 
ledere samt varaordfører i april ned til Fredericia på et studiebesøk. Dette besøket ga mange 
impulser til den videre utvikling og organisering av disse tjenestene i vår egen kommune.

Det er derfor viktig å understreke at det i tiden fremover vil komme flere aktuelle planer til 
politisk behandling som berører rehabiliteringsområdet.  Spesielt viktig å så måte er 
kommunens nye Helse- og omsorgsplan. Denne har undertittelen ”Strategisk plan for 
Eigersund kommunes møte med Samhandlingsreformen 2012-17.”

I denne planen vil satsingen på ”hverdagsrehabilitering” og organiseringen av denne bli 
spesielt omtalt. I tillegg nevnes her Folkehelseplanen. Disse planene er i en fase der de 
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forventes lagt ut til høring i løpet av relativt kort tid. Målet er at alle disse skal være ferdig 
behandlet tidsnok til at de kan bli en del av budsjettunderlaget for 2013. 

Mer fokus på logopedi tjenestene og på frivillige lag og foreninger
Logopedi tjenesten er en lite omtalt tjeneste i Eigersund kommune. Ikke desto mindre er 
dette en viktig tjeneste for mange innbyggere i kommunen. Både for barn og unge i 
skolepliktig alder og for voksne. Ikke minst gjelder dette for de som rammes av hjerneslag og 
trenger systematisk opptrening i etterkant. Dette er en sårbar tjeneste hva gjelder tilgang til 
kompetent personell i mange kommuner og det gjelder også for Eigersund kommune. I 
rehabiliteringsplanen vies derfor denne tjenesten ekstra oppmerksomhet og det foreslås at 
tjenesten vurderes spesielt som grunnlag for en senere politisk sak. 

Frivillige lag og foreninger i det enkelte lokalsamfunn vil kunne ha en viktig rolle i en 
helsefremmende sammenheng. I Samhandlingsreformen kan en blant annet merke seg den 
tette koblingen mellom rehabilitering, satsing på folkehelse og kommunalt samspill med 
frivillige lag og foreninger i lokalmiljøet. I den nye ”Lov om folkehelse” heter det blant annet i 
§ 4 at ”kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.” 

I Eigersund kommune er vi godt i gang med et slikt kartleggings- og registreringsarbeid. Det 
skjer i et samarbeid mellom avdeling for levekår og Frivilligsentralen. Dette bør bli et viktig 
satsingsområde i årene fremover. Ikke minst siden det på dette området mulig å få til ganske 
mye for relativt beskjedne midler.

Tilbakeholdenhet med å foreslå kostnadskrevende tiltak
Satsingen på rehabilitering, både mer tradisjonell rehabilitering og ”hverdagsrehabilitering”, i 
årene fremover tilsier at det vil bli et betydelig behov for nye stillingsressurser. Ikke minst av 
ergoterapeuter. 

I foreliggende forslag til rehabiliteringsplan har plangruppen vært tilbakeholdne hva gjelder 
nye stillingsressurser for perioden. Dette har sin bakgrunn i den økonomisk krevende 
situasjonen Eigersund kommune befinner seg i. Det er likevel nødvendig å ha et spesielt 
fokus på denne situasjonen og i den forbindelse vil en rette oppmerksomheten mot den 
kommende Helse og omsorgsplanen som kommer på høring om kort tid.

Høringsuttalelser
Det kom inn to høringsuttalelser innen fristen den 27. april. Ingen av uttalelsene var fra 
brukerorganisasjoner. Når det gjelder oppsummering av innholdet med en kortfattet 
vurdering viser en til påfølgende tabell:

Universell utforming:
I foreliggende forslag til rehabiliteringsplan for 2012-15 er universell utforming omtalt som et
viktig punkt innen rehabiliteringsarbeidet. Effektive rehabiliteringstiltak vil oftest ha en nær 
tilknytning til universelt utformede rammebetingelser. For eksempel hva gjelder utforming og 
tilrettelegging av boliger.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene av aktuelle tiltak vil i all hovedsak være knyttet til den årlige
budsjettbehandlingen og behandlingen av økonomiplanen. Det vises for øvrig til oversiktlig 
tiltaksliste som er innarbeidet i plandokumentet. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternativt fremlegg til vedtak:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231009 Forslag til rehabiliteringsplan 2012-2015.doc
228069 Ad: høringsutkast Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012- 2015
227804 Vedrørende rehabiliteringsplanen.docx

Journalposter i arkivsaken –  vedlagte dokumenter:

4 I 26.04.2012
Privatpraktiserende 
fysioterapeuter

Ad: høringsutkast Rehabiliteringsplan for 
Eigersund kommune 2012- 2015

3 I 26.04.2012 Guro Garvik Robben
Høringsuttalelse til rehabiliteringsplan 2012 -
2015

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 18.04.2011
Eigersund 
Revmatikerforening 
v/Ivar Henry Mong

Invitasjon til kommentarer og forslag angående 
revisjon av Rehabiliteringsplan for Eigersund 
kommune

2 U 01.04.2012
Stavanger 
Universitetssykehus HF

Offentlig ettersyn og høring - Rehabiliteringsplan 
for Eigersund kommune 2012-2015

4 I 26.04.2012
Privatpraktiserende 
fysioterapeuter

Ad: høringsutkast Rehabiliteringsplan for 
Eigersund kommune 2012- 2015

3 I 26.04.2012 Guro Garvik Robben
Høringsuttalelse til rehabiliteringsplan 2012 -
2015
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1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Gjeldende rehabiliteringsplan (2008-11) for Eigersund kommune fylte et tomrom i og 
med at kommunen ikke hadde hatt en oppdatert rehabiliteringsplan over en lengre 
periode. I denne planen ble det derfor lagt mye vekt på å gi bred og oppdatert 
informasjon angående dette tiltaksområdet som er komplekst og dermed meget 
vanskelig å få god oversikt over. Rehabiliteringsplanen ble videre preget av at flere 
viktige elementer av betydning for rehabiliteringstjenestene i kommune var lite 
avklarte. Slik er det også nå når ny rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 
utarbeides. Men denne gangen er mye av usikkerheten knyttet til at 01. januar 2012 
er starttidspunktet for betydelige endringer hva gjelder ansvarsdelingen mellom 
statlige og kommunale oppgaver innen helse- og omsorgstjenestene. 

Samhandlingsreformen vil få stor betydning for den videre organisering og satsing på 
rehabiliteringen i kommunene. Blant annet gjelder dette manglende avklaring av 
hvordan oppgavedelingen mellom stat og kommune hva gjelder fysioterapitjenesten 
skal være. Konklusjonene blir først kjent til våren 2012. Mange forhold er altså lite 
avklarte og mye av veien vil måtte bli til mens en går. Dette er et av mange elementer
som har gjort foreliggende planarbeid utfordrende. 

I liket med forrige planprosess minnes det om at kommunene er forpliktet etter 
forskrift om rehabilitering og habilitering til å ha nødvendig planmessig oversikt over 
tiltaksområdet. Statens helsetilsyn gjennomfører tilsyn relatert til tjenestetilbudet 
innen rehabilitering.

1.1 Begrensningens kunst – mest vekt på ideologi og tjenester

Rehabilitering og habilitering er tiltaksområder som har tilknytningspunkter til de 
fleste tiltaks- og tjenesteområder innen helse- og omsorg. Som sådan er 
rehabilitering noe nær et uendelig tema. Rehabiliteringsplanen vil helt naturlig
relatere seg til mange andre planer innen helse- og omsorgsektoren. Det gjelder 
både eksisterende planer og planer som er under utarbeidelse. For å illustrere 
poenget nevnes: Plan for offentlige legetjenester, plan for helsestasjonstjenester, 
folkehelseplan, strategisk plan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 2010-2030, 
plan for fremtidens helse- og omsorgstjenester, boligsosial handlingsplan og 
handlingsplan for psykisk helsearbeid.

I en plan av denne karakter er altså stofftilfanget massivt. Det er derfor meget 
krevende å lage en sammenhengende plan som ikke overstiger 30 sider. 
Plangruppen informerer derfor her kort om den tenkningen som er lagt til grunn i så 
måte.

Som nevnt ovenfor valgte en i rehabiliteringsplanen (2008-11) å gi en bred og 
oppdatert informasjon om tiltaksområdet. Både fordi det var lenge siden sist 
kommunen hadde hatt en oppdatert plan og fordi tiltaksområdet er komplekst og 
vanskelig å få oversikt over. I foreliggende høringsutkast har plangruppen valgt å 
kutte radikalt ned på den generelle informasjonen og heller flette det viktigste inn i 
kapitlene som omtaler de viktigste tjenestene. Et unntak er gjort i omtalen av fysio-
og ergoterapitjenesten. Planen er i stedet bygget opp på grunnlag av et overordnet 
ideologisk grunnlag som igjen er forankret i statlige styrings-signaler gjennom de nye 
helsereformene som nå iverksettes. Herunder satsing på tilrettelegging i hjemmet, 
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hensiktsmessige hjelpemidler, godt trent personale, universell utforming og 
”velferdsteknologi” Med andre ord er tenkningen knyttet til Fredericiamodellen fra 
Danmark. Ut fra dette igjen ligger planens fokus på å gjennomgå noen av de sentrale
tjenestene og å anbefale aktuelle tiltak. Logopedtjenestene i kommunen er noe av 
det nye som det settes et søkelys på i planen. Ved neste rullering antar plangruppen 
at denne måten å strukturere rehabiliteringsplanen på vil forsterkes ytterligere.  
Samtidig legger plangruppen fortsatt opp til å ivareta publikums informasjonsbehov..
Dette vil blant annet skje ved at kommunens nettsider nå vil bli oppdatert hva gjelder 
slik informasjon om rehabilitering og videre gjennom å utarbeide en oversiktig 
brosjyre der den aller viktigste informasjonen vil bli samlet. 

1.2 Litt om planprosessen

Rehabilitering er et meget komplekst tiltaksområde med mange aktører involvert. Det 
er lagt vekt på at ulike aktører skal få anledning til å delta i planprosessen fra et tidlig 
tidspunkt av. Dette har blitt ivaretatt på flere måter. På den måten ønsket Eigersund 
kommune å sikre at brukerperspektivet ble ivaretatt fra et tidlig tidspunkt i arbeidet.
Kommunalsjef for levekår oppnevnte i vår følgende plangruppe som har hatt 
hovedansvaret for utarbeidelsen av forslag til ny rehabiliteringsplan for Eigersund 
kommune:

Helsefaglig ansvarlig: Anne Brit Wetlesen Tengesdal
Sjefsfysioterapeut: Bjørg Elen Abrahamsen
Brukerrepresentant: Edmund Iversen FFO
Koordinerende enhet for barn og unge/sekretær: Jan Petter Leidland   

I april 2011 ble informasjon angående oppstart av planarbeidet utsendt til et bredt 
spekter av lokale og regionale brukerorganisasjoner som har medlemmer i Eigersund 
kommune. I tillegg ble melding sendt til alle relevante kommunale driftsledere. 
Informasjon ble på samme tidspunkt også lagt ut på Eigersund kommunes nettside 
med informasjon om planprosessen. Her var det også en link til tekstdelen av 
gjeldende rehabiliteringsplan. I denne innledende fasen kom det innspill fra Egersund 
Revmatikerforening/Fysioklinikken, Internt i kommunen har det kommet 
tilbakemelding fra Lagård bo- og servicesenter og fra kreftsykepleier. Disse  
innspillene er i stor grad innarbeidet i planforslaget.

Hovedarbeidet med ny rehabiliteringsplan er utført gjennom høsten 2011. 
Plangruppen har i den forbindelse gjennomført en serie med dialogmøter med viktige 
aktører innen den kommunale rehabiliteringskjeden. De som har deltatt på disse 
dialogmøtene er:
Herluf Rasmussen Rektor Eigersund voksenopplæringssenter
Torill Gyland Logoped PPT-kontoret
Bjarne Rosenblad Kommuneoverlege
Brit Hege Kristensen Tillitsvalgt for private næringsdrivende fysioterapeuter
Britt Sofie K. Skiftesvik Tillitsvalgt for kommunalt ansatte fysioterapeuter
Grethe Lind Tillitsvalgt for kommunalt ansatte ergoterapeuter
Wenche Høghaug Avdelingsleder Dalane DMS avdeling 2 Vest
Nina Ose Koordinator for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Plangruppen avsluttet hovedarbeidet med ny rehabiliteringsplan i desember 2011. 
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1.3 Avgrensning av planarbeidet  

Avslutningsvis vil plangruppen nevne at tiltaksområdene rus og psykiatri ikke er 
spesifikt omtalt som egne satsingsområder i foreliggende rehabiliteringsplan. 
Bakgrunnen for det er at det Eigersund kommune her egne planer for disse 
tiltaksområdene som etter plangruppens vurdering bedre kan ivareta de mer 
spesielle utfordringene som ligger innbakt her overfor disse brukerne. Ny ruspolitisk 
handlingsplan vil for eksempel bli behandlet i 2012.

Plangruppen antar derfor at rehabiliteringsbehovene til disse brukergruppene vil bli 
innarbeidet i hovedplanen ved neste rullering av rehabiliteringsplanen.

2.0 OPPSUMMERING AV AKTUELLE TILTAK I PERIODEN 2012-2015

Innledningsvis i planen gis det en kortfattet oversikt over alle aktuelle tiltak som er 
foreslått i foreliggende høringsutkast til ny rehabiliteringsplan. Tiltakene er delt inn i 
tiltak som krever nye stillingsressurser, tiltak som vil kreve større investeringer og 
tiltak som er mer prosesspregede og som primært omhandler utvikling av kommunale 
tjenester.

Alle kostnadskrevende tiltak for årene 2013-2015 skal på vanlig måte behandles i 
forbindelse med årsbudsjett og handlingsplan før implementering.

Tiltak som innebærer nye stillingsresurser i perioden
1. Styrke den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten med 1 100 % 

ergoterapeutstilling og 1 100 % fysioterapeutstilling i løpet av planperioden.
2. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Eigersund kommune med 20 % 

driftstilskudd tilbys oppgradering til minimum 40 % tilskudd i planperioden.

Tiltak som vil innebære større investeringer i perioden
1. Opprusting av varmtvannsbassenget på Slettebø.
2. Forbedre de fysiske rammene for rehabiliteringsarbeidet på avdeling 2 Vest. 

Alternativt finne nye lokaler i samarbeid med Helse Stavanger HF. (Dalane 
DMS)

Tiltak som fokuserer på utvikling av kommunale tjenester
1. Etablere, utvikle og tilpasse en kommunal rehabiliteringsmodell som tar 

utgangspunkt i den danske ”Fredericiamodellen” 
2. Etablere et tverrfaglig rehabiliteringsteam og derigjennom styrke og utvikle 

samarbeidet mellom 2 Vest, hjemmesykepleietjenesten og fysio- og 
ergoterapitjenesten i rehabiliteringsøyemed.

3. Videreutvikle koordineringen av tiltak og tjenester overfor familier med 
funksjonshemmede barn og unge. 

4. Intensivere satsingen på det kommunale ”lavterskeltilbudet” i den enkelte 
brukers hjem. Inkludert her ligger et fokus på universell utforming,
tilgjengelighet og ny velferdsteknologi.

5. Etablere et tettere samarbeid mellom rehabiliteringstjenesten og Eigersund
voksenopplæringssenter om logopedtjenestene.

6. Fremme en politisk sak om logopeddekningen i Eigersund med et mål om å 
gjøre denne tjenesten mindre sårbar.
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Øvrige tiltak 
1. Utarbeide ny brosjyre som informerer publikum om det viktigste angående 

rehabiliteringstjenestene i Eigersund kommune
2. Oppgradere kommunens nettside angående rehabiliteringstjenestene i 

Eigersund kommune
3. Levekårsavdelingen i Eigersund kommune vil gjennom 2012 aktivt kartlegge 

frivillige lag og foreningers ressurser når det gjelder å bidra i forholde til 
forebyggende helsearbeid. Deretter vil en fra kommunens side søke å 
systematisere dette arbeidet i form av konkret samarbeid om aktuelle tiltak.

4. Utarbeide en ny brosjyre som gir en oversikt over frivillige lag og foreninger i 
Eigersund kommune
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3.0 TEORI, BEGREPER OG LOVGRUNNLAG M.M

Rehabilitering og habilitering er et område som er preget av mye teori og tykke 
utredninger. Det er faktisk slik at bare det å bli enige om hva rehabiliteringsbegrepet 
egentlig innebærer har utløst en tilsynelatende endeløs teoretisk debatt som vel 
fortsatt ikke har endt med en entydig konklusjon. Det er og karakteristisk for dette 
tiltaksområdet at ulike faggrupper og tjenesteområder gjennom lang tid har hatt sin 
egen forståelse av rehabiliteringsbegrepet.

I en kommunal dimensjon blir det lite meningsfullt å bruke tid og plass på denne type 
teoretiske problemkomplekser. En har derfor konkludert med at rehabiliteringsplanen 
vil fokusere på nåværende status i det kommunale hjelpeapparatet, på å definere de 
viktigste utfordringene for å kunne forbedre tjenestene og hvilke tiltak som bør 
iverksettes for å kunne nå et mål om å kunne tilby tilfredsstillende 
rehabiliteringstjenester til kommunens innbyggere. En vil derfor i foreliggende 
rehabiliteringsplan kun ta med det absolutte teoretiske minimum innledningsvis i 
planen. 

3.1 Definisjoner

Rehabilitering og habilitering er to begreper som gjerne har vært brukt ved siden av 
hverandre og som bygger på samme ideologi og faglige forståelse. 
Rehabilitering innebærer at en tapt funksjon bedres eller gjenvinnes. Begrepet er 
blitt hyppigst benyttet i forhold til voksne.
Habilitering innebærer å utvikle funksjoner/utvikle nye funksjoner etter medfødt 
skade. Begrepet er oftest knyttet til barn. 

Det er de senere årene blitt stadig mer vanlig, også på nasjonalt nivå, å bruke 
rehabilitering som et samlebegrep for både rehabilitering og habilitering. Denne 
praksisen vil også bli forsøkt fulgt i foreliggende plan. Unntaket er direkte sitater 
fra lovtekst eller forskrift.

Arbeidsgruppen har med små justeringer valgt å videreføre definisjonen fra den 
tidligere kommunale rehabiliteringsplanen som igjen ble hentet fra Stortingsmelding 
nr. 21 1998/99. I de siste årene er det spesielt fokuset på tjenestemottakerens 
rettigheter og medvirkning som har blitt tydeligere, blant annet gjennom krav til 
individuell plan. 

Rehabilitering skal forstås som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare 
mål og virkemidler der ulike aktører samarbeider med tjenestemottakeren om å 
gi nødvendig assistanse til tjenestemottakerens egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse både sosialt 
og i samfunnet forøvrig.

3.2  Lover

Ny helse- og omsorgstjenestelov 
Loven omtaler rehabiliteringstjenestene i § 3.2 pkt. 5 under ”Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester”: Teksten lyder: Kommunen skal bl.a. tilby: ”5. Sosial, 
psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.”   (I tillegg er forslag til 
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forskrift/forskrifts-endringer akkurat sendt ut på høring. Inkorporeres eventuelt senere 
i arbeidet)

Loven inneholder imidlertid mange nye bestemmelser hva gjelder individuell plan, 
koordinator og koordinerende enhet. Disse er samlet i et eget kapittel 7 og er såpass 
viktige at hele lovteksten i kapitlet tas med her:

”Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
7-1. Individuell plan
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal 
samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud 
for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud etter loven her og 
spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen 
sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet 
koordineres.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasient-
eller brukergrupper plikten omfatter, og stille krav til planens innhold.

§ 7-2. Koordinator
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester 
etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for 
nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre 
samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilken 
kompetanse og hvilke oppgaver koordinatorene skal ha.

Lovgrunnlag for spesialisthelsetjenesten
Når det gjelder den statlige virksomheten er rehabiliteringstjenestene forankret i Lov 
om spesialisthelsetjenesten. Uttrykket rehabilitering brukes ikke spesielt i teksten 
men av andre bestemmelser fremgår det at:

§ 1-1 pkt 1. ”Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, 
skade, lidelse og funksjonshemming.”

§ 2-5 om Individuell plan der det heter at: ”Helseforetaket skal utarbeide en individuell 
plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal 
samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for 
pasientene.”   
Forskriften om habilitering og rehabilitering utdyper spesialisthelsetjenestens ansvar. 
Blant annet i følgende paragrafer: 

§ 12  Det regionale helseforetakets ansvar for habilitering og rehabilitering 
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”Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted i helseregionen tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon.”

3.3 Manglende avklaring av oppgavedeling mellom stat og kommune

Samhandlingsreform og ny helse- og omsorgslov trer i kraft fra 01.01. 2012. Det er 
derfor beklagelig å måtte konstatere at når det gjelder rehabilitering så er 
funksjonsdelingen på kommunenivå og statlig nivå fortsatt høyst uavklart.

 I stortingsmelding 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan (2010-11) siden 69 heter det 
at: ”Helsedirektoratet vil få i oppdrag å gjennomgå rehabiliteringsfeltet for å avklare 
hva som skal være kommunenes og spesialisthelsetjenestens ansvar og oppgaver, i 
lys av samhandlingsreformen.” Gjennomgangen skal gjøres i samarbeid med 
kommuner, helseforetak, de private rehabiliteringsinstitusjonene og 
brukerorganisasjonene. Det aktuelle nasjonale utvalget ble først oppnevnt i mai/juni 
2011.

Dette arbeidet skal blant annet bygge på den nasjonale strategien for habilitering og 
rehabilitering (2007-11). Strategien ble lagt frem for Stortinget som en del av 
statsbudsjettet for 2008. Et av hovedmålene med strategien har vært ”å gi 
”rehabiliteringsfeltet den posisjon og prestisje i helse- og omsorgssektoren som de 
overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Sentrale budskap er at det må 
settes inn tilstrekkelig med ressurser på habiliterings- og rehabiliteringsområdet, og 
brukermedvirkningen må styrkes. Tjenestene må koordineres bedre, og kommunale, 
statlige og private tjenester må ses i sammenheng slik at tilbudet blir helhetlig og 
sammenhengende. Faglig kvalitet må ivaretas.” 

3.4 Regionalt samarbeid og rehabiliteringstilbud i Rogaland

I løpet av høsten 2011 og våren 2012 vil de 18 kommunene som samarbeider med 
Helse Stavanger HF avklare sine samarbeidsforhold gjennom samtaler og 
forhandlinger. 

Spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud i Rogaland
Pr. 2011 finnes det følgende tilbud her i Rogaland (utover rene sykehustjenester):

 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa har pr. 2011 12 
døgnplasser og gir et spesialisert tilbud og tjenester til personer med 
sammensatte rehabiliteringsbehov. Kommunene i Rogaland kan søke sine 
brukere inn til opptrenings- og/eller utredningsopphold. 

 Poliklinikk for rehabilitering og nevropsykologi
Poliklinikken for rehabilitering og nevropsykologi er en enhet innen avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa som er omtalt overfor. 
Målgruppene er personer med ervervet hjerneskade, nevrologiske lidelser 
eller utviklingsforstyrrelser som medfører kognitiv svikt 
(oppmerksomhetsvansker, hukommelsesvansker, vansker med 
igangsetting/læring/problemløsning). 

Merknad: I Rogaland savnes et godt utbygd tilbud for pasienter som har behov for 
lengre, intensive rehabiliteringsopphold. Alternativet blir da gjerne i en del tilfeller 
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Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken som ligger i Hægebostad kommune i Vest-
Agder. Her er det etter hvert blitt vanskeligere å få plass for pasienter fra Rogaland.

 Barnehabilitering Østerlide 
Dette er spesialisthelsetjenestens habiliteringstilbud til barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne der dette skyldes medfødte eller tidlig ervervede 
tilstander, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat. Østerlide tilbyr 
primært tverrfaglig habilitering, diagnostisering, utredning og behandling av 
barn. 

 Nærland rehabilitering  
Nærland rehabilitering er eid av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. I 
2006 startet senteret opp med et nytt tilbud på Jæren. Dette 
rehabiliteringstilbudet er rettet mot pasienter med kreftdiagnose, kroniske 
lungesykdommer eller sykelig overvekt. Nærland rehabilitering har kontrakt 
med Helse Vest og kan nå tilby 31 plasser pr. kurs. Hovedmålet med tilbudet 
er å bidra til raskest mulig å komme tilbake til arbeidslivet. Kursene har en 
basistid på 3 uker.

 Kreftomsorg Rogaland
Kreftomsorg Rogaland er en forening som ble stiftet i 2006 og har som formål 
å handle til beste for kreftrammede og pårørende.  Etableringen skjedde etter 
at Kreftforeningen la ned sin tidligere avdeling i Rogaland. Kreftomsorg 
Rogaland har bygget opp et omsorgs- og kompetansesenter i Rogaland. 

 Dalane Distriktsmedisinske Senter (Dalane DMS) – rehabiliterings-
avdelingen 2 Øst  
Ved Dalane distriktsmedisinske senter på Lagård gis det ulike 
rehabiliteringstilbud på spesialisthelsetjenestenivå for pasienter som har 
behov for trening og tverrfaglig rehabilitering. Avdelingen har 16 sengeplasser. 
Det bør her understrekes at pasientene kan komme fra alle kommunene i 
Helse Stavanger HF sitt opptaksområde. Fokuset er fra første dag rettet mot 
funksjonskartlegging, undervisning, motivering og tilrettelegging for 
egenomsorg samt planlegging for optimal funksjon etter utskriving. Spesielt 
tilrettelagte tilbud gis blant annet i form av egne rehabiliteringsprogram for 
pasienter med diabetes II, hjertesykdom og KOLS.

 Kompetansesenter på regionnivå
I alle helseregionene er det de siste årene bygget opp egne 
kompetansesentre for rehabilitering og habilitering.  I Helse Vest er dette 
senteret knyttet til Haukeland sykehus. Hovedoppgavene beskrives som:

 Forskning og fagutvikling
 Nettverksbygging og undervisning
 Funksjon som regional koordinerende enhet/ regional vurderingsenhet 

for rehabilitering.

 Statlige spesialtilbud på nasjonalt nivå
For enkelte sjeldne sykdommer og spesielt sammensatte problemstillinger er 
det opprettet nasjonale kompetansesentra. Dette gjelder blant annet:

 Frambu helsesenter, og Institutt for blødere i Oslo
 Statens sentralteam for døvblinde i Oslo
 Huseby kompetansesenter for synshemmede
 Sunnaas sykehus, Beitostølen helsesportsenter og Geilomo 

barnesykehus
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4.0 SAMHANDLINGSREFORM OG REHABILITERING

Den nasjonale samhandlingsreformen er like om hjørnet. Mange konkrete elementer i 
denne store reformen er fortsatt lite avklarte men enkelte hovedpunkter av den 
overordnede tenkningen, slik den er nedfelt i Stortingsmelding 47 (2008/09), side 
gjengis her. 

Kommunalt ansvar – nå og i årene fremover
”Det kommunale ansvaret for helse- og sosialtjenesten er omfattende. Samlet sett er 
det kommunale tjenestetilbudet komplekst og sammensatt. Kommunale 
rehabiliteringstjenester er i hovedsak organisert slik at de tilbys på, eller i tilknytning 
til der den enkelte lever livet sitt. Det vil si i eget hjem, i barnehagen, på skolen, i 
arenaer for fritidsaktiviteter, og i kommunale institusjoner. På denne bakgrunnen vil 
regjeringen vurdere om kommunene skal ta et større ansvar for store pasientgrupper 
som i dag får tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det kan også være påkrevet å benytte 
kommunale døgnplasser med nærhet til hjemmet fremfor plasser i 
spesialisthelsetjenesten. Døgnplasser i det kommunale tjenesteapparatet, vil styrke 
muligheten for å benytte andre rehabiliteringstiltak, som kommunale lærings- og 
mestringstilbud, ambulante team og øvrige kommunale tjenester. Videre vil 
kommunale rehabiliteringsplasser kunne bidra til å unngå innleggelse og 
reinnleggelser i sykehus.

Dimensjonen helse - arbeid
”En stor del av befolkningen og brukere av helsevesenet er i yrkesaktiv alder: 
Dimensjonen helse - arbeid er derfor svært viktig både for å forebygge og motvirke 
strømmen inn i helsesystemet og i neste omgang komme raskere ut og tilbake til 
arbeid. Det er derfor viktig å sikre god samhandling mellom arbeids- og 
velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenestene på rehabiliteringsområdet, noe 
som også kan tilsi en sterkere rolle for kommunen.”

Tekniske hjelpemidler
”I dag har kommunen ansvar for brukere med midlertidig behov for tekniske 
hjelpemidler og staten har ansvaret for brukere med varige behov. Det fragmenterte 
ansvaret byr på betydelige utfordringer for brukerne. Likeledes har kommunene 
ansvaret for hjelpemidler til pasienter i sykehjem, mens beboerne i omsorgsbolig og 
hjemmesykepleie er et ansvar for folketrygden.  Regjeringen vil innenfor rammen for 
samhandlingsreformen komme tilbake til hvilken betydning en fremtidig 
kommunerolle vil kunne få for hjelpemiddelforvaltningen.”

Koordineringsbehov hos brukerne
En viktig tilbakemelding fra brukerne er at koordineringen av tjenestene ikke fungerer 
godt nok. Brukerne og pårørende må ofte overta den koordineringsoppgaven som 
tjenestene skal ivareta. Det er ikke bare bedre systemer de ber om, men kontakt med 
et menneske – en koordinator – som kjenner brukerens situasjon, og som på en 
samlet måte kan koordinere tjenestene det er behov for. Parallelt til retten på 
individuell plan, er også det lovfestede kravet om koordinerende enhet i kommuner 
og helseforetak, et verktøy for å få til god koordinering på systemnivå.” (Kfr. forslag 
om plikt til å tilby personlig koordinator i angitte tilfeller).”Hensikten med 
bestemmelsen er å sørge for faste kontaktpunkter for samhandling på tvers av 
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tjenestenivåer. Dette for å sikre kontinuitet i tilbudet til den enkelte brukere eller 
pasient. Det antas at rehabiliteringsfeltet vil bli en av de viktigste nedslagsfeltene for 
bestemmelsen.”

Effekt av rehabilitering
”Det finnes god dokumentasjon på at det er mulig å høste helsemessige og 
økonomiske gevinster av forebyggende arbeid. Fagkompetansen må kunne benyttes 
fleksibelt, for å nå målene om riktig tiltak til riktig tid, og for å redusere behovet for 
pleie- og omsorgstjenester og for spesialisthelsetjenester. I den aktive 
opptreningsfasen er det avgjørende at det legges til rette for målrettet trening. Dose, 
intensitet og varighet av treningen må være tilpasset pasientens mål – det være seg 
alt fra å trene seg opp etter en trafikkulykke, bli kvitt en ”musearm” så man kan 
komme tilbake i jobb, til å klare seg hjemme etter et lårhalsbrudd.” 

Økonomiske beregninger
Beregninger over hva det er mulig å spare på vellykkede tiltak innen forebyggende 
helsearbeid er en krevende øvelse som sprenger grensene for denne planen. For 
eksempel innen fall forebygging. Men det kan være av stor interesse å studere 
tallene fra enkelte konkrete beregninger som også vil være overførbare til lokalt nivå. 
Her tar vi med to slike eksempler.  

Noen tall fra Helsedirektoratet basert på Hektoen et al fra 2009
Ser vi for eksempel på et hoftebrudd viser Hektoens beregninger at den økonomiske 
besparelsen ved å unngå et slikt brudd beløper seg til kr. 380.000. Bryter en ned 
dette tallet beregnes utgiftene slik:
Sykehus behandling:  Kr. 150.000
Sykehjem e.l: Kr. 150.000
Kommunal rehabilitering: Kr.   80.000

Ser en litt på mer overordnet statistikk viser denne at pr. 10.000 innbyggere så har en 
gjennomsnittlig 15 enkle og 7.5 kompliserte hoftebrudd pr. år. Utover det rent 
økonomiske kommer selvsagt belastningen og tap av livskvalitet for pasienten og 
betydelig og langvarige belastninger for ektefelle og nær familie.

Hektoen har også sett litt nærmere på lårhalsbrudd og fant at et slikt brudd det første 
året innebar kostnader på mellom 250.000 og 1.000.000 kroner. 
Gjennomsnittskostnaden beregnet han til kr. 340.000. 

Noen tall fra det lokale prosjektet ”Gammel og God”
Dette prosjektet er helt spesielt rettet mot fallulykker blant eldre. 

Av prosjektbeskrivelsen fremgår det at 1 av 3 eldre over 65 år og 1 av 2 eldre over 80 
år faller hvert år. Halvparten av disse skjer i de eldres nærmiljø. En stor andel av 
disse klarer ikke å komme tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå og blir avhengige av 
hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud. I Norge er det ca. 9000 lårhalsbrudd og ca. 
15.000 underarmsbrudd hvert år.

Rent statistisk vil dette tilsvare 29 og 43 personer pr. år for Eigersund kommune.
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Et enkelt lårhalsbrudd er i prosjektbeskrivelsen oppgitt å koste ca. kr. 300.000 pr. 
person. Kompliserte brudd koster vesentlig mer, som omtalt ovenfor.

Det bør også nevnes at ut fra foreliggende statistikk er det 9 % blant eldre pasienter 
med lårhalsbrudd som dør. Vanligvis som konsekvens av oppståtte komplikasjoner 
etter bruddet.

5.0  IDEOLOGISK FORNYING INNENFOR EN UTVIDET FORSTÅELSE AV 
HELSEBEGREPET

En kort oppsummering av samhandlingsreformen
Det finnes mange ulike måter å oppsummere og forstå samhandlingsreformen på. En 
måte å si det på, er slik Haugesunds ordfører Petter Steen formulerte det på en 
konferanse om universell utforming i november 2011: ”Samhandlingsreformen 
handler om forebygging isteden for reparasjon. Og den innebærer egentlig en 
fornying av det norske velferdssamfunnet.”

En annen måte å oppsummere reformen på er gjennom følgende stikkord:
 Bedre folkehelsen gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende 

arbeid.
 Forebygge sykdom.
 Oppdage sykdom i tide.
 Forhindre unødvendige sykehusinnleggelser.
 Lære å leve med en sykdom og symptomene den gir. Fokus på egenmestring.
 Et helhetlig og koordinert helsetilbud når du trenger det og nær der du bor.

Noen praktiske og lokale konsekvenser i et rehabiliteringsperspektiv
Dersom vi forsøker å konkretisere noen av de mer luftige målene til praktisk 
tilrettelegging i den kommunal hverdag, kan det neppe herske noen tvil om at det 
som i gjeldende rehabiliteringsplan omtaltes som ”hverdagsrehabilitering” står helt 
sentralt. Dette begrepet benyttes også mye i Danmark. Utgangspunktet for alt arbeid 
innen eldreomsorgen synes å være basert på den såkalte ”Fredericia” modellen 
oppkalt etter kommunen nede på Sydøst Jylland. I følge Stavanger Aftenblad den 
29.10.11 er det etter 4 år nå slik at 9 av 10 danske kommuner arbeider etter ulike 
varianter knyttet til denne modellen. ”Fra eldrebyrde til eldrestyrke” er gjerne 
slagordet som benyttes. Den grunnleggende ideen er at flest mulig eldre skal hjelpes 
til et bedre liv samtidig den enkelte kommune sparer ressurser. Utgangspunktet er at 
når en person begynner å skrante og henvender seg til hjemmetjenesten for å få 
hjemmesykepleie/hjemmehjelp, så drar et team bestående av fysioterapeut, 
ergoterapeut og hjemmehjelper/hjemmesykepleie hjem til brukeren og foretar en 
grundig kartlegging av hva hun trenger. Deretter tilbyr de en intensiv 
rehabiliteringspakke/ treningsprogram spesielt tilrettelagt for den enkelte. Målet er 
hele veien at brukeren skal kunne greie seg selv. Helt ut eller i størst mulig grad. Et 
mål som nesten alltid er fullt ut i overensstemmelse med brukerens eget ønske.

Rehabiliteringssjef Louise Thule Christensen i Fredericia uttalte følgende til 
”fysioterapeuten” i mars 2011:”At der tales om håp og drømme er helt centralt for 
prosjektets sucess. Vi har ikke fået en eneste klage fra en borger, siden vi gikk i 
gang. Det henger sammen med at vi ikke tager noget fra folk. Tværtimod så 
investerer vi i dem. Vi spørger dem hva de gjerne vil kunne. Og det rører dem. Det er 
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jo ikke kun de ”hopla-gamle” vi henvender os til, men også dem over 90, er selv 
måske har mistet troen på at de kan komme til at klare seg bedre, og så kommer der 
nogen og giver dem nyt håp.”

Som sådan handler det om mye om å fokusere på det(de) minst inngripende 
tiltak(ene) for den enkelte og tydeliggjøre tenkningen omkring et system med 
”omsorgstrapper.”
Bra for de eldres livskvalitet, bra for medarbeiderne og bra for den kommunale 
økonomien
De tallene som foreligger fra Fredericia viser følgende: 525 eldre har vært gjennom et 
slikt rehabiliteringsforløp. 44 prosent er blitt avsluttet som helt selvhjulpne. 41 prosent 
er blitt avsluttet med lettere hjelp enn etterspurt. 85 prosent har fått høyere 
livskvalitet. Dette har gitt 
glade og tilfredse borgere med økt livskvalitet, stolte medarbeidere og lavere 
sykefravær. Antall timer til pleie er falt med 23 prosent og antall timer til praktisk hjelp 
er falt med 5 prosent. For Fredericia kommune (med 50.000 innbyggere) er den 
økonomiske gevinsten beregnet til 15 millioner pr år.

Krevende å komme i gang
Resultatene fra Fredericia er altså meget gode. Men det krever en del innsats og 
forberedelser for å komme i gang. I følge en helt ny evalueringsrapport ”Fra pleje og 
omsorg til rehabilitering” fra Dansk Sundhetsinstitutt er det en del viktige 
forutsetninger som må være i orden for å lykkes. Disse kan oppsummeres slik:

 Gjør grundige forarbeider
 Dette er en stor snuoperasjon. Arbeid grundig med å snu holdninger og måte 

å jobbe på både blant medarbeiderne og folk flest.
 Klar forankring hos kommunens politiske og administrative ledelse.
 Trinnvis utvikling. I Fredericia ble prosjektet igangsatt etter utforming av en ny 

eldrepolitikk i 2007. Deretter startet man et pilotprosjekt i en bydel i 2008. I 
2010 satte man i gang med ”trenede hjemmehjelpere” i to bydeler. I 2011 er 
opplegget så gjennomført i fire bydeler.

Hva så med Eigersund kommune?
Arbeidsgruppen er overbevist om at en eldreomsorg etter prinsippene fra Fredericia 
må være det en bør satse på i fremtiden også i Eigersund kommune. Både 
samhandlingsreformens prinsipper, de økonomiske incitamenter knyttet til reformen, 
hensynet til de eldres livskvalitet og medarbeidernes jobbtilfredshet taler for dette. 
Allerede i dag er det flere viktige elementer som er på plass i kommunen. Men det er 
et godt stykke arbeid som gjenstår før en eventuelt er klar til å starte opp. Blant annet 
er det nødvendig å gå grundig gjennom organiseringen av disse tjenestene.
Utover den direkte hjelpen i hjemmet som er beskrevet ovenfor er det flere elementer 
som er viktige for å kunne oppnå et best mulig resultat for den enkelte bruker. Blant 
annet viser alle erfaringer hvor viktig det er å unngå passivitet og sosial isolering for å 
kunne opprettholde aktivitetsnivå og livskvaliteten for eldre. Noen få stikkord gis 
angående dette:

 Universell utforming av bolig og adkomst (egen boliggruppefinnes i Eigersund 
kommune). Kommunen er også Pilotkommune innen universell utforming.

 Fokus på hensiktsmessige hjelpemidler
 Fallforebyggene tiltak (tilbys alle over 80 i Eigersund kommune)
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 Seniorkurs for eldre som inkluderer trimgruppe (tilbys av kommunen)
 ”Gammel og God” – fallforebyggende prosjekt i regi av Fysioklinikken.
 Kommunen har en aktiv Frivillighetssentral.
 Samspillet med frivillige er meget viktig i denne sammenhengen. I Eigersund 

kommune er det et meget bredt tilbud i regi av frivillige lag og foreninger.
 Kultur gir helse er et tidligere prosjekt som fortsatt er relevant. Blant kjenner vi 

den ”kulturelle spaserstokken”.

6.0 OVERORDNET MÅLSETTING FOR REHABILITERING 

Det overordnede målet for rehabiliteringsarbeidet i Eigersund kommune er at 
den enkelte tjenestemottaker, enten vedkommende er født med eller har en 
ervervet funksjonshemning, raskt skal få tilgang til et helhetlig og godt 
koordinert rehabiliteringstilbud tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov. 

6.1 DEN KOMMUNALE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Fysio- og ergoterapitjenesten 
På midten av nittitallet etablerte Eigersund kommune sin fysio- og ergoterapitjeneste 
på Steingården innenfor det tidligere institusjonsområdet på Bakkebø. Etter et 
”mellomspill” på Lagård fikk tjenesten leie nye lokaler i ”Håndverkshuset” i januar 
2009. Hovedoppgavene er rehabilitering, behandling, forebygging, tilrettelegging og å 
gi bistand ved behov for hjelpemidler. Tjenesten er organisert som en egen 
resultatenhet i levekårsavdelingen.  

Pr. 2012 disponerer fysio- og ergoterapitjenesten følgende ressurser:
1    100 % stilling som sjefsfysioterapeut (50% administrativ og 50% 
behandlingsrettet)
3    100 % stillinger som kommunefysioterapeut
1    100 % stilling som turnusfysioterapeut
2   100 % stilling som kommuneergoterapeut
1      75 % stilling som merkantil ansvarlig
1      20 % stilling som assistent (knyttet til aktivitetene i varmtvannsbassenget)    

I tillegg er 1   83 % stilling som kommuneergoterapeut hovedsakelig knyttet til 2 vest.                                                  

I tillegg bør det her nevnes at det er Uninor som driver korttidslagerets virksomhet for 
Eigersund kommune. Uninor inngår nå 1 års kontrakter med kommunen i den 
forbindelse.

Utover de kommunale fysioterapitjenestene er det pr. 2012 inngått avtaler om 
kommunalt driftstilskudd med i alt 11 fysioterapeuter. Til sammen utgjør dette 4.90 
årsverk. I tillegg er det for tiden 3 fysioterapeuter i kommunen uten avtale om 
driftstilskudd. 
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Den kommunale fysio-/ergoterapitjenesten gir tilbud om følgende tjenester: 

 Individuell fysioterapi, hjemmebehandling, varmtvannsbasseng samt fysioterapi 
rettet mot skoler, barnehager og kommunale institusjoner.

 Individuell ergoterapi med opptrening av ADL- og finmotoriske ferdigheter.
 Tilpasning og administrering av tekniske hjelpemidler.
 Vurdering og tilrettelegging av brukers bosituasjon. 
 Eigersund kommune har en egen gruppe som trår inn når det er behov for større 

tilrettelegginger i hjemmet for personer med funksjonssvikt. Samarbeid med drifts-
og miljøavdelingen.

 Gruppetrening i varmtvannsbasseng.
      Gruppetrening av pensjonister (pensjonistkurs).

 Utlån av hjelpemidler fra korttidslageret.
 Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler.
 Mestringsgruppe/selvhjelpsgruppe for kvinner med sammensatte 

funksjonshemninger.
 Fysio- og ergoterapitjenesten innehar også funksjonen som hørsels- og 

synskontakt i kommunen. Utfører primært kartlegging og henvisninger i forhold til 
hjelpemidler.  

 Tjenesten bistår videre med kommunikasjonshjelpemidler. Også i forhold til 
personer med demens.

Befolkningsgrunnlag
For å illustrere litt nærmere noe av bakgrunnen for de rehabiliteringstjenestene som 
etterspørres presenteres det her et enkelt tallmateriale angående 
befolkningsgrunnlaget i Eigersund kommune Behov for slike tjenester kan oppstå på 
alle alderstrinn som det vil fremgå av det som presenteres nedenfor. Men det er ikke 
tvil om at det er blant den eldre del av befolkningen at det hyppigst oppstår behov 
etter hvert som kroppen svekkes og sykdommer og funksjonssvikt oppstår. I tillegg 
vokser behovet for forebyggende innsats, tilpasning av bolig og hjelpemidler etter 
hvert som alderen siger på. Sistnevnte elementer har en i denne planen gjerne 
omtalt som ”hverdagsrehabilitering” der hovedformålet er å forebygge større 
problemer med å sette inn hensiktsmessige tiltak i tide. Ikke minst for å sikre at den 
enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig.

Pr. 1. januar 2011 viser tallene fra Statistisk sentralbyrå følgende:
Aldersgrupper                        2008 2011
55-66 år: 1865  2038
67-79 år: 1131 1193
80-89 år:  521   532
90+:    85     77

Ser vi ca. 10 år tilbake kan vi registrere at antallet personer i de eldste årsklassene er 
relativt stabile. Men i aldersgruppen 80-89 år er forskjellen markant. Pr. 01.01.1999 
var det 405 personer i denne aldersgruppen mot 532 nå.

Med den forståelsen av rehabiliteringsbegrepet som vi legger til grunn i denne 
planen, vil også barn og unge være en betydelig brukergruppe i vår kommune. Barn 
og unge med utviklingshemming, ulike autismediagnoser, ADHD, spesifiserte 
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psykiske lidelser og sansedefekter vil gjennomgående ha et behov for habilitering. I 
tillegg kommer noen barn og unge med ulike former for fysiske funksjonshemninger.

Som en liten illustrasjon på omfanget nevnes her at helsestasjonstjenesten er 
involvert i ca. 65 ansvarsgrupper og ca. 25 samarbeidsgrupper pr. 2011. Og totalt 
sett er det på samme tidspunkt registrert 286 barn som er registrert med en eller 
annen form for oppfølging fra helsestasjonstjenesten. Dette tallet inkluderer de som 
henvises til annen instans.

Generelt
Det er graden av funksjonstap og mulighetene for en positiv funksjonsforbedring som 
vil være avgjørende for i hvilken grad en får et rehabiliteringstilbud i Eigersund 
kommune. Det prioriteres med andre ord etter alvorlighetsgrad. De tre viktigste 
målgruppene for rehabilitering i Eigersund kommune er som følger:

 Barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet sykdom eller på grunn av 
skade/ulykke. 

 Voksne med funksjonshemninger på grunn av medfødt eller ervervet sykdom 
eller på grunn av skade/ulykke.

 Eldre personer med redusert funksjon/funksjonshemning på grunn av sykdom 
eller skade.

Spesifikke målgrupper
Som nevnt innledningsvis er utgangspunktet for et rehabiliteringstilbud en 
funksjonsdiagnose etter nøye kartlegging. Ut fra foreliggende erfaring vet vi at 
pasienter med følgende diagnosegrupper er hyppige brukere av 
rehabiliteringstjenesten i kommunen:

 Nevrologiske lidelser
 Multippel sklerose
 Personer med trafikkskader
 Cerebral parese
 Lungelidelser (ofte barn)
 Personer med vesentlig funksjonssvikt i muskel- og skjelettsystemet

Fysio- og ergoterapitjenesten har utarbeidet prosedyrer for prioriteringer som 
retningsgivende for sin virksomhet. Disse er revidert pr. juni 2011:

Prosedyre for prioritering av ventelister til fysioterapi
1. prioritet (innen en uke)

Nydiagnostiserte nevrologiske pasienter
Nyopererte
Akutte tilstander
Palliativ(lindrende) behandling – blant annet kreft
Sykemeldte/fare for å bli sykemeldt

2. prioritet (innen 6 uker)
Sequele (senvirkninger av) nevrologiske tilstander
Motorisk vurdering/ oppfølging barn
KOLS/astma

3. prioritet
Muskel – og skjelettlidelser
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Prosedyre for prioritering av ventelister til ergoterapi
1. prioritet (innen 1 uke)

Nydiagnostiserte nevrologiske pasienter
Nyopererte
Akutte tilstander
Terminalpasienter
Akutte reparasjoner 

2. prioritet (innen 6 uker)
Sequele (senvirkninger av) nevrologiske tilstander
KOLS/astma
CP
Motorisk vurdering og oppfølging av barn med ulike diagnoser.
Rullestol til pasienter med redusert allmenntilstand.
Bygningsmessig tilpasning av bolig
Syns - og hørselssaker
Kartlegging/tilrettelegging av personer med demens.
Langtidsbeboere på institusjon
Bilsaker

Ergoterapeutene skal og underveis gjøre individuelle vurderinger i forhold til 
pasienter som ikke er definert i prioriteringslisten.

Melding om rehabiliteringsbehov
Enhver bruker kan selv melde fra om et rehabiliteringsbehov til det kommunale 
tjenesteapparatet. Vanligvis skjer dette gjennom direkte henvendelse til fysio- og 
ergoterapitjenesten. En søknad om rehabiliteringstjenester saksbehandles ikke slik 
som andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Når det gjelder 
rehabiliteringstjenester registreres henvendelsene hos fysio- og ergoterapitjenesten 
og den enkelte plasseres på en venteliste. Akutte henvendelser er selvsagt unntatt 
fra dette. Når en pasient mottar en slik tjeneste registreres dette i den sonen som 
pasienten tilhører. For personer med omfattende rehabiliteringsbehov kommer 
vanligvis henvendelsen fra spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringen har da gjerne 
startet opp her.

Tiltaksteamet
Tiltaksteamet er den viktigste samordnende instans av tilbudene som gis innen de 
kommunale tiltaksområdene helse og omsorg. Tiltaksteamet møter 3 ganger pr. uke 
og består av:

Helsefaglig ansvarlig (leder)
1 soneleder fra de integrerte sonene     
Avdelingsleder 2 Vest (sekretær)

Tilsynslege ved 2 Vest konsulteres ved behov. Dersom sakslisten tilsier det kan 
Tiltaksteamet be om at representant(er) fra de ulike deltjenestene møter for 
konsultasjon.        
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Tiltaksteamets oppgaver 
Vedtak i de ulike sakene fattes etter behandling av egensøknader fra de aktuelle 
brukerne. Egensøknadene er supplert med en grundigere utredning av den enkelte 
brukers hjemmesituasjon og funksjonsnivå. Enhetsleder i den aktuelle enhet er 
ansvarlig for utredningen. Legeuttalelse av nyere dato skal følge saksfremstillingen. I 
tiltaksteamet behandles følgende saker:

Tildeling av heldøgnsplasser i institusjon (korttids-, langtids- og avlastingsplasser)
Tildeling av leiligheter i bo- og servicesentere
Tildeling av kommunale boliger på bakgrunn av pleie- og omsorgsbehov

Kreftsykepleier
Eigersund kommune har ansatt en kreftsykepleier i 50 % stilling. Kreftsykepleier skal 
kunne utøve sykepleie til kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommer. 
Kreftsykepleier har også en viktig rolle med hensyn til lindrende omsorg i forbindelse 
med livets sluttfase. Denne stillingen har et tett samarbeid med hjemmesykepleien og 
institusjonstjenesten og fungerer også som et bindeledd mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Stillingen har også en tydelig 
rehabiliteringsprofil. Det fremgår av følgende oversikt over aktuelle oppgaver:

 Identifisere og følge opp tiltak som sikrer pårørende til kreftsyke sine behov for 
støtte og omsorg

 Hjemmebesøk med samtale
 Råd og veiledning generelt
 Råd til lindring av plagsomme symptomer
 Råd om kost og ernæring når matlysten minker
 Støtte og hjelp til pårørende
 Støtte og hjelp til barn når mor eller far har kreft
 Støtte og hjelp til familier med kreftsyke barn
 Opprettholde kontakten med fastlegen og sykehuset
 Bidra med å skaffe nødvendige hjelpemidler
 Samarbeide og legge til rette for annen kvalifisert hjelp

I tillegg nevner vi at Eigersund kommune ved kreftsykepleier nå deltar i et 
interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Dette er et tverrfaglig 
samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus, Helse Stavanger HF om 
kompetanseheving, Individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid 
innen lindrende omsorg og behandling. 18 kommuner deltar. 

6.2 SAMHANDLINGSREFORMENS KRAV KREVER EN OPPRUSTING AV FYSIO-
OG ERGOTERAPITJENESTEN

Bakgrunn
Som det vil fremgå av den gjennomgangen som er gjort i kapittel 6 har fysio- og 
ergoterapitjenesten i Eigersund kommune allerede i dag meget omfattende oppgaver 
i forhold til det som må betegnes som ganske beskjedne ressurser. I det 
samhandlingsreformen trer i kraft blir derfor en av de viktigste oppgavene de 
nærmeste årene å dimensjonere denne tjenesten i forhold til de oppgavene som skal 
løses. Dette krever etter plangruppens oppfatning at behovene til fysio- og 
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ergoterapitjenesten vurderes grundig i forbindelse med den årlige budsjettprosessen. 
Spesielt er dette viktig i rehabiliteringsplanperioden 2012-2015.

Mot slutten av 2011 har vi kunnet registrere hvordan kommunene, også i Rogaland,
har rekruttert et betydelig antall fysio- og ergoterapeuter for å stå best mulig rustet til 
oppgavene som nå kommer. Blant annet innen forebygging, opptrening, tilpasning av 
hjelpemidler, ”hverdagsrehabilitering” i hjemmene og universell utforming. Eigersund 
kommunes økonomiske situasjon innebærer at handlingsrommet er begrenset. 
Kravene som denne nye reformen stiller til den enkelte kommune er av et slikt 
omfang at en slik satsing er uunngåelig.

Et eksempel fra Stange kommune
Ser vi for eksempel på Stange kommune i Hedmark, som Eigersund kommune nylig 
møtte på en konferanse om universell utforming, har denne kommunen ved starten 
av 2012, 7 ergoterapistillinger (fordelt på 8 personer og inkludert tilskudd fra Helse-
og sosialdirektoratet til et prosjekt rettet mot rehabilitering i hjemmet). Selv om 
Stange kommune er noe større enn Eigersund kommune (ca. 19.000 innbyggere) blir 
likevel forskjellen betydelig i forhold til vår egen kommune som har 2, 83 stilling som 
kommuneergoterapeuter. I tillegg har Stange kommune satset på å ansette 
ergoterapeuter i andre sentrale stillinger innen helse- og omsorg.

Ser vi på den kommunale fysioterapeutdekningen i Stange ligger den for 7.5 stillinger 
(9 personer) inklusive noe prosjektmidler fra Helse- og sosialdirektoratet. Hva gjelder 
den private delen så er status 11.5 stillinger (18 personer) fordelt på 4 institutter i 
Stange.

Aktuelle tiltak
Styrke den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten med 1 100 % 
ergoterapeutstilling og 1 100 % fysioterapeutstilling i løpet av planperioden.

6.3 SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE FYSIOTERAPEUTER I EIGERSUND 
KOMMUNE

Generelt
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter spiller en viktig rolle i arbeidet med å 
tilby kommunens innbyggere et godt tjenestetilbud. Mange av disse fysioterapeutene 
har lang og bred erfaring og besitter gjerne spesiell kompetanse. Blant annet innen 
behandling av barn og unge, manuellterapi, psykomotorikk, lymfeødembehandling, 
geriatri og behandling av idrettskader.

Et fullt driftstilskudd innebærer et arbeidsomfang på 36 timer. Finansieringen av 
virksomheten til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen vil være delt:

 Fysioterapeuten mottar et fast beløp pr. måned fra kommunen (driftstilskudd)
 Fysioterapeuten/pasienten kan kreve refusjon pr. pasient i henhold til forskrift 

om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra folketrygden (refusjonstakst)
 Pasienten betaler en egenandel (dersom denne ikke har krav på full refusjon 

fra folketrygden)
Dersom pasienten får behandling av fysioterapeut som ikke har inngått driftsavtale 
med kommunen, må pasienten selv betale behandlingen. Denne gruppen 
fysioterapeuter kan fritt prise sine tjenester.
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Samhandlingsreformen gir økt press på fysioterapitjenestene lokalt
I et skriftlig innspill til plangruppen peker de næringsdrivende fysioterapeutene blant 
annet på at gjennomføring av samhandlingsreformen vil bety et økt press på den 
totale fysioterapitjenesten i Eigersund kommune. Da vil det være avgjørende å finne 
gode samarbeidsformer innen tjenesten for å få en effektiv utnyttelse av de 
ressursene som allerede ligger her. Det vil være viktig å ligge i forkant av utviklingen, 
slik at brukerne av tjenestene blir ivaretatt og at det ikke oppstår et vakuum.  

I bestemmelsene i rammeavtalen mellom KS Norsk Fysioterapiforbund fremgår det at 
(ASA 4313):
”Pasienter med særskilte behov skal sikres nødvendig helsehjelp. (...) Kommunen 
kan – i de tilfeller der kommunens fast tilsatte fysioterapeuter ikke dekker behovet –
stille krav om at inntil 1/5 av virksomheten rettes mot prioriterte pasienter”. 

De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene peker også på viktige forhold 
knyttet til barnehabiliteringen. Når Samhandlingsreformen skal gjennomføres vil det 
også bety reduserte midler til spesialisthelsetjenesten. Denne omleggingen vil også 
ramme barnehabiliteringen Østerlide. Det vil i praksis bety flere oppgaver for 
kommunen innen habilitering av barn og unge. Disse unge brukerne har ofte 
omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging innenfor tjenester som bl.a. 
fysioterapi. Fysioterapeutene som arbeider med barn og unge i Egersund har 
allerede satt i gang planlegging av oppstart av intensiv motorisk treningsgrupper for 
barn med CP, et tilbud som til nå har vært hos spesialisthelsetjenesten 
(barnehabiliteringen Østerlide). Slikt arbeid er ressurskrevende, men har vært 
dokumentert i rapport fra prosjekt både fra Barneklinikken i Bergen og ved 
barnehabiliteringen Østerlide. 

Flere fysioterapeuter er i gang med et spennende lokalt prosjekt om fallforebyggende 
arbeid, - prosjektet ”Gammel og God” -, noe som er i tråd med prinsippene i den nye 
Samhandlingsreformen..

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter
Det har etter hvert blitt en del privatpraktiserende fysioterapeuter i Egersund og disse 
spiller en meget viktig rolle i arbeidet med å kunne tilby befolkningen et godt 
tjenestetilbud. Pr. mai 2012 er det til sammen 11 fysioterapeuter som har 
driftstilskudd fra Eigersund kommune Et 100 % tilskudd utgjør for tiden kr. 356.820. I 

Eigersund kommune er det bare en fysioterapeut som mottar tilskudd av denne 
størrelsesorden.

Oversikten viser følgende for Eigersund kommune:
100 % 1 driftstilskudd
 80 % 2 driftstilskudd
 50 % 1 driftstilskudd
 40 % 2 driftstilskudd
 20 % 5 driftstilskudd 

Til sammen utgjør dette 4. 90 årsverk
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Kommende utfordringer angående statlig/kommunal styringsrett
I Stortingsmelding 16 (2010/11) om ”Nasjonal helse- og omsorgsplan” uttales det 
blant annet følgende: ”Fysioterapitjenesten er en sentral del av den kommunale 
habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Departementet ønsker blant annet at 
kommunene skal ta større ansvar for innholdet i den avtalebaserte 
fysioterapitjenesten. For å oppnå dette vil departementet blant annet vurdere å stille 
funksjons- og kvalitetskrav til den avtalebaserte fysioterapitjenesten”

Også i nyere politiske saker i Eigersund kommune er disse utfordringene omtalt 
nærmere. Senest i Kommunestyre sak 36/09 fra juni 2009. I det følgende siteres 
noen utdrag fra det aktuelle saksforelegget:

”Ved siste overenskomstbehandling innså både KS og fysioterapiforbundet at mindre 
driftsavtaler ikke er holdbare i lengden. Man inngikk en avtale om at ved nye 
utlysninger av driftsavtaler kunne avtalene ikke være mindre enn 40 %. Staten har 
imidlertid (konferer sitat ovenfor) varslet videre opprydding i feltet og det ligger i luften 
at det vil skje en omfordeling av utgiftsbyrden mellom kommune, stat, og bruker. 
Kommunene kan altså vente seg et betydelig økonomisk trykk på grunn av de små 
hjemlene.”

”Med henblikk på å utvikle samarbeid, ønsker administrasjonen å sende følgende 
signaler til fysioterapeuter generelt:

1. Antall årsverk privat fysioterapi avspeiler den generelle tetthet i 
sammenlignbare kommuner:

2. Eigersund kommune følger avtaler mellom KS og NFF (ASA 4313) og dermed 
settes nedre grense for privat avtale til 40 % ved nye utlysninger. Det optimale 
er imidlertid minimum 50 % avtaler og utlysinger bør ikke skje med mindre 
avtalehjemler. Ved utlysinger følges vanlige regler beskrevet i overenskomst.

3. Eigersund kommune ønsker på sikt å endre eksisterende avtaler slik at 
ovennevnte kriterier oppfylles.

4. Eigersund kommune inngår kun avtaler med privatpersoner (navn). Hvordan 
private fysioterapeuter organiserer seg i lokaler er kommunen 
uvedkommende. Eigersund kommune ønsker ikke avtaler med ”institutter”. 
Det skal dermed understrekes at ved oppsigelse av en hjemmel, hvor 
fysioterapeuten som sier opp har arbeidet i institutt (eventuell medeier) vil det, 
såfremt to eller flere fysioterapeuter har organisert seg i instituttform, være 
mest naturlig å føre hjemmelen videre ved samme institutt.. Så
snart avtale er inngått, kan den sist tilkomne fysioterapeut i prinsippet si opp 
avtalen med instituttet.

5. Private fysioterapeuter leverer årlig – hjemlet i kommunehelsetjenesteloven -   
årsrapport for det foregående år, innen den 31.01 det påfølgende år.

6. Eigersund kommune ønsker at det opprettes et samarbeidsutvalg (SU) mellom 
private fysioterapeuter og Eigersund kommune. Utvalget drøfter saker som 
angår den samlede tjenesten.”
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Ny forskrift om oppjustering av driftsavtalehjemler uten utlysning
Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en egen forskrift for å skape en mest 
mulig ryddig praksis på dette området. Fra 01.01.2012 kan kommunene etter denne 
forskriften øke en inngått driftsavtalehjemmel uten ekstern utlysning. Intern utlysning 
er tilstrekkelig. Begrunnelsen kan enten være å få til samsvar mellom hjemmel og 
praksisomfang eller å øke praksisomfanget til fysioterapeut(er) fordi behovet for 
fysioterapi har økt. Oppjusteringen forutsetter enighet mellom fysioterapeut(er) og 
kommune. Departementet har i høringsnotatet blant annet pekt på at små 
avtalehjemler undergraver den økonomiske modellen som ligger bak 
driftsavtaleordningen som tilsier at det er samsvar mellom driftstilskuddsandelen og 
refusjonsandelen.

Etablering av samarbeidsutvalg
Et hensiktsmessig samarbeidsforum mellom kommune og de privatpraktiserende 
fysioterapeutene har en stund vært etterlyst fra enkelte aktører. I november 2010 ble 
et slikt samarbeidsutvalg opprettet. Utvalget møtes to ganger i året og erfaringene 
har allerede vært positive. Dette utvalget består av følgende deltakere:

 Helsefaglig ansvarlig
 Sjefsfysioterapeut
 Kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene
 Tillitsvalgt hos de kommunale fysioterapeutene

ASA 4313, pkt. 5.1 omtaler oppgavene til samarbeidsutvalget: ”Samarbeidsutvalget 
skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig 
måte. De selvstendig næringsdrivende skal sikres innflytelse over drift og 
organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for 
fysioterapitjenesten.

Aktuelle tiltak
Ordningen med 20 % driftstilskudd avvikles og alle privatpraktiserende 
fysioterapeuter som ønsker det bør få oppgradert sine driftstilskudd til minimum 
40 % i løpet av planperioden. Beregnet kostnad er kr. 285.456.

6.4 KORTTIDSAVDELINGEN 2 VEST 

Generell informasjon om avdelingen
2 Vest er den enheten i Eigersund kommunes med sterkest fokus på rehabilitering og 
som sådan en nøkkelenhet i den kommunale kjeden av rehabiliteringstiltak. 
Avdelingen har 22 sengeplasser og i en periode hadde avdelingen en ordning med et 
bestemt antall senger avsatt til rehabiliteringsformål. Nå benyttes sengene mer 
fleksibelt alt etter hvilke behov pasientene har og hvor mange inneliggende pasienter 
som til enhver tid trenger rehabiliteringstiltak. Pasientene kan komme hit både etter et 
sykehusopphold (de fleste)og direkte fra hjemmet. Det er det kommunale 
tiltaksteamet som tildeler plass på 2 Vest etter søknad.  

2 Vest arbeider etter et tverrfaglig fokus på rehabiliteringsarbeidet. Det er innført et 
ukentlig tverrfaglig rehabiliteringsforum der tilsynslege, ergoterapeut, fysioterapeut, 
avdelingsleder, sykepleier og fagarbeider møtes for å evaluere rehabiliteringstilbudet 
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for den enkelte pasient. Alle pasienter med et rehabiliteringspotensial har en 
tiltaksplan. Denne arbeidsformen har bidratt til å øke kvaliteten på 
rehabiliteringsarbeidet. 

Ergo- og fysioterapiressureser ved avdelingen
2 Vest hadde en ergoterapeut i redusert stilling (57.75 %). Imidlertid var denne 
stillingen innarbeidet i den ordinære turnusen noe som ikke var en tilfredsstillende 
løsning med tanke på kvaliteten og kontinuiteten i rehabiliteringstilbudet. 
Ergoterapeuten fikk ikke i tilstrekkelig grad konsentrert seg om sitt fagfelt, men ble 
”spist opp” av daglige arbeidsoppgaver i avdelingen, som stell av pasienter osv. 
(Mai 2012: Stillingen er økt til 83 % og jobber på dagtid).

I tillegg er logopedressursene knappe noe som gjør det vanskelig å følge opp 
pasientene på en tilfredsstillende måte. Logopedi ressursene i Eigersund kommunes 
omtales for øvrig spesielt i et eget kapittel i planen.

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten er på avdelingen 3 dager i uken med til 
sammen 6 timer fordelt på mandag, onsdag og fredag. Avdelingen ønsker at dette 
kan økes for lettere å kvalitetssikre tilbudet. Dette tilbudet opplever 2 Vest som for 
knapt, og kan med fordel økes for å kvalitetssikre tilbudet som gis. 

Helsetilsynet gjennomførte et tilsyn med rehabiliteringstjenesten på 2 Vest i mars 
2011. Her peker Helsetilsynet på at rehabiliteringstilbudet er sårbart, at det er knappe 
terapeutressurser og en lav grunnbemanning. 

Andre utfordringer ved 2 Vest
Det eksisterer pr. i dag en god del utfordringer i arbeidet med å gjøre den kommunale 
rehabiliteringsavdelingen på 2 Vest i stand til å gi pasientene et best mulig tilbud. 
Enkelte av disse omtales her.

 Rehabiliteringsarbeidet hemmes blant annet av at avdelingen har fysiske 
rammer som er lite tilrettelagte for rehabiliteringsarbeid. Blant annet gjelder 
dette lite tilrettelagte bad. Avdelingen har også lite tilrettelagt utstyr og mangler 
hensiktsmessig treningslokaler.

 Avdelingen har et lite homogent pasientgrunnlag med alt fra 
rehabiliteringspasienter til pasienter som er på utredning, pasienter som venter
på tilbud om et høyere omsorgsnivå og til pasienter som får lindrende 
behandling. Dette gjør det spesielt vanskelig å ha tilstrekkelig fokus på 
rehabiliteringsarbeidet.

 Det er et behov for å tilrettelegge for bedre opplæringsmuligheter for 
personalet som arbeider i avdelingen. I en hektisk hverdag er det oftest 
vanskelig å få dette til i ønskelig grad. 

Oppsummering
Ved inngangen til samhandlingsreformen er det viktig at forholdene ved 2 Vest 
tilrettelegges og forbedres i så stor grad som mulig. Enkelte ting kan utvikles uten at 
det behøver å kreve mye ressurser. I denne sammenheng står spesielt ”pasientflyt” i 
sentrum. Med det mener en at overgangene mellom sykehus og 2 vest og mellom 2 
Vest og den enkeltes hjem gjøres så gode som mulig. For eksempel gjennom 
følgende virkemidler:
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1. Fysioterapeut/ergoterapeut ressurser følger pasienten hjem ved utskrivning. 
2. Hjemmesykepleietjenesten kommer i større grad opp til 2 vest i forkant av 

utskriving.
3. Ergoterapeut kartlegger pasientens behov umiddelbart etter at vedkommende 

er innlagt.
4. Mer aktiv involvering fra pårørende i de tilfeller det ligger til rette for dette.

Aktuelle tiltak

 Lokalene til 2 Vest vurderes spesielt med sikte på å forbedre forholdene for 
rehabiliteringsarbeidet. Alternative lokaler bør vurderes samtidig.

 Det er i dag en fast ordning med tilsynslege 3 ganger i uken. Det er et mål å gjøre 
denne ordningen mer ”robust” slik at den fungerer tilfredsstillende også i ferie og 
høytidsperioder samt ved sykdom.

6.5  LOGOPEDTJENESTENE I EIGERSUND KOMMUNE

Generelt
Logopedtjenester har en viktig funksjon innen rehabiliteringsarbeidet. Spesielt gjelder 
det for personer som har blitt rammet av hjerneslag, andre sykdommer og ulykker. 
På landsplan kan vi nå registrere at logopedi er en tjeneste som er i ferd med å bli et 
knapphetsgode. Nylig publiserte tall tydet på at det pr. 2011 var ca. 1200 logopeder i 
Norge. Men av disse var en meget høy andel nær pensjonsalder og tallet på 
nyutdannede logopeder var lavt.

Situasjonen i Eigersund kommune 
I Eigersund kommune er logopedtjenesten for voksne forankret ved Eigersund 
voksenopplæringssenter. Logoped kompetansen benyttes også i forhold til mange 
andre oppgaver. Viktigst er kanskje diagnostisering av personer med mulig dysleksi 
og andre lese- og skriveproblemer. I tillegg benyttes logopeder mye i forhold til 
fremmedspråklige med uttaleproblemer i norsk undervisningen. Frem til 2011 har 
Eigersund voksenopplæringssenter vært godt stilt med logopedressurser i og med at 
3 logopeder, riktignok med ulik stillingsbrøk, har vært ansatt ved senteret. Imidlertid 
avslutter alle disse sine ansettelsesforhold i løpet av 2011. Det så derfor en stund 
vanskelig ut men heldigvis fikk voksenopplæringssenteret ansatt en person med 
logopedkompetanse i hel stilling fra høsten 2011.  

Inntil 2011 disponerte voksenopplæringssenteret 2.1 stillinger for personer med 
logopedi i fagkretsen. Etter Voksenopplæringssenterets vurdering var dette egentlig 
vesentlig mer enn det gjennomsnittlige behovet som senteret vurderer til å ligge 
mellom ½ og 1 stilling. Fra og med 2012 opplever derfor voksenopplæringssenteret 
at tilgjengelige logopedressurser vil være i god overensstemmelse med behovet.
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Samarbeidsinstanser
Voksenopplæringssenteret samarbeider spesielt godt med logopedavdelingen på 
Universitetssykehuset i Stavanger. Det samme gjelder også for spesialist innen øre-
nese-hals her i Egersund som ofte henviser personer med stamming eller andre 
taleproblemer til voksenopplæringssenteret. I tillegg samarbeider senteret en del med 
NAV om personer med en attføringsplan der lese- og skriveproblemer er et viktig 
punkt.

Logopeditjenester for barn og unge
Eigersund kommune har logoped i 80 % stilling som arbeider med logopedtjenester 
overfor barn og unge med språkproblemer. Denne stillingen er forankret på PPT-
kontoret. I all hovedsak arbeider denne logopeden direkte mot den enkelte elev eller 
mot personene som arbeider med vedkommende i det daglige. Til vanlig innebærer 
dette barnehage- eller skoleansatte.

I de fleste tilfellene kommer henvisningene fra barnehager eller skolene men 
stundom også fra helsestasjon, statlige spesialinstitusjoner eller fra foreldre. Når det 
gjelder omfanget av tjenestene viser registreringene at den i høsthalvåret 2011 er 
registrert over 60 elever med behov for logopedhjelp på ulike nivåer. De fleste 
elevene som har litt mer omfattende behov får gjerne oppfølging 1-2 ganger i uken 
innledningsvis før de følger et opplegg med fagpersonene rundt seg som i mindre 
grad involverer direkte oppfølging fra logoped. Omfanget av oppfølgingen varierer ut 
fra behov. De fleste elevene får oppfølging 1 gang pr. uke, eller annenhver uke, 
mens noen får sjeldnere oppfølging. Noen får logopedoppfølging i kortere perioder, 
mens andre får fast oppfølging gjennom skoleåret eller over flere år.

 Trening på å kunne uttale språklyder
 Stamming
 Vansker knyttet til leppe-/kjeve-/ganespalte 
 Språk- og talevansker i forbindelse med mer sammensatte 

funksjonshemninger

Eigersund kommune er i dag avhengig av at den ansatte logopeden ved PPT-
kontoret er i funksjon til enhver tid. Det finnes for tiden ingen tilfredsstillende ”back-
up” muligheter. 

Hva skjer dersom en kommune mangler logopedressurser?
For kommuner som ikke har eller får ansatt egen(egne) logoped(er), så er det mulig å 
kjøpe slike tjenester fra privatpraktiserende logopeder som tilbyr denne type 
tjenester. Det er et spesialkontor i NAV, plassert i Leikanger, som godkjenner og 
tildeler logopedhjelp inntil 25 timer etter søknad. Denne type tilbud skal finansieres 
gjennom NAV og være uten kostnad for pasient og kommune. Vanligvis ytes denne 
tjenesten av privatpraktiserende logopeder som driver egne firmaer. NAV krever at 
berørte kommuner fremlegger en erklæring som stadfester at kommunen ikke har 
tilgjengelige logopediressurser.

Det er unektelig et tankekors at det isolert sett ligger en økonomisk gevinst for en 
kommune som ikke har kommunalt ansatte logopedikompetanse. Det er likevel flere 
usikkerhetsfaktorer knyttet til en slik situasjon. Blant annet er en avhengige av 
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tilgjengelighet til private firmaer for å kunne møte behovet. Og i tilegg skal disse 
relativt få firmaene ha kapasitet tilgjengelig. I Rogaland er det for eksempel nå bare 
registrert et firma av denne karakter.  

Utfordringer
I de fleste kommunene så er personer med logopedkompetanse gjerne ansatt i 
lærerstillinger.

Dette kan være naturlig i og med at mange logopeder har en pedagogisk 
grunnutdanning i bunn og logopedi som et element i fagkretsen. Ofte har det vært 
slik at for i det hele tatt å kunne rekruttere logopeder så må en kunne tilby ansettelse 
på skolevilkår. Minussiden ved dette er da at en da fort vil stå uten tilgjengelig 
logoped i skolens ferieperioder. Det utvikles derfor nå et nærmere samarbeid mellom 
voksenopplæringssenteret og den kommunale rehabiliteringstjenesten. Målet med 
dette er å etablere bedre samarbeidsprosedyrer mellom tjenestene som igjen skal 
kunne gi bedre og tjenester for de berørte pasientene. Det kan dog tilføyes at det 
finnes en del eksempler der logopeder er ansatt på kommunale vilkår. Nøkkelfaktorer 
her vil da være lønn, arbeidsoppgaver, fagmiljø og utformingen av stillingen.

En annen utfordring innen logopedtjenesten er at Eigersund voksenopplæringssenter 
ikke har anledning til å komme inn på avdeling 2 Øst (Stavanger Helseforetak) og 
starte treningen her i påvente av at pasienten skal hjem eller over på andre 
kommunale tilbud.

Aktuelle tiltak
 Etablere bedre samarbeidsprosedyrer mellom Eigersund voksenopp-

læringssenter og rehabiliteringstjenesten. 
 Vurdere tiltak som kan redusere sårbarheten til denne tjenesten.
 Fremme en politisk sak som tar for seg logopedsituasjonen i Eigersund kommune

og der en vurderer mulige tiltak.

6.6 KOORDINERENDE ENHET, ANSVARSGRUPPER OG INDIVIDUELL PLAN

Bakgrunn
Gjennom mer enn ti år nå har satsingen på tiltak koordinerende enhet, individuell 
plan og ansvarsgruppemodellen vært betydelig fra statlig side. Blant annet for å sikre 
tilstrekkelig brukermedvirkning og for å samordne best mulig de aktuelle tiltakene 
over den berørte bruker. Etter hvert har de aller fleste tjenestelover fått inn 
bestemmelser om individuell plan. Det har også vært et viktig mål å bistå pårørende 
mest mulig slik at de kan slippe å måtte gå fra kontor til kontor som forvalter ulike 
tjenester.

Koordinerende enhet for barn og unge
Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet. Eigersund kommune har valgt 
å dele koordinerende enhet ansvaret i to. En enhet for barn og unge opp til fullført 
videregående skole og en for voksne. Kommunen har hatt koordinerende enhet for 
barn og unge i nærmere 10 år. 
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Etter § 7-2 i ny helse- og omsorgstjenestelov skal koordinerende enhet som før ha et 
overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. I tillegg kommer blant annet et 
opplærings- og veilederansvar for nye koordinatorer.

Praktisk opplegg for barn og unge
I Eigersund kommune har alle berørte tjenester arbeidet etter detaljerte kommunale 
retningslinjer i hele denne perioden. Hovedprinsippet er ansvarsgrupper, eventuelt 
samarbeidsgrupper, rundt brukeren. Den tjenesten/enheten der barnet oppholder seg 
mest har koordinatoransvaret. I Eigersund kommune er dermed skolesektoren 
integrert i det helhetlige opplegget. Det betyr i rekkefølge helsestasjon, barnehage, 
grunnskole og ungdomsskole. Når det gjelder videregående skole er det kommunens 
koordinator for barn og unge med funksjonsnedsettelser som overtar 
koordinatoransvaret i disse ansvarsgruppene.

De kommunale retningslinjene revideres regelmessig og en slik revidering kommer 
nå tidlig i 2012. Eigersund kommune deltok i 2009 i et Kvalitetskommuneprosjekt i 
regi av KS og benyttet denne anledning til å evaluere det systemet vi benytter oss av 
på dette tiltaksområdet. Tilbakemeldingene fra foreldrene var meget gode. Det 
samme gjaldt de kommunalt ansatte selv om det her var flere merknader enn det 
som kom fra foreldrene.

Gjennomgående fungerer Eigersund kommunes modell på dette området meget 
tilfredsstillende. Den har og vakt en del interesse hos andre kommuner og ble senest 
presentert i en regional rehabiliteringskonferanse i november 2011. Det er likevel 
viktig å understreke at selv om mye fungerer bra er det alltid rom for endringer og 
forbedringer. Slike forbedringer vil en søke å få gjennomført i 2012. Blant annet 
arbeides med å bedre samarbeidet med Dalane Videregående skole og få en 
tydeligere forankring av koordinerende enhet. 

Voksne
Eigersund kommune har hatt koordinatorfunksjon og kommunale retningslinjer for 
ansvarsgrupper/individuelle planer siden 2004. Oppgavene og funksjonen har en litt 
annen funksjon for voksne enn for barn og unge. Utfordringene på dette området har 
etter hvert blitt såpass omfattende at det nå er nødvendig å ruste opp innsatsen på 
dette tjenesteområdet. Ikke minst som en konsekvens av samhandlingsreformen, av 
hensyn til best mulig pasientflyt samt viktigheten av at den enkelte pasient kan få rett 
tilbud til rett tid.

Etablering av et rehabiliteringsteam
Det vil i 2012 bli etablert et rehabiliteringsteam for voksne som vil ivareta oppgavene 
som er knyttet til koordinerende enhet. Teamet vil ha samme adresse som Eigersund 
kommunens fysio- og ergoterapitjeneste. Hele rehabiliteringsteamet innkalles 2-4 
ganger pr. år for å sikre at nedenfor oppgitte oppgaver følges opp:

 Være en tydelig adresse for habilitering og rehabilitering.
 Ha oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering.
 Være kontaktperson på tvers av forvaltningsnivåer.
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 Ha oversikt over re-/habiliteringstilbudet i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten.

 Ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan.
 Fremme brukermedvirkning på individnivå.
 Fremme brukermedvirkning på systemnivå.
 Være pådriver for tverrfaglig samarbeid.
 Være pådriver for tverretatlig samarbeid.
 Initiere og følge opp kompetanseutvikling tverrfaglig.
 Initiere og følge opp kompetanseutvikling tverretatlig.

Sammensetningen av rehabiliteringsteamet

 Sjefsfysioterapeut (teamleder)
 Ergoterapeut (stedfortreder for teamleder)
 Fysioterapeut
 Leder 2 Vest
 Leder NAV
 En høgskoleutdannet fra hver enhet med rehabiliteringsbehov (soner, bo- og 

servicesentrene samt psykisk helsetjeneste.)

Den overordnede oppgaven til koordinerende enhet/rehabiliteringsteamet er å sikre 
god kontinuitet i det samlede tilbudet til den enkelte bruker. I tillegg vil det nå bli 
lettere å følge opp de pasientene som blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten og 
skal ivaretas på lokalt nivå i kommunen. Den nye organiseringen vil også gjøre det 
lettere å ivareta de beskrevne oppgavene. Når enkeltsaker behandles innkalles de 
berørte medlemmene av rehabiliteringsteamet. 

Aktuelle tiltak
 Etablere et tverretatlig rehabiliteringsteam for voksne.
 Revidere retningslinjene for individuell plan/ansvarsgrupper for både barn- og 

unge og for voksne.
 Ta i bruk effektive elektroniske meldesystemer mellom ulike enheter og nivåer i 

helse- og omsorgstjenestene. Blant annet gjelder dette mellom Stavanger 
Universitetssykehus og kommune og mellom fastleger og HO- tjenestene. 

6.7  REHABILITERING, FOLKEHELSE OG SAMSPILL MED FRIVILLIGE LAG OG 
FORENINGER

Bakgrunn
Et interessant element ved Samhandlingsreformen er de tette koblingene som 
anbefales utviklet mellom rehabilitering, satsing på folkehelse og kommunalt samspill 
med frivillige lag og foreninger i lokalmiljøet. Frivillige lag og foreninger vil dermed 
kunne få en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet fremover. Et slikt 
engasjement kan bryte sosial isolasjon og bygge opp et meningsfullt nettverk for den 
enkelte bruker. Det kan gi bedre livskvalitet gjennom meningsfulle aktiviteter og det 
kan gi god arbeidstrening for personer i yngre årsklasser. I den nye Lov om 
Folkehelse som trer i kraft fra 01.01.12 heter det for eksempel i § 4 at ”kommunen 
skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.” I den forbindelse nevnes 
her at Eigersund kommune nylig har ansatt en folkehelsekoordinator i halv stilling 

Side 177 av 544



Rehabiliteringsplan Eigersund kommune 2012 – 2015

30

med foreløpig varighet på 1 år. Kommunen har også en folkehelseplan som nå skal 
revideres.

Det finnes allerede flere eksempler på samarbeid mellom Eigersund kommune og 
frivillige lag og foreninger angående lavterskeltilbud. Det mest omfattende er 
samarbeidet med Frelsesarmeen angående drift av Fyrlyssenteret som har pågått i 
nærmere 10 år. For tiden arbeider menigheten Evangeliesenteret aktivt mot blant 
annet Eigersund kommune for å starte opp et tilbud som de vil kalle ”Kreativitet og 
livsglede.” Menigheten tenker seg et fleksibelt tilbud som skal virke lite 
stigmatiserende. Men tilbudet skal være av forebyggende karakter og rettes mot 
personer som av ulike årsaker står i fare for å bli passive fysisk eller psykisk
I tillegg bør det nevnes at Eigersund kommune fra 2005 har hatt samarbeidsavtaler 
med Eiger, Egersund svømmeklubb og Hellvik IL angående integrerte fritidstilbud for 
personer med utviklingshemming og autisme. Egersund Frivilligsentral bør og 
fremheves for sitt arbeid.

Videre utvikling av samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor.
Det finnes et meget bredt utvalg av frivillige lag- og foreninger i Eigersund kommune 
som driver med et utall av aktiviteter som kan tilby noe for enhver smak. I forbindelse 
med den nasjonale rehabiliteringsuken i slutten av oktober 2011, og med hjelp av et 
lite tilskudd fra Helsedirektoratet, arrangerte kommunen et miniseminar i kulturhuset 
der blant annet en del lag og foreninger ble invitert til å holde innlegg. Miniseminaret 
hadde tittelen ”Samhandling og nettverksbygging” hvor fokuset blant annet var på 
hvordan en kan aktivisere de inaktive. 
Denne samlingen mellom frivillige lag og foreninger og kommunale representanter 
viste tydelig hvilket potensiale som kan ligge i et systematisk samspill mellom disse. 
Fra Eigersund kommune anses seminaret som starten på et mer systematisk 
samarbeid med frivillig sektor. 

Aktuelle tiltak 
 Eigersund kommune foretar en grundig kartlegging av frivillig sektor og hva den 

enkelte forening kan bidra med.
 På dette grunnlag vurderes nye samarbeidsprosjekter.
 Det utarbeides en hendig informasjonsbrosjyre som vil innholde mange av de 

aktuelle lag og foreninger med kontaktperson, adresse m.m. Den vil bli oppdatert 
årlig og kan legges ut mange ulike steder.                    

6.8 OPPRUSTING AV VARMTVANNSBASSENGET PÅ SLETTEBØ

Bakgrunn
Arbeidsgruppen har underveis i arbeidet fått innspill fra Eigersund 
Revmatikerforening og Fysioklinikken som ber om at varmtvannsbassenget på 
Slettebø blir prioritert. De to nevnte enhetene har inngått et samarbeid i den 
forbindelse. Blant annet med sikte på å skaffe prosjektmidler til slik rehabilitering. De 
vil søke om Extramidler og tippemidler. 
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Følgende forhold er trukket frem i innspillet til ny rehabiliteringsplan:
Badstu – nedslitt panel i både tak og vegger
Garderober – krever maling og vedlikehold
Tilrettelegging av garderober for funksjonshemmede – takheis på skinner og 
høyderegulerbar stellebenk bør installeres
WC og gammelt dusjanlegg – Gulvet må fikses da det er store sprekker i flisene
Dusjanlegget – sparedusj bør installeres
Vindusruter i svømmehallen bør skiftes

Revmatikerforeningen og Fysioklinikken beskriver Varmtvannsbassenget som en 
uerstattelig treningsarena. Og videre uttaler de at ”varmtvannsbassenget har mange 
trofaste brukere som er helt avhengige av tilbudet for å kunne fungere i jobb og for å 
holde smerter i sjakk samt vedlikeholde funksjonsnivå”.

En opprustning av varmtvannsbassenget på Slettebø inngår som et prioritert tiltak i 
ny rehabiliteringsplan.

Et bredt spekter av brukere
 Varmtvannsbassenget benyttes intensivt gjennom uken og kanskje av langt 

flere enn det en til vanlig tenker over. Følgende oversikt kan gis:
 Egersund Revmatikerforening
 Autismeforeningen
 Fysio- og ergoterapitjenesten i Eigersund kommune 
 Skoler (Grøne Bråden(ATO), Hellvik, Rundevoll(FARS), Eigerøy, Dalane 

kristne skole, Dalane Videregående skole) 
 Slettebø barnehage
 Kommunale tjenester (Fysio- og ergoterapitjenesten, Psykisk helsetjeneste, 

Rusomsorgen)
 Sone Slettebø I/Lysgården aktivitetssenter utviklingshemmede m/større 

funksjonshemninger)
 Enkeltboliger for personer med utviklingshemming samt Interkommunalt 

bofellesskap
 Arbeids- og kompetansesenteret 
 ”Rehabiliteringsgruppen”
 PULS

Aktuelle tiltak
 Gjennomgang og vurdering av nødvendige opprustningstiltak med 

kostnadsbergninger gjennomføres i løpet av 2013. Iverksetting av de nødvendige 
tiltak vurderes i forbindelse med budsjettet for 2014 og handlingsplanen for 2014-
2016.
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HANDLINGSPROGRAM 2012 – 2015

I denne oppstillingen har vi tatt med foreslåtte tiltak som vil ha direkte økonomiske 
konsekvenser i forhold til nye stillingsressurser eller større investeringer. Disse vil kreve 
behandling på vanlig måte gjennom årsbudsjett og økonomiplan. I noen tilfeller kan det være 
behov for egne utredninger med kostnadsberegninger. Når det gjelder forslagene f.o.m. nr. 5 
er disse tiltakene gjennomgående mindre og mer prosesspregede og vil bli utredet når 
kapasiteten tillater det.

2012 2013 2014 2015
Nr Navn på tiltaket Ansvar D I D I D I D I

1. Styrke den kommunale fysio-
og ergoterapitjenesten med 
1 100 % ergoterapistilling og 
1 100 % fysioterapeutstilling i 
løpet av planperioden.

Levekår 600 1200 1200

2. Selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter i Eigersund 
kommune med 20 % 
driftstilskudd tilbys 
oppgradering til minimum 
40 % tilskudd i løpet av plan-
perioden.

Levekår/
Sentralad
ministras-
trasjonen

285 285

3. Utrede - opprusting av 
varmtvanns-bassenget på 
Slettebø

Miljø- og 
driftavd/
sentralad

X X X

4. Utrede - forbedre de fysiske 
rammene for rehabilitering-
sarbeidet på avdeling 2 Vest. 
Alternativt finne nye lokaler i 
samarbeid med Helse 
Stavanger HF (Dalane DMS)

Miljø- og 
driftsavd/s
entraladmi
nistra-
sjonen

X X x X x

5. Etablere, utvikle og tilpasse 
en kommunal rehabiliterings-
modell som tar utgangspunkt 
i den ”Fredericiamodellen”.

Levekår x x x

6. Etablere et tverretatlig 
rehabiliteringsteam

Levekår x x x

7. Videreutvikle koordineringen 
av tiltak og tjenester overfor 
familier med funksjons-
hemmede barn og unge.

Levekår x x x

8.

.

Intensivere satsingen på et 
kommunalt ”lavterskeltilbud” i 
aktuelle brukeres hjem.

Levekår x x X

9. Etablere et tettere samarbeid 
mellom rehabtjenesten og 
Eigersund 
voksenopplærings-senter om 
logopeditjenestene.

Levekår X x X

Side 180 av 544



Rehabiliteringsplan Eigersund kommune 2012 – 2015

33

2012 2013 2014 2015
Nr Navn på tiltaket Ansvar D I D I D I D I

10. Fremme en politisk sak om 
logoped dekningen i 
Eigersund kommune.

Levekår x X X

11. Lage en brosjyre som 
informerer publikum om det
viktigste angående rehabili-
teringstjenestene i 
kommunen.

Levekår X X X

12. Oppgradere kommunens 
nettside angående 
rehabiliteringstjenestene i 
Eigersund kommune.

Levekår X X X

13. Kartlegge og registrere 
frivillige lag og foreninger i 
kommunen med sikte på å 
samarbeide om 
forebyggende helsearbeid.

Levekår/
Frivillighet
sentralen

X X X

14. Utarbeide en oppdatert 
brosjyre som gir en oversikt 
over frivillige lag og 
foreninger i Eiersund 
kommune.

Levekår/
Frivillighet
sentralen

X X X
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Egersund, 26.04.2012

Vedrørende rehabiliteringsplanen

- hvordan kan en redusere ventelistene for fysioterapi i Eigersund kommune?

Etter samhandlingsreformen trådde i kraft merker vi fysioterapeuter at pasienter oftere ringer og 
ønsker rask behandling. Dessverre er det å gi pasientene «rask» behandling ved mange diagnoser 
avhengig av at en får behandling av en fysioterapeut som er knyttet til et driftstilskudd . I den nye 
rehabiliteringsplanen er det fokus på å øke driftstilskuddene til de fysioterapeutene som allerede har 
tilskudd. Hvordan er kommunen tjent med det? Denne ordningen vil ikke være med på å redusere 
ventelistene. Hva med å heller gi tilskudd til de private fysioterapeutene som ikke har tilskudd?  Da vil 
vi fysioterapeuter også være med å ta unna ventelister for disse pasientene!! Hovedfokuset bør være 
å redusere ventelistene for pasientene!

Jeg startet egen praksis i Egersund i 2003 og har dessverre aldri fått driftstilskudd av Eigersund 
kommune. Vi fysioterapeuter uten driftstilskudd ønske å bidra med å redusere ventelistene, men blir i 
mange tilfeller «stoppet» siden vi ikke har driftstilskudd, altså avtale med NAV. 

Driftstilskudd er det kommunale tilskuddet som gis til private fysioterapeuter. Fysioterapeuten har 
dermed mulighet til å ta imot alle typer pasienter. Flere pasientgrupper er såkalte full eller delvis 
refusjonspasienter, dvs. at de har rett på gratis behandling eller betaler en liten egenandel for 
behandling. I dag må jeg avvise mange pasienter som har rett på gratis behandling. Dette gjelder for 
eksempel pasienter med MS, revmatisme, kreft, nyopererte, yrkesskadede, slagpasienter og barn for 
å nevne noen. Svært mange av disse pasientene ønsker å ha behandling hos meg, men jeg må 
dessverre avvise dem. Jeg kan selvfølgelig behandle dem, men da må de betale alt selv.  

Fordeler med driftstilskudd til private fysioterapeuter

Det samfunnsøkonomiske aspektet
– Kortere ventetid for alle pasienter, spesielt de med full refusjon (f.eks. nyopererte).

 Kortere ventetid fører til mindre sykefravær!
– Kostnadene ved sykefravær blir mye mindre. Folk som er i arbeid bidrar økonomisk til både 

stat og kommune .
– Det er et paradoks at staten bruker svært store ressurser på å utdanne fysioterapeuter 

samtidig som at fysioterapeuter står uten arbeid eller har ledig kapasitet (da kommunen ikke 
har tildelt dem driftstilskudd). Pasienter blir stående flere uker i kø for å komme til hos 
fysioterapeut.

Kvalitetssikring m.h.t. fysioterapitilbudet i kommunen
– Flere fysioterapeuter med driftstilskudd fører til større konkurranse, noe som er med å sikre 

kvaliteten på fysikalsk behandling.
– Flere fysioterapeuter med driftstilskudd fører til at pasientene har flere valgmuligheter.
– Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse som vi ikke får brukt, og vi vil gjerne kursere oss 

innen områder kommunen har behov for.
– Forskjellige pasientgrupper fører til en mer variert arbeidsdag.

Forslag til hvordan en kan forbedre fysioterapitilbudet i Eigersund kommune

Jeg foreslår at kommunen i første omgang tildeler driftstilskudd til flere fysioterapeuter uten 
driftstilskudd. Det er en rask og svært rimelig løsning på å dekke behovet for fysikalsk behandling. En 
kommunal stilling vil koste kommunen mange ganger så mye. 
Det er et faktum at private fysioterapeuter behandler mange pasienter per dag. Dermed blir dette en 
meget økonomisk og effektiv løsning der fysioterapeuter kan bidra med sin kompetanse og ledige 
kapasitet til å redusere behandlingskøene i Eigersund kommune.
Jeg håper nå at du engasjerer deg i denne saken og snakker med pasienter, leger og kiropraktorer. 
Ville det ikke være rettferdig å dele ut driftstilskudd til de fysioterapeutene som ikke har driftstilskudd,  
som faktisk står på for å få folk ut i arbeid og satser på kvalitet i behandlingen? Pasientene vil da få Side 183 av 544



større valgmuligheter og kan selv bestemme hvilken fysioterapeut hun /han vil gå til. Dette fører til 
økt konkurranse blant private fysioterapeuter i Egersund. 
Husk at du er med å avgjøre fremtiden for pasientene! 

Med vennlig hilsen 
Guro Garvik Robben  (privatpraktiserende fysioterapeut i Egersund)
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :FE-034, FA-A00, 
FA-C00, FA-G00, FA-
F00
Arkivsaksnr.:
12/1104
Journalpostløpenr.:
12/14490

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/12 Administrasjonsutvalget 05.06.2012
052/12 Formannskapet 14.06.2012
036/12 Kommunestyret 18.06.2012

Deling av levekårsavdelingen

Sammendrag:
Rådmannen har nedsatt flere partsammensatte arbeidsgrupper som skal se på ulike forhold 
knyttet til en organisasjonsgjennomgang. En av gruppene skal se på dette med 
organisasjonsmodell, og i den forbindelse har en diskutert fordeler og ulemper med dagens 
organisering. Arbeidsgruppen har konkludert med at det vil være mest hensiktmessig å dele 
dagens levekårsavdeling i to: en for helse/ omsorg og en for oppvekst/ kultur (skole/ 
barnehager)

Endelig sluttrapport for arbeidsgruppen vil foreligge på et senere tidspunkt, men en har valgt 
å ta ut den delen av organiseringen som er knyttet til deling av levekårsavdelingen begrunnet 
i at kommunalsjef for levekår har varslet at han ønsker å gå av med pensjon fra årsskiftet. 
For å sikre gjennomføringen av rekruttering til eventuelt to ny kommunalsjefer er det en 
forutsetning at saken behandles på siste møte i kommunestyret før sommeren. 

Saksgang:
Saken legges frem for administrasjonsutvalget og formannskapet til uttale og i 
kommunestyret for endelig godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Administrasjonsutvalget og Formannskapet tar saken til uttale.

Kommunestyret vedtar at dagens levekårsavdeling deles i to: en avdeling for helse/ omsorg 
og en avdeling for oppvekst (skole/barnehage) og kultur. Hver avdeling ledes av en 
kommunalsjef, og det opprettes en ny stilling som kommunalsjef i den forbindelse. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Arbeidsgruppen som har fått i mandat og se på dagens og fremtidig organisering av 
Eigersund kommune har valgt å støtte seg til en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang. 
Agenda Kaupang er et norsk konsulentselskap som tilbyr utrednings- og utviklingsbistand 
innen flere områder, bl.a organisasjonsutvikling. På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang 
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utarbeidet en sluttrapport fra KS-prosjektet ”Omstilt og innstilt” – kommunale erfaringer med 
flat struktur”. Rapporten er datert 3.5.2010. Målet med prosjektet er å lære av erfaringene 
med flat struktur i norske kommuner.

En vil i sluttrapporten fra prosjektgruppen komme nærmere tilbake til oppbygging og 
anbefalinger som fremkommer i denne rapporten, men en ønsker å trekke frem det som er 
kommentert ang kommunalsjefer i rapporten. 

Flat struktur kan beskrives enten ved hjelp av organisasjonskartet (rektor sorterer rett under 
rådmann) eller gjennom delegeringsreglementet (rådmannen delegerer ansvaret for budsjett, 
personal og fag direkte til enhetsleder).

Rendyrket to-nivå modell der enhetslederne sorterer rett under rådmann er flat struktur av 
enkleste sort. Kun få kommuner har dette fordi det blir for mange enheter rett under 
rådmann. I større kommuner er det behov for å ansette en eller flere assisterende rådmenn, 
oftest kalt kommunalsjefer. Etter Agenda Kaupangs vurdering er plasseringen av 
driftsansvaret (delegert ansvar til enhetslederne) den viktigste forskjellen mellom flat struktur 
og den gamle etatsmodellen.  De ser på kommunalsjefene som rådmannens stedfortreder i 
flat struktur modellen, ikke som et selvstendig ledernivå.

Størrelsen på den sentrale ledelsen må stå i et visst forhold til de oppgaver som skal løses.  
Rådmannen og kommunalsjefene har hovedansvaret for planlegging og utvikling av 
tjenestene, resultatmåling, rapportering, lederoppfølging og samarbeidet med politikerne.  
Omfanget av disse oppgavene er ikke bare avhengig av kommunens størrelse, men også av 
ambisjonsnivået og tilstanden i tjenesten. Det finnes ingen norm for hvor mange toppledere 
en norsk kommune med store ambisjoner trenger. Agenda har likevel anbefalt at ut fra 
kommunens størrelse på ca 15.000 som Eigersund kommune bør det være 5 
kommunalsjefer i linje. Dette er utenom kommunalsjefer i stab (økonomi og personal) 
Eigersund kommune har i dag to kommunalsjefer i linje. 

Levekårsavdelingen i Eigersund kommune er en stor avdeling som organiserer ca 80 % av 
kommunens tjenester. Kommunalsjef for levekår sitt ansvarsområde omfatter 35 enheter. 
Tjenestespekteret dekker skoler, barnehager, PPT, barnevern, helsestasjon, fysio-
ergoterapi, psykisk helsetjeneste, IBO (Interkommunalt bofellesskap for psykisk syke), soner 
(hjelpetjenester til eldre og fysisk/psykisk funksjonshemmede), bo –og servicesentra, kultur 
og fritid (kulturformidling, bibliotek), kommunal del av NAV-tjenesten samt stabfunksjoner. I 
tillegg er Pingvinen fritidsklubb og regionsantikvaren direkte underlagt levekårssjefen.  
Ansvarsområdet dekker ca. 1060 ansatte. 

Saksbehandlers vurderinger:
I forbindelse med kuttprosesser i 2003 ble det fattet vedtak om at det skulle være to 
avdelinger i kommunen (levekår og miljø). I tillegg ble tidligere lederstillinger mellom tidligere 
etatssjefer og enhetsledere tatt ut og var en del av innsparingstiltakene. I de siste 10 årene 
har det vært en stadig økning i utfordringer for kommunen totalt sett – og for 
levekårsavdelingen spesielt. Flere reformer har vært arbeidskrevende – nå sist gjennom 
samhandlingsreformen. Antall årsverk og enheter har økt som en følge av dette. 

Arbeidsgruppen ga enhetsledere anledning til å komme med tilbakemelding om ønskede 
endringer ut fra deres ståsted. Alle enhetsledere innen levekårsavdelingen som svarte på 
dette ga tilbakemelding om at det er ønskelig å dele levekårsavdelingen i to eller tre ut fra at 
avdelingen oppleves for stor i dagens organisering. 

Ut fra kommunens økonomiske situasjon har arbeidsgruppen kommet frem til at det i denne 
omgang er mest hensiktsmessig og realistisk å foreslå en to-deling av levekårsavdelingen. 
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Dagens levekårsavdeling er som tidligere nevnt stor, og en oppdeling vil gi anledning til å gi 
større fokus på de ulike fagområdene: helse/ omsorg og oppvekst (skole/ barnehager)/ 
kultur. Implementering av samhandlingsreformen vil bli en stor utfordring for kommunen i 
årene fremover og vil kreve ett stort fokus. 

Levekårssjef Kåre Ingvar Helland har varslet at han ønsker å gå av med pensjon fra 
01.01.2013. Det å rekruttere kommunalsjef er en utfordrende oppgave, og skal det evnt 
rekrutteres to kommunalsjefer er det ønskelig å starte denne prosessen i august 2012. For å 
kunne starte med dette vil en være avhenge av et politisk vedtak om deling av 
levekårsavdelingen i kommunestyret i juni.

Rådmannen anbefaler at nye kommunalsjefer tiltrer stillinger 1.12.2012 slik at det kan legges 
opp til en liten overlappingsperiode med nåværende levekårssjef. 

Saken er sendt på høring til de tillitsvalgte, og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet 
har gitt sin støtte til rådmannens forslag. Høringsuttalelsene følger saken som vedlegg 1. 

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Rådmannen har vært klar over at problemstillingen knyttet til å dele levekårsavdelingen mest 
sannsynlig ville bli en av konklusjonene knyttet til organisasjonsgjennomgangen. Dekning av 
merkostnader knyttet til dette vil fremkomme i økonomirapporten som vil følge denne saken i 
formannskapet og kommunestyret som parallelle saker. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

100.000 1.000.000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231276 Høringsuttalelse - deling av levekårsavdelingen.
231275 Høringsuttalelse - deling av levekårsavdelingen.
231274 Høring - deling av levekårsavdelingen.
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 23.05.2012 Utdanningsforbundet Høring - deling av levekårsavdelingen.
3 I 23.05.2012 Delta Høringsuttalelse - deling av levekårsavdelingen.
4 I 23.05.2012 Fagforbundet Høringsuttalelse - deling av levekårsavdelingen.

5 U 29.05.2012
Dalane Tidende v/ Ingve 
Aalbu

Sak fra postlisten - innsyn
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 23.05.2012 
Til:  'Irene Randen' 
Kopi: 
Emne: VS: Til tillitsvalgte - sak til høring 
________________________________________________________________ 

 Høringsuttalelse fra Fagforbundet.

Mhv Kristin 

  _____  

Fra: Inger Walskaar Dyrsand [mailto:iwd.fagforbundet@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 15. mai 2012 14:21
Til: Kristin Bø Haugeland
Emne: SV: Til tillitsvalgte - sak til høring

Hei!

Fagforbundet i Eigersund mener at deling av levekårsavdelingen i to(en for 
helse/omsorg og en for oppvekst/kultur(skole/barnehager)er  nødvendig og vi  stiller oss  
posetivt  til forslaget..

Mvh.

Inger W.D.

HTV

Fagforbundet..

Side 189 av 544



________________________________________________________________ 

Fra:  Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 23.05.2012 
Til:  'Irene Randen' 
Kopi: 
Emne: VS: Høringsuttalelse.. 
________________________________________________________________ 

 Høringsuttalelser fra Delta. 

Mvh Kristin 

  _____  

Fra: Torild Bowitz, Delta [mailto:delta@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 16. mai 2012 13:07
Til: Kristin Bø Haugeland
Emne: Høringsuttalelse..

HØRINGSUTTALELSE:

 FORELØPIG ARBEIDSUTKAST TIL SAK SOM GJELDER DELING AV 
LEVEKÅRSAVDELINGEN.

Delta er godt kjent med at det er flere  partsammensette arbeidsgrupper som skal se på
ulike forhold knyttet til en organisasjonsgjennomgang.

En organisasjonsgjennomgang vil fokusere på gode løsninger og mulige endringer.

Delta har over tid ment at det er en for stor oppgave å ha en leder for 
Levekårsavdelingen.
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Tjenesteproduksjon er omfattende, og mottaker av de forsjellige tjenester er mange og 
krevende, dette har over tid økt i omfang.

Pålagde tjenester, reformer osv, har stilt store krav, som i stadige innsparingstider har 
utfordret hele organisasjonen, og  leder for Leveårsavdelingen.

Delta vil på dette grunnlag støtte :"Rådmannens forslag til vedtak 10.02.2012."

"Kommunestyret vedtar at dagens levekårsavdeling deles i to: avdeling for 
helse/omsorg og avdeling for oppvekst og kultur. Det opprettes en ny stilling som 
kommunalsjef slik at hver avdeling ledes av en kommunalsjef."

Delta gir ikke høring på avsnittet: "Andre opplysninger/fakta i saken." Dette er en 
diskusjon som må komme når det foreligger en endelig sluttrapport.

Med hilsen

Torild S.U.Bowitz

HTV/Delta Eigersund Lokalt ledd
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 23.05.2012 
Til:  'Irene Randen' 
Kopi: 
Emne: VS: 
________________________________________________________________ 

 Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet. 

Mvh Kristin 

  _____  

Fra: Utdanningsforbundet Eigersund [mailto:utdfeigersund@yahoo.no] 
Sendt: 22. mai 2012 09:57
Til: Kristin Bø Haugeland
Emne:

Svar på høring:

Forslag fra rådmannen:

"Kommunestyret vedtar at dagens levekårsavdeling deles i to: avdeling for helse/ omsorg og 
avdeling for oppvekst og kultur. Det opprettes en ny stilling som kommunalsjef slik at hver 
avdeling ledes av en kommunalsjef." 

Høringssvar fra Utdanningsforbundet:

Utdanningssforbundet støtter forslaget fra rådmannen om å dele levekårsavdelingen i 2 og at det 
oppretter en ny stilling som kommunalsjef.
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Inger-Elin Gridsvåg

lokallagsleder Utdanningsforbundet.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2012
Arkiv: :FA-F60, FA-U60, 
TI-&30
Arkivsaksnr.:
12/1008
Journalpostløpenr.:
12/14710

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
053/12 Formannskapet 14.06.2012
037/12 Kommunestyret 18.06.2012

Alkholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 - 2016
  

Sammendrag:                                                                                                           
Utkast til nye retningslinjer er utarbeidet av nedsatt arbeidsgruppe for 
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Alkoholpolitiske retningslinjer er en del av den 
samlede handlingsplanen men besluttet tatt ut av planen og fremmet som egen sak 
parallelt med fornying av salgs- og skjenkebevillingene for perioden 2012 – 2016.  

Saksgang:
Behandles av formannskapet og kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Utkast til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 – 2016, datert 26.04.2012, 
godkjennes med følgende tilleggspunkt, presiseringer og justeringer:

Pkt. B) Saksbehandling og administrative forhold m.v.

10. Ved skjenking i forbindelse med arrangement som er underlagt meldeplikt eller    
      søknadsplikt til politiet bør kommunen kreve at arrangør fremlegger politiets 
      tillatelse for arrangementet.

      11. Når skjenkebevilling er gitt for et omsøkt konsept, og dette vesentlig endres, må det     
            søkes om ny skjenkebevilling.

12. Det gis ikke fast eller ambulerende skjenkebevilling til klubber som politiet definerer
som 1% klubber. Hensiklten er å hindre at slike klubber etablerer seg i kommunen og 
begrense nyrekruttering.

        
13. Det settes som vilkår at dersom politiet har pålagt stedet å holde politigodkjente 

ordensvakter, må stedet holde godkjente dørvakter i henhold til dette pålegg.

Pkt. E) Alkoholfrie soner
       
            Alt.1 velges med følgende presisering/tillegg
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                 Pkt. 2: Kommunale idrettsanlegg,idrettshaller
            Nytt tilleggsavsnitt med følgende ordlyd:
            Det kan gjøres unntak for sluttet selskap og for en enkelt anledning etter 
            alkohollovens forskrifter og bestemmelser med mindre det er i strid med særskilt lov-
            og regelverk, f. eks. opplæringslovens § 9-5, 3. ledd.

Pkt. L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens 
            bestemmelser. 
            Prikkbelastning. Følgende endringer i opprinnelig forslag:
             1. Mindre alvorlig brudd – 1 prikk
                Nytt pkt F:
                Brudd på bestemmelsen om bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for 
                skjenkestyrer og stedfortreder.
                Nytt pkt G. 
               Brudd på bestemmelsene om internkontroll etter alkoholloven. 

              2. Alvorlige brudd – 2 til 3 prikker:
                 2C: ”Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder –
                         alkohollovens §§ 4-1 og 8-13” flyttes til:
                  Punkt  3 ”Meget alvorlige brudd – 3 – 4 prikker,” nytt pkt. e.        

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sist behandlet tilsvarende sak i 2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det nye utkastet bygger i store trekk og med mindre justeringer på det som eksisterer i dag 
når det gjelder punktene A til og med K. Det som er endret og nytt er pkt. L vedrørende 
retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelese av alkohollovens bestemmelser.
Her foreslås nå innført et såkalt prikkbelastingssystem. Systemet har vært benyttet en stund i 
Stavanger kommune med gode resultater. Både representanter for bevillingsmyndigheten i 
Stavanger kommune, næringslivet og skjenkekontrollen taler varmt for ordningen som også 
innføres i år i andre Rogalandskommuner. Alle som vi har vært i kontakt med sier at 
systemet er forutsigbart, rettferdig og greit å forholde seg til. Det forslaget som her fremmes 
er nyansert noe når det gjelder antall intervaller på prikkbelastingstildelingen i forhold til 
eksisterende opplegg i Stavanger.                                                                                                                                
Vedrørende pkt. E ”Alkoholfrie soner” la rådmannen forslaget ut i 2 alternativ der pkt. 8 i alt 2
”Egersund torg” er forskjellen og som det er kommet ulike reaksjoner på.
Så har vi pkt. D om bl. annet skjenketider der jo det er noe ulike syn på varighet og også 
enkeltsøknad om forlengelse.  

Vi nevner også dette med skjenkeprøve som reguleres av forskrift av 8. juni 2005 
kapitel 5 der det heter at det er skjenkestyrer og stedfortreder som skal ha avlagt 
skjenkeprøve etter alkoholloven og ikke nødvendigvis alt serveringspersonale. Det er 
dog en mulighet gjennom retningslinjene å stille krav om at fast serveringspersonale 
bør/skal ha prøven. Enkelte etablissement vil jo i dag også at flere enn de to som det 
er krav om, skal ta prøven for å stå sterkere rustet til å møte utfordringene i den 
daglige virksomheten.
Det kan jo også pekes på forslagene til delegasjon i pkt. J). Her er ”en enkelt 
anledning” utvidet fra 3 til maks 4 dager da det vel har vist seg praktisk ut fra enkelte 
arrangement selv om festivaler i Egersund denne våren/sommeren har dreier som 
om søknader med 3 dagers varighet.
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Delegasjonen til ordfører er begrunnet ut fra næringspolitiske grunner som kan være 
praktiske i hverdagen. Vi hadde jo en situasjon i vår hvor en tok en sak over bordet i 
k -.styre hvilke neppe er særlig gunstig.  

Det har som sagt kommet inn i alt 5 skriftlige uttalelser innen fristen 18.5. I tillegg ble 
det avholdt dialogmøte med næringen i rådhuset 8. mai. 
Vi opplyser også at flertallet i arbeidsgruppen som har jobbet med ruspolitisk 
handlingsplan og herunder utarbeidet forslaget til alkoholpolitiske retningslinjer 
anbefaler alternativ 2 i forslaget som ble lagt ut på høring angående pkt. E) 
Alkoholfrie soner.  
Til innkomne uttalelser bemerkes:
- Nav støtter punkt E alt 2 i sin uttalelse, jfr. vedlegg.
- Grand hotell har også fokus på alkoholfrie soner og merknader opp mot torget, 
  Idrettshaller sett ut fra ulike arrangement gjennom året. 
  Det fokuseres også på skjenkeprøven og for hvem etter loven. 
  Spørsmålet om støy må også sees opp mot støyforskrifter.
  Når det gjelder avsnitt knyttet mot prikkbelasting 3 – a så må administrasjonen vise                              
 til den løpende dialog som skal være mellom skjenkested og skjenkekontrollen samt 

  politiet.
- Egersund Visefestival fokuserer på forslaget om alkoholfri sone på torget. En viser 
  merknader under saksbehandlers kommentar.
- Eigersund SV har i sin uttalelse også merknader til dette med alkoholfrie soner som  
   opptar flere også flere av de som var tilstede på dialogmøte. Her vil 
   administrasjonen vise til innstillingen fra rådmannen.  

SV er også opptatt av en rekke endringsforslag i prikkbelastingssytemet. 
  Adminstrasjonen/arbeidsgruppe har som sagt bygget på Stavanger sitt opplegg 
  men utvidet med et hovedpunkt. For øvrig når det gjelder innspillene her så har 
  rådmannen spesielt merket seg pkt 2c og gjort en endring her i innstillingen sin.
- Rogaland politidistrikt har gitt en grundig uttalelse i brev datert 14.5 og 
   Administrasjonen har valgt å innarbeide flere innspillene til nye pkt i innstillingen
   Under B) Saksbehandling og adminstrative forhold m.v. nye pkt. 10 -13.
   Det er viktige forhold å ta med og under streke i alkoholpolitiske retningslinjer som 
   arbeidsverktøy. Vi har også justert i forhold til politiets innspill under 
   reaksjonsformer – prikkbelastning.                                                                                                                             
  For øvrig kommer Rogaland politidistrikt med noen bemerkninger av mer verbal 
   karakter som det er viktig for folkevalgte og administrasjonen å ta med i arbeidet  

rundt alkohol saker i kommunen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen viser til utkastet og at det er kommet noen uttalelser skriftlig samt at det 
er avholdt et dialogmøte med næringen. Det virker som det er stor enighet om de 
store linjer og at man nå synes det er interessant å prøve ut prikkbelastingssystemet. 
Det vises til gode erfaringer og tilbakemeldinger både fra bevillingsgiver, 
næringsutøvere i Stavanger samt representant for skjenkekontrollen. Vi tror dette vil 
være bedre å følge og håndtere for kommunen samt at systemet er forutsigbart og 
ikke fulgt så skjønnsmessig som dagens ordning.
Videre vil rådmannen peke på alkoholfrie soner som vesentlig. En mener dog at 
Egersund torg bør tas ut sett ut fra en samlet vurdering. En viser ellers til merknader 
fra direktøren for Grand hotell der det fokuseres på turnhallen. Egersund visefestival 
har nå søkt om å få nytte dette lokale i sommer til visefestivalen i juli.  Denne 
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søknaden har rådmannen imøtekommet for festivalperioden i juli 2012.Her kan det 
nå opplyses at forslaget til innstilling er endret til å gjelde kommunale idrettsanlegg. 
En viser også til nytt tilleggspunkt under dette med alkoholfrie soner. Samtidig vil en 
understreke at det er viktig å ha et slik punkt som også bør være holdningsskapende 
og stille krav til saksbehandlingen.
Rådmannen vil og nyansere med tanke på skjenkeprøve og ikke stille formelle krav 
utover det som loven krever. I dag er det at skjenkestyrer og stedfortreder skal ha 
prøven. Men det er samtidig viktig for utøvelse av skjenking at flest mulig har 
kjennskap til alkoholloven. Flere aktører med salgs- og skjenkebevilling har jo av 
egen fri vilje opp igjennom årene ønsker at flere ved virksomheten tar prøven for å 
stå godt rustet i det daglige arbeidet. 
Rogaland politidistrikt har også kommet med innspill og merknader som det er viktig 
for både folkevalgte og administrasjon å ta med oss inn på dette saksfeltet. En 
nevner spesielt dette med økt krav til politigodkjente dørvakter på enkelte dager og 
etablissement som en antar vil kunne få positive følger for næringen. Samtidig vil det 
koste penger som næringsutøverne må håndtere i den daglige driften der disse krav 
vil bli stilt fra politiet. Vi har arbeidet inn i forslag til vedatk flere av innspillene fra 
politiet.
Rådmannen er bevisst på at dette er et viktig saksfelt som krevet kompetanse og 
gode verktøy når det gjelder håndheving. En håper de nye alkoholpolitiske 
retningslinjer kan bidra til at vi er på høyde med situasjonen til enhver tid og kan
opptre forsvarlig og rettferdig overfor alle i næringen på bakgrunn av gjeldende lov-
og forskrifter.    

Universell utforming:
Ivaretatt

Økonomiske konsekvenser:
Ikke aktuelt

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Krever saksbehandlingsressurser til enhver tid
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreliggende utkast godkjennes ikke i sin form og sitt opplegg til sanksjonssystem.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231554 Alkoholpolitiske retningslinjer for Eigersund kommune.pdf
229314 Uttalelse til Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 - 2016
230332 Uttalelse - alkoholpolitiske retningslinjer

230728
Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 - 2016 - forslag om alkoholfri sone på 
torvet

230729 Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 - 2016
230730 Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 - 2016

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 26.04.2012
Skjenkesteder/salgssted
er

Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 - 2016 -
Høring og offentlig ettersyn

4 I 04.05.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 -
2016

3 U 08.05.2012 Eigersund politistasjon
Invitasjon til innspill angående Ruspolitisk 
handlingsplan 2013-2016 for Eigersund 
kommune

9 I 14.05.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 -
2016

7 I 16.05.2012 Rogaland politistasjon
Alkoholpolitiske retningslinjer - innspill fra politiet i 
Rogaland

8 I 16.05.2012 Egersund Visefestival
Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 -
2016 - forslag om alkoholfri sone på torvet

10 I 16.05.2012 Eigersund SV
Uttalelse - Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 -
2016

6 I 17.05.2012
Grand Hotell Egersund 
AS

Uttalelse - alkoholpolitiske retningslinjer

Parter i saken  Gjelder generelt og utover enkeltparter.
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ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE  

A) Mål 
1) Eigersund kommune vil arbeide aktivt for å forebygge skadevirkningene ved 

rusmiddelbruk gjennom å bevisstgjøre ungdom og voksne, ved å arbeide for at unge 
utsetter debutalderen og ved å stoppe bruken av ulovlige rusmidler. Dette utifra en 
erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet av rusmidler og bruk 
og skader. 

2) Gjennom holdningsskapende arbeid og informasjonsarbeid søke å bevisstgjøre den 
voksne generasjon på eget alkoholforbruk/egne alkoholvaner og følgene for seg selv og 
øvrig familie. 

3) I tillegg til den innsats frivillige lag og foreninger gjør, vil kommunen prioritere støtte til 
alkoholfrie miljøtilbud i de ulike deler av kommunen. 

4) Kontrolltiltak med et adekvat reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å 
sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- 
og regelverk og skal dessuten bidra til ryddige arbeidsforhold for bransjen. 

5) Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile 
og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse. 

B) Saksbehandling og administrative forhold m.v. 
1. Søknader om salgsbevilling saksbehandles og fremmes til politisk behandling i den 

rekkefølge de kommer inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe annet.  
2. Søknader om skjenkebevilling og søknader om endringer i/utvidelser av eksisterende 

bevillinger saksbehandles og fremmes til politisk behandling i den rekkefølge de kommer 
inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe annet.  

3. Søknader i forbindelse med ”overdragelse, død og konkurs” (alkohollovens § 1-10) 
behandles fortløpende.  

4. Bevillingsperioden for salg av brennevin, vin og sterkøl er 4 år.  
5. Bevillingsperioden for salg av øl/rusbrus (i gruppe 1) og skjenking av alkoholholdig drikk 

(i gruppe 1, 2 og 3) er 4 år, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe annet.  
6. Inndragning av inaktive salgs- og skjenkebevillinger kan skje i samsvar med alkohol-

lovens § 1-8, 4. ledd.
7. Kommunestyret avgjør ved enkeltvedtak søknader om salgs- og skjenkebevilling, her-

under også tiden for salg og skjenking (salgs- og skjenketider i enkeltsaker). 
8. Det skal innhentes tallmateriale innen 1. mars hvert år for omsatt mengde alkoholholdig 

drikk i kommunen slik at en kan føre tilsyn med endringen i registrert forbruk. Dette 
tallmaterialet skal differensieres i antall liter øl, vin og brennevin. I tillegg skal det legges 
frem en oversikt over totalforbruk omregnet i alkoholenheter pr. innbygger. 

9. Ved søknad om fornying av salgs- og skjenkebevilling skal det opplyses om eventuelle 
brudd på alkoholloven eller alkoholpolitiske retningslinjer i inneværende periode. 

C) Salg av alkoholholdig drikk 
1. Salgsbevilling for øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan bare gis til dagligvareforretninger og egne 

ølutsalg. Det er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet 
regnes som en dagligvarebutikk eller som en kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke 
tilstrekkelig. 

2. Salgsbevilling for brennevin, vin og sterkøl kan gis til AS Vinmonopolet.  
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3. Salg av øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 
08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag).

4. Bevillingspliktig øl/”rusbrus” skal være fysisk utilgjengelig for kunder etter ølsalgstidens 
slutt, jfr. pkt. 3.2 og bevillingshaver skal treffe adekvate tiltak for å sikre at så skjer. 

5. Salgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften-, påske- og pinseaften mellom kl 
08.00 – 15.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol – gruppe 1. 

6. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 
kommunevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. 

D) Skjenking av øl, vin brennevin (gruppe 1, 2 og 3) 
1. Skjenkebevilling for øl/vin (gruppe 1 og 2) kan gis til serveringssteder (restauranter, 

kafeer, puber o.l.) basert på en konkret vurdering, hvor det bl.a. kan legges vekt på 
antallet skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordens-
messige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
Serveringsstedets mattilbud kan vektlegges. I tillegg kan det bl.a. legges vekt på 
serveringsstedets innredning, utstyr, størrelse og lokalenes beskaffenhet for øvrig. 

2. Skjenkebevilling kan ikke kombineres med pengeautomatspill. 
3. Serverings- og skjenkesteder kan alle dager ha åpnings- og skjenketid for øl og vin til kl 

kl 01.30. Lukningstid er kl 02.30. Dette omfatter også brennevin (gruppe 3) dog med 
differensiert skjenketid kl. 00:30. 

Det kan gjøres unntak for sluttet selskap og for en enkelt anledning etter alkohollovens 
forskrifter og bestemmelser, med mindre det er i strid med særskilt lov- og regelverk, f.eks. 
opplæringslovens § 9-5, 3. ledd.. 

E) Alkoholfrie soner 

Rådmannen legger ut to alternativer til offentlig ettersyn: 

Alt. 1 
Det gis ikke skjenkebevilling (øl/vin/brennevin) til nye serveringssteder og/eller ambulerende 
bevilling for noen type skjenking i tilknytning til følgende lokaliteter/områder: 
1. Plassert i varehus/kjøpesenter. 
2. Idrettsanlegg, idrettshaller 
3. Kommunale skoler og barnehager. 
4. Private skoler og barnehager. 
5. Helsestudio og lignende. 
6. Gatekjøkken, storkiosker og bensinstasjoner. 
7. Aktivitets- og fritidssenter. 

Alt. 2 
Det gis ikke bevilling og/eller ambulerende bevilling for noen type skjenking i tilknytning til 
følgende lokaliteter/områder: 
1. Plassert i varehus/kjøpesenter. 
2. Idrettsanlegg, idrettshaller 
3. Kommunale skoler og barnehager. 
4. Private skoler og barnehager. 
5. Helsestudio og lignende. 
6. Gatekjøkken, storkiosker og bensinstasjoner. 
7. Aktivitets- og fritidssenter. 
8. Egersund torg 
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F) Ambulerende skjenkebevilgning 
1. Det fastsettes en ordning med 10 ambulerende skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin 

til deltakere i sluttet selskap ved en enkelt anledning, og som blir disponert av rådmannen 
etter nærmere retningslinjer fastsatt av kommunestyret. 

2. I perioden 10. november gjeldende år til og med 9. januar påfølgende år omfatter de 
ambulerende bevillingene også omsetning av juleøl eller tilsvarende i sk.kl. III (dvs. øl 
over 4.75 volumprosent) 

G) Uteservering 
1. Skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) kan gis for ”uteserveringer”.  
2. For å få skjenkebevilling utomhus (”uteservering”) må bevillingssøker dokumentere at:  

� det foreligger tillatelse fra grunneier (offentlig/privat) til å disponere arealet for 
formålet.

� Politiet og Mattilsynet godkjenner tiltaket, herunder lokaliseringen.  
� skjenkearealet vil bli tilstrekkelig avgrenset før oppstart av driften. 
� at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle 

innretninger og at det er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 

H) Skjenkebevilling til båter/skip 
1. Det kan gis skjenkebevilling for øl/vin og brennevin til båter/skip etter en konkret og 

individuell vurdering. 

I) Skjenkebevilling i kommunale institusjoner 
1. Skjenkebevilling i kommunale institusjoner (bo- og servicesenter m.v.) kan gis etter 

konkret vurdering og for godkjente lokaler (kafeteria, selskapslokaler m.v.).  
2. I institusjoner eller boliger med heldøgns omsorgstjeneste kan det serveres alkohol uten 

bevilling til egne beboere og deres gjester. Dette gjelder enten institusjonen er privat eller 
offentlig. Servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling, og det selv om det 
bare skjenkes til egne beboere. 

J) Delegasjon: 
Med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av denne loven 
delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen: 

Skjenking for en enkelt anledning 
I medhold av alkohollovens §§ 1-6 og 1-12 delegeres myndigheten til å tildele 
skjenkebevilling for øl og vin og brennevin for en enkelt anledning til rådmannen.  En enkelt 
anledning kan vare inntil maks 4 dager.                                

Allminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin kan gis av ordføreren i gitte situasjoner 
av næringspolitisk karakter i inntil 3 uker.  

Utvidet skjenketid for en enkelt anledning 
I medhold av alkohollovens §§ 1-12 og 4-4 delegeres myndigheten til  avgjøre søknader om 
utvidet skjenketid for en enkelt anledning til rådmannen. 

Skifte av styrer og stedfortreder 
I medhold av alkohollovens §§ 1-12 og 1 – 7c delegeres myndigheten til å godkjenne skifte 
av styrer og stedfortreder til rådmannen. 

K) Kontrolltiltak 
1. Kontrollen med salgs- og skjenking av alkohol i Eigersund kommune foretas av ekstern 

kontrollmyndighet oppnevnt av formannskapet. 
2. Det benyttes egne skjemaer for henholdsvis salgs- og skjenkebevillinger i Eigersund 

kommune.
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3. Uttalelser i tilknytning til søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal innhentes fra NAV 
v/sosialtjenesten og fra politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og  
avgiftsmyndighetene. 

4. Steder som får skjenkebevilling skal til enhver tid ha god ordensmessig og sosial  
kontroll utenfor og ved inngangen til skjenkestedet. Når situasjonen krever det, for 
eksempel i forbindelse med spesielle arrangementer, kan politiet kreve forsterket kontroll. 

5. Reaksjon ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salgs- og skjenkebevilling 
m.v. behandles i samsvar med Alkoholloven og de kommunale retningslinjene. 

6. Eigersund kommunes vedtatte ”Rusmiddelplan rulleres hvert 4. år i forbindelse med 
valgperioden for kommunestyret. Tiltaksdelen av planen rulleres og evalueres årlig. Ved 
rullering av ”Rusmiddelplan” og ”Alkoholpolitiske retningslinjer” innhentes det 
dokumentasjon fra Politi og Legevakt for å få en oversikt over rusrelaterte skader for 
hvert enkelt år 

L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens 
bestemmelser.
Eigersund kommune har adgang til å inndra salgs- eller skjenkebevilling dersom salg eller 
skjenking ikke har skjedd i samsvar med alkoholloven eller andre bestemmelser som har 
sammenheng med alkohollovens formål (Alkoholloven §1-8). 

Eigersund kommune vil opptre rettferdig og forutsigbart ved overtredelse av alkohollovens 
bestemmelser.  For å sikre en konsekvent og rettferdig reaksjonsform skal eventuelle 
inndragninger av skjenkebevillinger iverksettes snarest og senest 30 dag etter endelig vedtak 
om å inndra bevillingen. 

PRIKKBELASTNING 
Prikkbelastning: 

1. MINDRE ALVORLIGE BRUDD – 1 PRIKK 

a) Mangler alkoholfrie alternativer – forskrift til alkohollovens § 4-6. 
b) Brudd på reklamebestemmelsene – alkohollovens §9-2. 
c) Utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed - alkoholloven §8-6a 
d) Salg av alkoholholdig drikk med rabatt – alkohollovens § 8-12 
e) Brudd på bestemmelsen om internkontroll etter  alkoholloven § 1-9 
f) Brudd på bestemmelsen om at ansatte som serverer alkohol skal ha bestått 

kunnskapsprøven eller alkoholloven. 
g) Brudd på de generelle regler om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med 

servering av alkohol, herunder brudd på bestemmelsene om internkontroll etter 
alkoholsloven §1-9. 

2. ALVORLIGE BRUDD – 2 til 3  PRIKKER 

a) Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket – alkohollovens § 1-8. 
b) Unnlate å søke om endring av styrer /stedfortreder ved utskiftning – alkohollovens § 1-7c 
c) Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder- alkohollovens !! 4-1 og 8-

13
d) Salg og skjenking i samme lokale – alkoholloven §4-1 

3. MEGET ALVORLIGE BRUDD – 3 til 4  PRIKKER 

a) Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart påvirket person ikke er vist ut – 
forskrift til alkoholloven § 4-2. 

b) Alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal, eller det nytes medbrakt alkohol i 
lokalet – forskrift til alkohollovens § 4-4 

Side 202 av 544



c) Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart påvirket person ikke er vist ut – 
forskrift til alkoholloven § 4-2 

d) Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for – alkoholloven § 4-2 

4. SVÆRT ALVORLIGE BRUDD – 5 til 8 PRIKKER 

a) Skjenking / salg til personer som ikke fyller alderskravene – alkoholloven § 1-5. 
b) Skjenking / salg til åpenbart påvirket person – forskrift til alkoholloven !! 3-1 og 4-2. 
c) Skjenking 7 salg utover faste skjenke-/salgstider – alkoholloven §§3-7 og 4-4 
d) Åpenbart påvirket person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før 

kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet – forskrift alkoholloven § 4-1. 
e) Brudd på kravet om politigodkjente dørvakter jfr. Vaktvirksomhetsloven. 
f) Ved pålegg fra Arbeidstilsynet for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

ansettelse og arbeidskontrakt 55B. Arbeidsavtale, eller § 49. Overtidsarbeid og 
merarbeid gis prikkbelastning og evt. inndragning på samme måte. 

5. INNDRAGNING AV BEVILLING   
Ved tildeling av inntil 7 prikker skal det gis en administrativ og skriftlig advarsel.   

Ved tildeling av inntil: 
8 prikker kan det føre til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker. 
9 prikker kan det føre til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned. 
10 prikker kan det føre til inndragning av bevillingen i inntil 3 måned. 

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredeler i løpet av de siste 12 måneder 
forut for den siste hendelen som legges til grunn.  Etter en inndragningsperiode starter 
bevillingshaver på nytt uten prikkbelastninger. 

Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved søknad 
om fornyelse av bevillingen. 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å tildele inntil 7 prikker etter gjeldende 
retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. 
Formannskapet gis fullmakt til å tildele 8-10 prikker og til å inndrag bevillinger. 

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
I medhold av alkohollovens §1-8 delegeres myndighet til kommunestyret for inndragning av 
salgs- og skjenkebevillinger for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom 
vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sin 
forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne.  Det samme 
gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når 
bestemmelsene har sammenheng med den lovens formål. 

6. ANDRE FORHOLD SOM KAN MEDFØRE INNDRAGNING AV BEVILLINGEN 

a) Ved manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave eller manglende 
betaling av bevillingsgebyr kan bevillingen inndras til oppgave er mottatt eller gebyr 
betalt.

b) Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. 
c) Ved gjentatt narkotikaomsetning kan bevillingen inndras. 
d) Ved gjentatt diskriminering ved salgs- og skjenkestedet kan bevillingen inndras. 
e) Salg av smuglervarer og bruk av ulovlig arbeidskraft kan medføre inndragning, dette i 

samarbeid med offentlige etater. 
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Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt 
overtredele av regler i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, 
kan gi grunnlag for inndragning.  Reaksjonsform fastsettes etter en vurdering av hvor 
graverende overtredelsen er.  Som generelt krav skal bevillingen utøves på en forsvarlig må, 
jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7. 

Listen er ikke uttømmende. Innenfor hver type overtredelse finnes det grove og mindre grove 
tilfeller. Det skal tas hensyn til kombinasjon av og antall overtredelser. Det skal tilsvarende 
tas hensyn til om salgs- eller skjenkestedets klanderverdighet. 

Politianmeldelse
Særlig graverende forhold kan medføre lenger inndragningstid, eventuelt inndragning for 
resten av bevillingsperioden. Anmeldelse av straffbare forhold til politiet kan i tillegg skje 
uavhengig av spørsmålet om inndragning av bevillingen. 

M) Kontroller 
Ved brudd på salgs- og skjenkebevillingen må det i resten av perioden forventes hyppige 
kontroller.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jan Petter Leidland 
Sendt: 17.05.2012 
Til:  Dag Egaas;Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: VS: Alkoholpolitiske retningslinjer 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Videresender disse for ordens skyld.

Hilsen

Jan Petter

  _____  

Fra: Geir Sølve Sleveland [mailto:geir@grand-egersund.no] 
Sendt: 16. mai 2012 18:56
Til: jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no
Kopi: dag.egaas@eigersund.kommune.no
Emne: Alkoholpolitiske retningslinjer

Hei,

Innspill fra Grand Hotell vedr alk.politiske retningslinjer. 

1.      Alkoholfrie soner:

a.      Ser at torget er tatt med. Dette har vært en sentral plass under festivaler til egne telt. 
Disse teltene er med på å bidra økonomisk til at festivalene går rundt økonomisk. Blir 
også benyttet til salg av gløgg under julebyen, noe som er veldig populært blant 
tilreisende. 

b.     Vedr idrettshaller, inkl dette turnhallen? Denne benyttes også av visefestivalen. 

c.      Det betyre at hvis både torg og idrettshaller blir stående som alkoholfrie soner, tar en 
bort mye av grunnlaget for festivaler som visefestivalen

2.      Prikkbelastning
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Punkt 1-F

               Ansatte som serverer alkohol skal ha bestått skjenkeprøven. Er ikke i henhold til alkoholoven. Det er kun 
krav til styrer og stedfortreder. 

Punkt 3-a

Gis fortsatt alkohol til borfd med åpenbart påvirket person. 

Her oppfordres vi til å håndterer dette med dialog. I forbindelse med julebord med større grupper nektes ikke hele 

gruppen alkohol, en kan heller ikke kaste mannen på gata som skal hjem med buss 4 timer senere. Dette håndteres 
med dialog med leder for gruppen og personen tilbys kaffe/vann. Dette er mer hensiktsmessig og med tanke på å 
unngå konflikt. Dette blir også møtt med forståelse av skjenkekontroll og politi. 

3.      Støy i forbindelse med uteservering. Bør settes en grense for spilling av musikk på 
uteområder. 

Med vennlig hilsen 

Geir Sølve Hebnes Sleveland

Direktør

Grand Hotell Egersund AS

Johan Feyers gt 3./pb 16

4379 Egersund

Tlf: 51 49 60 60

Dir:51 49 60 65

Mob: 924 10 233

e-post: geir@grand-egersund.no <mailto:geir@grand-egersund.no>

www.grand-egersund.no
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/138
Journalpostløpenr.:
12/5009

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
054/12 Formannskapet 14.06.2012
038/12 Kommunestyret 18.06.2012

Barbar AS- Fornyelse av serverings- og skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold 
enn 4.7 volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 
juni året etter nytt kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette 
er delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Barbar AS søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av 
kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året 
etter kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i 
Eigersund kommune i foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med 
rusmiddelplanen og de alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte 
vilkår til bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det 
foreliggende forslag til alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Barbar AS om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 –
30.6.2016  for øl og vin samt brennevin imøtekommes ikke.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Bar Bar AS fikk skjenkebevilling i kommunestyrets møte  20.11.2010.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve 
skjønn, og stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i 
slike tilfeller legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, 
beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn 
og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det kan også legges vekt på om bevillingshaver 
og styrere av bevillingen er egnet til å ha bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet og NAV til uttalelse. Ingen av disse 
uttaleinstansene har kommentarer eller merknader.

Videre er alle søknader oversendt Skatt Vest og kommunekassereren i Eigersund for 
uttalelse i overenstemmelse med lov og forskrifter og vanlig praksis. Hensett til denne 
konkrete søknaden er det i så henseende innkommet merknader fra Skatt Vest i april 
måned og kommunekassereren nå i mai.

I den anledning vil en få opplyse følgende:

Alkoholloven § 1-7b. Krav til vandel har følgende ordlyd:

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må 
ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i 
annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt 
skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som 
driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller 
som i kraft av sin stilling som leder har en vesentlig innflytelse på den, vil alltid 
ansees å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Fra håndbok i alkoholloven m.v. rundskriv IS – 5/2008 fra Sosial og 
helsedepartementet gjengis fra merknader til § 1-7b, krav til vandel, følgende:
”Bestemmelsen stiller krav om at bevillingshaver og personer som har vesentlig 
innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 
alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts og regnskapslovgivningen. Formålet med 
vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet, særlig økonomisk kriminalitet, 
samt skape rettferdige konkurranseforhold. 
Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på 
etter § 1-7a, ved at bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. 
Dersom de ansvarlige etter § 1-7b ikke tilfredsstiller vandelskravet har søkeren 
likevel ikke automatisk rett til bevilling. Hvorvidt bevilling skal gis i disse tilfellene 
beror på en skjønnsmessig avgjørelse, jfr. §§ 1-7 og 1-7a.

Vandelskravet omfatter forholdet til alkohollovgivningen, annen lovgivning som har 
sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og 
regnskapslovgivningen.”          
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Det har vært dialog mellom søker og representant for administrasjonen over lengre 
tid rundt bevillingsproblematikken. Videre foreligger et notat med vedlegg datert 
22.05.12 fra rådmannen, unntatt offentligheten, til formannskapet. 

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall 
bevillinger for salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet til at foreliggende søknad ikke kan 
imøtekommes. En viser i den sammenheng til alkohollovens §§ 1-7a, 1-7b og 1-7c.
Sett ut fra opplysningene fra skatte- og avgiftsmyndighetene og alkohollovens krav til 
”uklanderlig vandel” kan en ikke se at vilkårene foreligger pr. i dag etter loven for ny 
bevilling til denne søker for perioden 1.7. 2012 – 30.06. 2016. 

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som 
avsettes til et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende 
tiltak blant barn og ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden imøtekommes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230974 Vedrørende skjenkesøknader Bar Bar AS / Morpheus AS
230471 Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke- og salgsbevilling 2012-2016
225113 Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke- og salgsbevilling 2012-2016

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.01.2012 Barbar AS
Søknad om fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
BarBar AS, Storgaten 18 og

2 I 14.01.2012 Barbar AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, BarBar

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Barbar AS, Storgaten 18 - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Barbar AS

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Barbar As

7 I 12.04.2012 Skatteetaten
Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke-
og salgsbevilling 2012-2016

8 I 18.05.2012
Skatteoppkreveren i 
Eigersund

Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke-
og salgsbevilling 2012-2016
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Parter i saken:
Bar Bar AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/137
Journalpostløpenr.:
12/14750

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
055/12 Formannskapet 14.06.2012
039/12 Kommunestyret 18.06.2012

Morpheus AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold 
enn 4.7 volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 
juni året etter nytt kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette 
er delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Morpheus søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av 
kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året 
etter kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i 
Eigersund kommune i foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med 
rusmiddelplanen og de alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte 
vilkår til bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det 
foreliggende forslag til alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:

1. Søknaden fra Morpheus AS om fornyelse av skjenkebevillingen for perioden 
1.7.2012 – 30.6.2016  for øl og vin samt brennevin imøtekommes ikke.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Skjenkebevilling tilhørende Morpheus AS i Strandgaten 60 ble godkjent overført til 
nye lokaliteter i Storgaten 14 i kommunestyrets møte 19.3.2012.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve 
skjønn, og stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i 
slike tilfeller legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, 
beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn 
og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det kan også legges vekt på om bevillingshaver 
og styrere av bevillingen er egnet til å ha bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet og NAV for uttalelse og det har ikke fremkommet 
merknader.                                                                                                                          
Skattemyndighetene, Skatt vest og kommunekasseren i Eigersund, har også i tråd 
med lovverket og innarbeidet praksis gitt uttalelse. Her har da skattemyndighetene 
merknader i sakens anledning.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall 
bevillinger for salg eller skjenking.

Når det gjelder henvisninger til alkoholloven og kommentarer fra Sosial- og 
helsedirektoratet viser administrasjonen til saksforelegget i saken om Bar Bar AS 
som også skal opp til fornying nå i sommer for perioden 2012 – 2016. Det er igjen 
kravene til vandel som står sentralt. 

Her gjentas og understrekes at vandelskravet gjelder forholdet til 
alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte- avgifts – og regnskapslovgivningen. 

Det opplyses at administrasjonen har vært i løpende dialog med søker over tid nå i 
vår med fokus blant annet opp mot de problemstillinger som våre skatte- og 
avgiftsmyndigheter fokuserer på i sine uttalelser.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er gjort en samlet vurdering av rådmannen av søknaden ut fra foreliggende 
opplysninger. En viser i den sammenheng til bestemmelsene i alkoholloven med 
særlig vekt på §§ 1-7a, 1-7b, 1-7c. I den sammenheng fokuseres også på rundskriv 
IS-5/2008 fra Sosial- og helsedirektoratet  som er viktig ledetråd for kommunen ved 
forberedelser og behandlinger av skjenkesaker. Her finner en klare føringer og 
veiledning for håndtering av de ulike spørsmål som skjenkesaker reiser spesielt og 
generelt. Det går på vilkår, vurderinger og skjønn.
Ut fra de opplysninger som våre skatte- og avgiftsmyndigheter har meddelt 
administrasjonen skriftlig og gjennom samtaler og de føringer som bestemmelsene i 
lov og forskrifter på skjenkeområde legger, kan ikke rådmannen se at vilkårene for ny 
bevilling foreligger i denne saken. Det anbefales at søknaden ikke imøtekommes  
for den nye bevillingsperioden.

Økonomiske konsekvenser:
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Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som 
avsettes til et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende 
tiltak blant barn og ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden imøtekommes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.01.2012 Morpheus AS
Søknad om fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -

2 I 14.01.2012 Morpheus AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Morpheus AS (Ristorante 
Oliveto)

4 I 31.01.2012 Morpheus AS
Søknad om flytting av skjenkebevilling fra 
Strandgata 60 til Storgata 14 og 18 - Morpheus 
AS

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Morpheus AS - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

6 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Ristorante Oliveto Morpeheus 
AS

5 U 15.02.2012 Politiet og NAV
Søknad om flytting av serverings- og 
skjenkebevilling  - Morpheus AS

7 I 17.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om flytting av skjenkebevilling 
- Morpheus AS

10 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Morpeheus AS

8 I 05.03.2012 Eigersund politistasjon
Uttalelse vedr. søknad om flytting  av serverings-
og skjenkebevilling - Morpheus As

11 U 23.03.2012 Morpheus AS
Morpheus AS - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

12 I 12.04.2012 Skatteetaten
Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke-
og salgsbevilling 2012-2016

14 I 18.05.2012
Skatteoppkreveren i 
Eigersund

Uttalelse i forbindelse med fornying av skjenke-
og salgsbevilling 2012-2016

Parter i saken:
            

Morpheus AS Postboks 102 4379
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.05.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
11/2037
Journalpostløpenr.:
12/1382

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
056/12 Formannskapet 14.06.2012
040/12 Kommunestyret 18.06.2012

Vinmonopolet  - Søknad om fornyelse av salgsbevilling.
  
Sammendrag:
Vinmonopolet Egersund har fremmet søknad om fornyelse av sin salgsbevilling for alle typer 
alkoholholdige varer.  Selv om denne type salgsbevilling er spesiell, må den fornyes for hver 
kommuneperiode, slik at kommunen til enhver tid har anledning til å vurdere sin 
alkoholpolitikk på fritt grunnlag.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyre 18.4.2012.

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Vinmonopolet om salgsbevilling i perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 
imøtekommes.

2. Salgsbevillingen gjelder for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75%.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Bevillingen ble sist fornyet 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Alkohollovens § 1-6 regulerer lengden på bevillingsperioden og lyder som følger: Kommunal 
bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.75% kan gis for 4 år 
om gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Samme 
anledning til forlengelse foreligger som for andre bevillinger.

Alkohollovens § 3-3 og 3-4 gir spesielle bestemmelser som gjelder salg av alkohol i regi av 
A/S Vinmonopolet, blant annet når det gjelder antall salgsbevillinger i en kommune, og 
tidsinnskrenkinger for salget.

Dette kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre 
kl 15.00, men dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Disse åpningstidene 
fastsettes av departementet som også kan bestemme at salget skal begrenses til ukens 5 
første virkedager.
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Salg fra A/S Vinmonopolet er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, 
påske-, og pinseaften og på valgdager.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ingen tradisjoner for at slike salgsbevillinger ikke fornyes, og vanligvis er det ikke 
uregelmessigheter knyttet til slike bevillinger. Det oppnevnes ikke styrere og stedfortredere i 
denne forbindelse, og søknadene forelegges ikke andre instanser til uttalelse. Ei heller er det 
noen kommunal kontrollinstans i forhold til denne virksomheten.

Ordningen med statlig monopol for salg av alkoholholdige drikker over 4.75 % er regulert fra 
sentralt hold som del av den nasjonale alkoholpolitikken.

For øvrig kan det opplyses at det bare kan gis bevilling til Vinmonopolet i en kommune 
dersom det er gitt tillatelse til salg av alkohol med inntil 4.75 % styrke. Salgstidene til 
Vinmonopolet kan ikke være lenger enn for annet alkoholsalg i kommunen.

Kommunen har anledning til å fastsette det høyeste antall utsalgssteder for A/S 
Vinmonopolet i kommunen, og godkjenner deres beliggenhet.

Universell utforming:
Dette hensynet er ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
A/S Vinmonopolet betaler ikke avgifter til salgs- og skjenkebevillingsfondet.

Alternative løsninger:
Ikke fornye bevillingen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.10.2011 AS Vinmonopolet
Søknad om fornyelse av Vinmonopolets 
salgsbevilling

3 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet -
uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Vinmonopolet

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Vinmonopolet

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/174
Journalpostløpenr.:
12/5071

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
057/12 Formannskapet 14.06.2012
041/12 Kommunestyret 18.06.2012

Grand Hotell Egersund AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Mocca kaffebar søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 -
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1 Søknaden fra Grand Hotell Egersund As  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, 
samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkebestyrer godkjennes Geir Sølve Hebnes Sleveland  og som stedfortreder 
godkjennes  Sølvi Gravdal Madland.

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling for brennevin opphører 
      kl. 00:30.  

4 Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde.
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5 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.01.2012
Grand Hotell Egersund 
AS

Grand Hotell Egersund AS - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Grand Hotell Egersund AS - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Grand Hotell Egersund AS

5 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Grand Hotell Egersund AS

Parter i saken:
            

Grand Hotell Egersund 
AS

4370

NAV Eigersund Postboks 23 4379
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/76
Journalpostløpenr.:
12/5099

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
058/12 Formannskapet 14.06.2012
042/12 Kommunestyret 18.06.2012

Rebecca catering & selskapsarrangement AS - Søknad om 
fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
 Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Rebecca catering & Selskapsarrangement AS  søker om fornying av salgs- og 
skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller kommunestyret:

1 Søknaden fra Rebecca Catering & Selskapsarrangement AS om fornyelse av 
skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 
innvilges innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkestyrer godkjennes Svein- Atle Vinningland og som stedfortreder 
godkjennes Jorunn Helland Hovland.

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører 
kl. 00:30.  

4 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablisementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.01.2012
Rebecca Catering & 
Selskapsarrangement 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Rebecca catering & selskapsarrangement AS -
fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 -
2016 - Uttalelse

4 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Rebecca catering & 
selskapsarrangement AS

5 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av
skjenkebevilling - Rebecca catering & 
selskapsarrangement AS

Parter i saken:

Side 224 av 544



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/153
Journalpostløpenr.:
12/5069

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
059/12 Formannskapet 14.06.2012
043/12 Kommunestyret 18.06.2012

Bens Kafe & Motell AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Bens Kafe Motell AS søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1 Søknaden fra Bens kafe om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin     
for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkestyrer godkjennes Allis Grøsfjell og som stedfortreder godkjennes Kim 
Roger Grøsfjell.

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30.

4 Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde både på fremsiden og baksiden.
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5 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søker har utvidet lokalene med 49 kvadratmeter til kafeformål og dette arealet inngår i 
søknaden for perioden 1.7.2012–30.62016.

Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.01.2012 Bens Kafe & Motell AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Bens Kafe & Motell AS

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Bens Kafe & Motell AS - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Bens Kafe & Motell AS

Side 226 av 544



3

5 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Vedr. søknad om fornyelse av skjenkebevilling -
Bens Kafe og Motell AS

7 U 13.03.2012 Politiet og NAV
Ad. Bens Kafe & Motell AS - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

6 I 13.03.2012 Bens kafe & Motell AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
Bens kafe & Motell as for perioden 2012-2016

8 I 14.03.2012 Politiet
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Bens Kafe og Motell AS

9 I 14.03.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling 2012-2016

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/105
Journalpostløpenr.:
12/5010

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
060/12 Formannskapet 14.06.2012
044/12 Kommunestyret 18.06.2012

Pibbaren & Nelliken - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Pibbaren & Nelliken (Strandgaten 76 AS) søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for 
perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 09.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Pibbaren & Nelliken (Strandgaten 76 AS) – om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016  for øl og vin samt brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk retningslinjer.

2. Som skjenkebestyrer godkjennes:  Gurli Synnøve Netland
Som stedfortreder godkjennes: Solveig Tone Skailand

3. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde.

4. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30.  
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5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Skjenkebevilling ble gitt til Pibbaren og Nelliken i kommunestyrets møte 6.6.2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
 Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.01.2012 Strandgaten 76 AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Pibbaren & Nelliken

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Strandgaten 76 AS - Pibbaren & Nelliken -
fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 -
2016 - Uttalelse

4 X 08.02.2012 Dag Marcus Egaas
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Pibbaren & Nelliken

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Pibbaren og Nelliken

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/108
Journalpostløpenr.:
12/5076

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
061/12 Formannskapet 14.06.2012
045/12 Kommunestyret 18.06.2012

Hellvik Bistro - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016

Sammendrag:
 Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Hellvik Bistro søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1 Søknaden fra Hellvik Bistro om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin 
for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkestyrer godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder godkjennes 
Kjellaug Ø. Undheim.

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30.  
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4 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.01.2012 Hellvik Bistro
Hellvik Bistro - søknad om fornyelse av 
skjenkebeviling for perioden 2012 - 2016

2 I 05.01.2012 Hellvik Bistro
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Hellvik Bistro

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Hellvik Bistro - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Hellvik Bistro

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Hellvik Bistro

\
Parter i saken:
            

Hellvik Bistro Jærveien 1174 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/106
Journalpostløpenr.:
12/5098

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
062/12 Formannskapet 14.06.2012
046/12 Kommunestyret 18.06.2012

Hauen AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Hauen AS søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012–31.6-2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1 Søknaden fra Hauen AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin     
for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkestyrer godkjennes Sølvi Mæhle og som stedfortreder godkjennes Helene 
Mæhle

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører   
kl. 00:30.  

4 Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde.
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5 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 12.01.2012 Hauen AS
Hauen AS - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

1 I 12.01.2012 Hauen AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Hauen AS

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Hauen AS - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Hauen AS

6 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Hauen AS

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/331
Journalpostløpenr.:
12/5055

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
063/12 Formannskapet 14.06.2012
047/12 Kommunestyret 18.06.2012

Drømmehagen Egersund -Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Drømmehagen Egersund A/S (Kniv / Gaffel) søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling 
for perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Drømmehagen Egersund AS (Kniv & Gaffel om fornyelse av 
skjenkebevillingen for øl og vin for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 imøtekommes innenfor 
rammen av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

2. Skjenkebevillingen gjelder også for uteservering innenfor et nærmere avgrenset område.

3. Som styrer godkjennes Eli Sandve og som stedfortreder godkjennes Siv Madsen 
Vatnamo.  

                                                                   
4. Skjenkebevillingen gjelder i tiden 10:00 – 24:00.
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5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Skjenkebevilling ble gitt i kommunestyret 19.12.2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
 Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.01.2012
Drømmehagen 
Egersund

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Drømmehagen Egersund - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Drømmehagen Egersund

5 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Drømmehagen Egersund

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/166
Journalpostløpenr.:
12/5095

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
064/12 Formannskapet 14.06.2012
048/12 Kommunestyret 18.06.2012

Kosen Café - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
 Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Kosen cafe søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012:

Formannskapet innstiller kommunestyret:

1. Søknaden fra Kosen Cafe  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, for perioden 
1.7.2012 -31.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer.

2. Som skjenkestyrer godkjennes Renate Raugstad og som stedfortreder godkjennes Heidi 
Raugstad.

3. Skjenketid for øl og fin opphører kl. 01:30.

4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde.
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5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
 Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.01.2012 Kosen Café
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Kosen Café

3 I 10.01.2012 Kosen Café
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Kosen Café

2 U 02.02.2012 POLITIET og  NAV
Kosen Café - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Kosen Cafè

6 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Kosen Cafe

Parter i saken:
            

Kosen Café Tengs 4370
NAV Eigersund Postboks 23 4379
Rogaland politidistrikt
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.03.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/565
Journalpostløpenr.:
12/7443

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
065/12 Formannskapet 14.06.2012
049/12 Kommunestyret 18.06.2012

Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:

Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for 
perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 06.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue om fornyelse av 
skjenkebevillingen for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens politiske retningslinjer.

2. Som styrer godkjennes Solveig Wetlesen.
      Som stedfortredere godkjennes Mai-Lis Aase og Harald Berentsen.

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin.

4. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.01.2012
Berentsens Brygghus 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Berentsens Brygghus AS, 
Bryggerstue

2 U 05.03.2012 Politiet og NAV
Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue -
fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 -
2016

4 I 14.03.2012 Politiet
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Berentsens Brygghus AS, 
Bryggerstue

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.03.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
11/2575
Journalpostløpenr.:
12/7523

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
066/12 Formannskapet 14.06.2012
050/12 Kommunestyret 18.06.2012

Corner pub & diskotek - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Corner pub & diskotek (ASK Invest AS) søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for 
perioden 1.7.2012-30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 06.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret.

1. Søknaden fra Corner Pub & diskotek (Ask Invest AS) om fornyelse av 
skjenkebevillingen for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens politiske retningslinjer.

2. Bevillingen gjelder også for uteservering innenfor et begrenset område.

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin.

4. Som styrer godkjennes Torill Thu.
      Som stedfortredere godkjennes Cecilie Ødegård.
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5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2018.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.12.2011 Ask Invest AS
Corner pub & diskotek - søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

2 U 05.03.2012 Politiet og NAV
Corner pub & diskotek - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

4 I 14.03.2012 Politiet
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Corner pub og diskotek

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/80
Journalpostløpenr.:
12/1373

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
067/12 Formannskapet 14.06.2012
051/12 Kommunestyret 18.06.2012

Mocca kaffebar - Søknad om  fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Mocca kaffebar søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 2012-2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpt av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller kommunestyret:

1. Søknaden fra Mocca kaffebar om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 –
30.6.2016  for øl og vin imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk 
retningslinjer.

2. Som skjenkebestyrer godkjennes Sølvi M. Seglem.
      Som stedfortreder godkjennes Kari Robertson Arntsen

3. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde.

4. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30.

5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablisementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var oppe til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.01.2012 Mocca kaffebar
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Mocca kaffebar

3 I 04.01.2012 Mocca kaffebar
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Mocca kaffebar

4 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Mocca kaffebar - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Mocca kaffebar

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Mocca kaffebar

Parter i saken:
            

Mocca kaffebar Kjeld Buggesgate 2 A 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.05.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/162
Journalpostløpenr.:
12/5094

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
068/12 Formannskapet 14.06.2012
052/12 Kommunestyret 18.06.2012

Shanghai House AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  

Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Shanghai House AS søker om fornying av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 -30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012:

Formannnskapet innstiller til kommunestyret:

1 Søknaden fra Shanghai House AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin  for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer.

2 Som skjenkestyrer godkjennes Ekin Li og som stedfortreder godkjennes Jian Ping Li.

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører kl. 
00:30.  

4 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Skjenkebevilling ble første gang gitt 20.12.2010.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.01.2012 Økonomihuset Dalane
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Shanghai House AS

2 I 09.01.2012 Økonomihuset Dalane
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Shanghai House AS

3 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Shanghai House AS - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Shanghai Egersund AS

6 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Shanghai House AS

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/61
Journalpostløpenr.:
12/4608

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
069/12 Formannskapet 14.06.2012
053/12 Kommunestyret 18.06.2012

Peking House -  Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
 Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Peking House søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 1.7.2012-
30.6.2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Peking House om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for 
perioden 2012 – 2016  imøtekommes innenfor rammen av kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer.

2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30.

3. Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan.
      Som stedfortreder godkjenn Xiang Dong Fuan.

4. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var opp til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
 Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

3 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Peking House -  fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Peking House

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Peking House

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/31
Journalpostløpenr.:
12/4613

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
070/12 Formannskapet 14.06.2012
054/12 Kommunestyret 18.06.2012

Fu Zhou Restaurant AS -  Fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunale bevillinger for skjenking av alkoholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4.7 
volumprosent gis for fire år om gangen og med normalt opphør senest 30 juni året etter nytt 
kommunestyre har tiltrådt.
Slike bevillinger kan gis for en bestemt del av året og for en spesiell anledning.  Dette er 
delegert til rådmannen for inntil en måneds varighet.

Mocca kaffebar søker om fornying av salgs- og skjenkebevilling for perioden 2012-2016.

Erfaringsmessig kommer det søknader til kommunen i løpet av kommunestyreperioden.
Disse blir behandlet som enkeltsaker, og perioden utløper også for disse 30. juni året etter 
kommunestyrevalget, eller senest 3 måneder senere.  Dette er tilfelle i Eigersund kommune i 
foreliggende tilfelle på grunn av et omfattende arbeid med rusmiddelplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjene.

Alkoholloven åpner for skjønnsmessige vurderinger, og det gis adgang til å knytte vilkår til 
bevillingen, jfr. forslaget når det gjelder skjenking av brennevin i det foreliggende forslag til 
alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Fu Zhou Restaurant As om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for 
perioden 2012 – 2016 innvilges innenfor rammen av kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer.    

                                                                                                
2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30.

3. Som skjenkebestyrer godkjennes Weng Jin.                                                            
      Som stedfortreder godkjennes Chen Min Jian.

4. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontroll system for etablissementet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var opp til politisk behandling i kommunestyret 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger har kommunen anledning til å utøve skjønn, og 
stille saklige betingelser i forbindelse med tildelingen.  Kommunen vil i slike tilfeller legge vekt 
på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det 
kan også legges vekt på om bevillingshaver og styrere av bevillingen er egnet til å ha 
bevilling.

Søknaden har blitt forelagt politiet, NAV og skattemyndighetene til uttalelse, ingen av 
uttaleinstansene har kommentarer.

Administrasjonen har vært i kontakt med skjenkestedet da det kom frem at stedfortreder 
hadde Ålesund nå som bosted. Daglig leder ved Fu Zhou Restaurant bekreftet dette i 
samtale med administrasjonen men presiserte at vedkommende ble hentet når hun ikke selv 
var på stedet og at det var svært komplisert for dem å finne en ny. Selv jobber daglig leder 
på spisestedet  svært kontinuerlig. Lov og regelverk er sjekket særskilt på dette punkt og det 
fremkommer at dersom kravet om stedfortreder er urimelig tyngende kan kommunen gjøre 
unntak fra kravet om for eksempel virksomheten er svært liten. Rådmannen viser til at en på 
dette grunnlag bør akseptere situasjonen ved den kinesiske restauranten i Strandgaten da 
alkohol her bare skjenkes og selges i meget begrenset omfang.    
Saken og problemstillingen er forelagt politiet som ikke har kommet tilbake med innvendinger 
men opplyser at med tanke på vandel så er alt funnet i orden

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger for 
salg eller skjenking.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales. Det opplyses her at rådmannen finner at saken er i orden og innstiller 
positivt. En mener dog at Chen Min Jian bør godkjennes som stedfortreder da 
vedkommende skal jobbe en del ved spisestedet fremover for å avlaste daglig leder som 
legger ned stor egeninnsats.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.01.2012 Fu Zhou Restaurant AS
Søknad om fornying av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

2 I 05.01.2012 Fu Zhou Restaurant AS
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Fu Zhou Restaurant AS

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Fu Zhou Restaurant AS -  fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling FU Zhou Restaurant AS

6 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Fu Zhou Restaurant AS

Parter i saken:
Fu Zhou Restaurant AS 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/566
Journalpostløpenr.:
12/12842

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
071/12 Formannskapet 14.06.2012
055/12 Kommunestyret 18.06.2012

Berentsens Brygghus AS - Fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Harald Berentsen.

3. Som stedfortreder godkjennes May-Lis Aase.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.
  
Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.01.2012
Berentsens Brygghus 
AS

Søknad om fornyelse av salgsbevilling for øl for 
perioden 2012 - 2016 - Berentsens Brygghus AS

2 U 05.03.2012 Politiet og NAV
Berentsens Brygghus AS - fornyelse av 
salgsbevilling for øl for perioden 2012 - 2016

3 I 14.03.2012 Politiet
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling for øl - Berentsens Brygghus AS

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
11/2078
Journalpostløpenr.:
12/12727

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
072/12 Formannskapet 14.06.2012
056/12 Kommunestyret 18.06.2012

Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av salgsbevilling 
av øl for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevilllingene fornyes hvert 4 år, og 
med frist 30. juni i det året nytte kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75% volumprosent.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Mathuset Egersund AS / KIWI om fornyelse av salgsbevilling for 
alkohol med styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 
innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Frank Robert Remme.

3. Som stedfortreder godkjennes Kjartan Remme

4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var ble tidligere behandlet 22.9.2012.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden innvilges

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 07.10.2011 Mathuset Egersund AS
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Mathuset Egersund 
AS/Kiwi

2 I 11.01.2012 Mathuset Egersund AS
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016, Mathuset Egersund 
AS/Kiwi

4 I 11.01.2012 Mathuset Egersund AS
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016, Mathuset Egersund 
AS/Kiwi

3 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

5 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Mathuset Egersund AS/ KIWI

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Mathuset Egersund AS/ Kiwi

Parter i saken:
            

Rema 1000 Kvellurveien 1 B 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/149
Journalpostløpenr.:
12/12767

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
Formannskapet 14.06.2012
Kommunestyret 18.06.2012

Spar Svanedalsgården -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4 år, og med
utvidet frist senest 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingene gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4.75% volumprosent.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Spar Svanedalsgården om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Merete Karlsen.

3. Som stedfortreder godkjennes Joachim Tengesdal.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.01.2012 Spar Svanedalgården
Søknad om fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016, Spar Svanedalgården

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Spar Svanedalgården - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

3 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Spar Svandalsgården

4 I 27.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Spar Svanedalsgården

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/151
Journalpostløpenr.:
12/12740

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
074/12 Formannskapet 14.06.2012
058/12 Kommunestyret 18.06.2012

Ica Supermarked Egersund - fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent 
alkohol
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevilllingene fornyes hvert 4 år, og 
med frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75% volumprosent.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Ica Supermarked Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 
med styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Synnøve Bore.

3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Laupstad.

4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var ble tidligere behandlet 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.
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Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.01.2012 Ica Norge AS
Søknad om bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol, Ica 
Supermarked Egersund

3 I 09.01.2012 Ica Norge AS
Søknad om bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol, Ica 
Supermarked Egersund

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Ica Supermarked Egersund - Fornyelse av 
salgsbevilling for alkoholholdige drikker inntil 
4,76% volumprosent - Uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Ica Supermarked Egersund

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - ICA Supermarked Egersund

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/124
Journalpostløpenr.:
12/5520

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
075/12 Formannskapet 14.06.2012
059/12 Kommunestyret 18.06.2012

Rema 1000 Årstaddalen -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4 år, og med
utvidet frist senest 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingene gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4.75% volumprosent.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet  innstiller til kommunestyret:

1.    REMA 1000 Årstaddalen sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden    
       1.7.2012 – 30.06.2016 for alkohol med styrkegrad  inntil 4.75% imøtekommes.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Henning Stokdal.

3. Som stedfortreder godkjennes Jane J. Stokdal.

     3.    Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem innen 31.12 08.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknad om salgsbevilling ble første gang gitt av kommunestyret i møte 20.12.2010.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.11.2011 Rema 1000 Årstaddalen
Søknad om fornyelse av salgsbevillingen for 
perioden 2012 - 2016 - Rema 1000 Årstaddalen

3 I 23.11.2011 Rema 1000 Årstaddalen
Søknad om fornyelse av salgsbevillingen for 
perioden 2012 - 2016 - Rema 1000 Årstaddalen

2 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Rema 1000 Årstaddalen - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Rema 1000 Årstaddalen

6 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Rema 1000 Årstaddalen

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/293
Journalpostløpenr.:
12/12783

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
076/12 Formannskapet 14.06.2012
060/12 Kommunestyret 18.06.2012

Coop Mega Egersund avd. 44 - Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Coop Mega Egersund avd. 44  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 
med styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Mette Helene Wersland.

3. Som stedfortreder godkjennes Marie Kvåle.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.01.2012
Coop Mega Egersund 
avd. 44

Søknad om fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent 
alkohol

3 I 23.01.2012
Coop Mega Egersund 
avd. 44

Søknad om fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent 
alkohol

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Coop Mega Egersund avd. 44 - bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,76% 
volumprosent  alkohol - uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Coop Mega Egersund avd. 44

5 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Coop Mega Egersund avd. 44

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/123
Journalpostløpenr.:
12/12777

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
Formannskapet 14.06.2012
Kommunestyret 18.06.2012

Coop Høyland & Jæren SA - Fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Coop Høyland & Jæren SA om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Åse Bauge.

3. Som stedfortreder godkjennes Tove Gya.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.01.2012
Coop Høyland & Jæren 
SA

Søknad om fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016, Coop Høyland & Jæren 
SA

3 I 03.01.2012
Coop Høyland & Jæren 
SA

Søknad om fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016, Coop Høyland & Jæren 
SA

2 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Coop Høyland & Jæren SA - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Coop Høyland & Jæren SA

5 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Coop Høyland & Jæren SA

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/152
Journalpostløpenr.:
12/12772

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
078/12 Formannskapet 14.06.2012
062/12 Kommunestyret 18.06.2012

Ica Nær Egersund - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent alkohol
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4 år, og 
medutvidet frist senest 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingene gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4.75% volumprosent.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Søknaden fra Ica Nær Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Unni Solli Andreassen..

3. Som stedfortreder godkjennes Mariann Skadberg Johannessen.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden imøtekommes

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.01.2012 Ica Norge AS
Søknad om bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol, Ica 
Nær Egersund

3 I 09.01.2012 Ica Norge AS
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016, Ica Nær Egersund

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Ica Nær Egersund - bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent 
alkohol - uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Ica Nær Egersund

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - ICA Nær Egersund

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/256
Journalpostløpenr.:
12/12813

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
079/12 Formannskapet 14.06.2012
063/12 Kommunestyret 18.06.2012

Heien Matsenter AS -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Heien Matsenter AS om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Egil Heien.

3. Som stedfortreder godkjennes Lillian Nilsen.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.11.2011 Heien Matsenter AS
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75 volumprosent

2 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Heien Matsenter AS - fornyelse av salgsbevilling 
av alkohol for perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

3 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Heien Matsenter AS

4 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Heien Matsenter AS

6 I 11.05.2012 Heien Matsenter AS
Endring i forbindelse med Heien Matsenter AS 
sin salgsbevilling, stedfortreder

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/126
Journalpostløpenr.:
12/12807

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
080/12 Formannskapet 14.06.2012
064/12 Kommunestyret 18.06.2012

Spar Eigerøy -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Spar Eigerøy om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med styrkegrad 
inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Stian Ekberg Skogen.

3. Som stedfortreder godkjennes Ranveig Landbø.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.01.2012 Spar Eigerøy
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Spar Eigerøy

2 I 02.01.2012 Spar Eigerøy
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012 - 2016, Spar Eigerøy

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Spar Eigerøy - fornyelse av salgsbevilling av øl 
for perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Spar Eigerøy

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Spar Eigerøy

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.04.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/125
Journalpostløpenr.:
12/12824

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
081/12 Formannskapet 14.06.2012
065/12 Kommunestyret 18.06.2012

Rema 1000 Kvellurveien - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4. år og med 
frist 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingen gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4,75%.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyre:

1. Søknaden fra Rema 1000 Kvellurveien  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges.

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Arild Sæstad.

3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Jorunn Stokkeland.

4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak ble tidligere behandlet 22.9.2008

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.01.2012 Rema 1000
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 
i perioden 2012 - 2016 - Rema 1000, 
Kvellurveien

2 I 04.01.2012 Rema 1000
Søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
perioden 2012-2016 - Rema 1000, Kvellurveien 1 
B

3 U 03.02.2012 Politiet og NAV
Rema 1000 Kvellurveien - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016 -
Uttalelse

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Rema 
1000 Kvellurveien

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av
salgsbevilling - Rema 1000 Kvellurveien

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.05.2012
Arkiv: :FA-U62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/109
Journalpostløpenr.:
12/11134

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
082/12 Formannskapet 14.06.2012
066/12 Kommunestyret 18.06.2012

Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av salgsbevilling 
av øl for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Kommunens salgsbevillinger skal i likhet med skjenkebevillingene fornyes hvert 4 år, og med
utvidet frist senest 30. juni i det året nytt kommunestyre tiltrer.

Salgsbevillingene gjelder alkohol med en styrkegrad inntil 4.75% volumprosent.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Søknaden fra Hellvik Mat AS/Joker Hellvik om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4.75%  for perioden 1.7.2012 – 30. juni  30.6.2016 innvilges

Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder
Kjellaug Ø. Undheim.

Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak var tidligere behandlet 22.9.2008.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Når det gjelder bestemmelsene er det viktigste overholdelse av salgstidene,
aldersbestemmelser for kjøp og salg til åpenbart berusede personer. Sistnevnte, som
kanskje er det vanskeligste å overholde for skjenkebevillingene, er sjelden en problemstilling
for salgsbevillingenes vedkommende. Heller ikke overholdelse av salgstidene når disse
avviker fra butikkens åpningstider ser ut til å by på vanskeligheter.
Innehavere av salgsbevillinger er også pålagt etter alkoholloven å ha et system for
internkontroll for å sikre at alkoholsalget foregår i forsvarlige og forskriftsmessige former.
På denne bakgrunn presiseres det i innstillingen at alle skal ha slikt på plass.

Søknaden har vært forelagt for NAV og politiet som ikke  har bemerkningen til søknaden.
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Saksbehandlers vurderinger:
Søknaden anbefales.

Økonomiske konsekvenser:
Det betales en avgift til kommunen, bestående av en fast og en variabel del som avsettes til 
et salgs- og skjenkebevillingsfond som brukes til edruskapsfremmende tiltak blant barn og 
ungdom.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.01.2012
Hellvik Mat AS / Joker 
Hellvik

Hellvik Mat AS /Joker Hellvik -  søknad om 
fornying av salgsbevilling av øl for perioden 2012 
- 2016

2 I 25.01.2012 Ringnes AS Salgsbevilling for Joker Hellvik ( Hellvik Mat AS )

3 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av 
salgsbevilling av øl for perioden 2012 - 2016

4 I 06.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Hellvik Mat AS/ Joker Hellvik

5 I 28.02.2012 Rogaland Politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
salgsbevilling - Hellvik Mat AS/ Joker Hellvik

Parter i saken:
            

Hellvik Mat AS / Joker 
Hellvik

Jærveien 1374 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.05.2012
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
12/992
Journalpostløpenr.:
12/15507

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
083/12 Formannskapet 14.06.2012
067/12 Kommunestyret 18.06.2012

Økonomirapport januar - mai  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. Endringene er balansert 
ved ytterligere bruk av Premieavviksfondet.

 Ressurskrevende tjenester innenfor skole. 
 Bemanning innenfor HO.
 Økt overtidsutbetalinger innenfor HO (som ikke kompenseres)
 Lavere utbytter fra Dalane energi og Lyse energi enn budsjettert.
 Budsjetterte inntekter nås ikke (båtplasser/billettinntekter Byteltet/Kulturhuset).
 Reduksjon knyttet opp mot redusert sykefravær er vanskelig å innarbeide.

Samtidig som utgiftene øker er det ikke er rom for å øke inntektene (inntektsøkningen i 
RNB2012 er innarbeidet/satt av i vedtatt budsjett tidligere). Rådmannen anbefaler ikke 
ytterligere økning i skatteanslaget.

I fremlagt økonomirapport balanseres vi driften i 2012 (budsjettet for 2012) med bla. 
ytterligere bruk av ulike fond. Samtidig viser den økonomiske oversikten av vi for 2013 –
2015 har et budsjettert merforbruk (underskudd) på 10 – 11 millioner 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 balansere budsjettet for 2013 betyr dette 
at driften må balanseres med driftsmessige reduksjoner / kutt på ca. 16 millioner kroner til 
sammen. Basert på det forhold vi ser i dag så kan ikke denne endringen dekkes inn ved økte 
inntekter. Dvs. at det i løpet av 2012 må og vil bli fremlagt forslag til kutt i tjenesteproduksjon. 
Rådmann fremlegger ikke forslag til kutt i denne sak.

For å innarbeide (og nå) vedtatte reduksjoner i 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.

I saken foreslås det videre endringer knyttet opp mot investeringsbudsjettet. Dette omfatter 
nedbetaling av gjeld (tilbakebetaling), kirkebygg (rentekompensasjon) samt maskiner ved 
Miljøavdelingen.
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Saksgang:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret.

Da det ikke fremmes kutt/reduksjoner i denne sak fremmes saken ikke for Felles 
Brukerutvalg.

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Rammen til Startlån økes med 5 millioner kroner for 2012 (til totalt 15 millioner kroner 

i 2012).
2. Eigersund kommune innbetaler utestående 150.000 kroner til Dalanerådet gjeldende 

for 2011. Dekningen finner sted ved bruk av avsatte midler for regnskapsåret 2011.
3. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Skole/Oppvekst økes med 2,2 

millioner kroner relatert til utgifter knyttet opp mot skoleelever med behov for ekstra 
bemanning/ressurser.

4. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – HO økes med følgende forhold:
a. 390.000 kroner knyttet opp mot finansiering av avdelingsleder ved 2-vest.
b. 675.000 kroner knyttet opp mot bemanning ved Serviceleilighetene ved 

Kjerjaneset bo- og servicesenter
5. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Kultur økes med 200.000 kroner 

knyttet opp mot budsjetterte billettinntekter (25 kr pr billett) på tiltak i Byteltet og andre 
bygg.

6. Den økonomiske rammen til Miljøavdelingen økes med 450.000 kroner knyttet opp 
mot budsjetterte inntekter ved båtplassene ved Rådhuset.

7. Innenfor Kap. 7 Fellesområde foretas følgende budsjettendringer:
a. Økt bruk av Premieavviksfondet – 6.500.000 kroner (inntekt).
b. Bruk av premiefond i livselskapene – 10.000.000 kroner (inntekt).
c. Årets premieavvik reduseres med 19.300.000 kroner (inntekt).
d. Budsjettert premieavvik i SPK settes til 2.000.000 kroner (utgift)
e. Budsjettert premieavvik i DNB Liv settes til 5.000.000 kroner (inntekt)
f. Budsjettert premieavvik i KLP settes til 1.100.000 kroner (inntekt).
g. Amortisert premieavvik økes med 1.100.000 kroner (utgift)
h. Rammeendring på 750.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær utgår.

8. Ved Kap. 9 Finansposter foretas følgende budsjettendringer:
a. Utbytte fra Lyse energi reduseres med 170.000 kroner.
b. Utbytte fra Dalane energi reduseres med 950.000 kroner.
c. Finansutgiftene reduseres med 1.000.000 kroner (renter).
d. For å balansere driften i 2012 endres fondsbruken slik:

i. Bruk av Finansfondet – 2.370.000 kroner
ii. Bruk av Driftsfondet – 800.000 kroner.

e. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 1.615.000 kroner – til en 
samlet avsetning til Driftsfondet på 3.000 kroner for 2012.

9. Tidligere låneopptak knyttet opp mot investeringsprosjekt ”1403 Steingården –
Luftbehandlingsanlegg” på 1.145.000 kroner tilbakebetales. Rådmann får fullmakt til 
nedbetaling mht. lån og tidspunkt.

10. Midler som Eigersund kommune tidligere har forskuttert, knyttet opp mot ulike 
veiprosjekt, nyttes til nedbetaling av gjeld/lån. Tidligere forskutterte midler utgjør 
10.760.000 kroner på fond ”2535009 Forprosj. midler veier”. Rådmann får fullmakt til 
nedbetaling mht. lån og tidspunkt.

11. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt som heter ”Nytt industriområde på 
Tengsareid”. Det settes av 2,5 millioner kroner til utbyggingsutgifter, som finansieres 
slik:

a. Bruk av fond 2535002 Fond utvikling næringsområder – 1.500.000 kroner
b. Bruk av Investeringsfondet (2535001) – 1.000.000 kroner.
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c. Ved salg av tomter får rådmannen fullmakt til å tilbakeføre nettosalgssum til  
Fond utvikling næringsområder og Investeringsfondet..

12. I forbindelse med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg deles 
gjennomføringen opp i ulike faser – hvor følgende prosjekt igangsettes.

a. Brannsikring Egersund kirke – totalt 120.000 kr i 2012.
b. Ny kledning tårnet Helleland kirke – tilføres 150.000 kroner i 2012 (til totalt 

300.000 kroner).
c. Renovering tak Egersund kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 

2013 (totalt 1.200.000 kr). 
d. Renovering tak Bakkebø kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 

2013 (totalt 1.200.000 kr). 
e. Finansieringen i 2012 skjer ved at investeringsprosjekt 1585 Planlegging ny 

kirkegård reduseres med 670.000 kroner.
f. Når det gjelder 2013 vil dette føre til økt låneopptak/økt tilskudd til andre 

trossamfunn
g. For andre prosjekt kommer en tilbake med vurdering - senest i forbindelse 

med budsjettet for 2013.
13. Det settes av 1.400.000 kroner til maskiner/kjøretøy ved Miljøavdelingen i 2012. 

Finansieringen skjer ved avsatte ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet har tidligere behandlet en økonomirapport for perioden januar – april 2012. 

En viser ellers til budsjettet for 2012 og behandlingen av årsregnskapet for 2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Informasjon om kommuneopplegget i Revidert nasjonalbudsjett (RNB2012)
RNB2012 ble fremlagt 15.05.2012. I perioden 2005 – 2012 har kommunesektoren fått en reel 
inntektsøkning på 59 milliarder kroner (i tillegg kommer prisjusteringene). Anslaget for 
kommunesektorens skatteinntekter i 2012 blir justert opp med 2,3 milliarder kroner. Dette er 
en skattevekst som må komme i siste halvdel av 2012 (veksten er nå 2%, mens den må opp 
i 4,6%). Samtidig nedjusteres anslått lønnsvekst fra 4% til 3,75%.

Basert på nytt anslag på skatt/rammetilskudd ligger vi nå jevnt med de nye anslagene for 
2012. Dog så påpeker en at en ikke bør øke anslagene da skatteinngangen ligger lavere enn 
anslag og at veksten må komme i 2012. For Eigersund kommune sin del vil dette omfatte 
oppbemanning ved Akser Solutions. I skrivende stund ser det ut som om en ikke vil nå 
budsjettert skatteanslag for mai.

En viser ellers til at det i RNB2012 vises til økte pensjonspremier i 2012. Staten foreventer 
derfor at det  vil føre til økte premieinnbetalinger i 2012 sammenlignet med 2011. Dette 
kombinert med nytt regelverk vil gi økte utfordringer for oss. En viser i denne sammenheng til 
at det er gitt informasjon for 2011 som vi ikke har mottatt fra livselskapene (fristen er 
01.06.2012 med å gi informasjon om disse forhold). 

Informasjon om Kommuneproposisjonen for 2013
Kommuneproposisjonen for 2013 legges frem tirsdag 15.05.2012. Dette er dokument som er 
viktige for den økonomiske situasjonen for oss (og andre kommuner). Foreløpig beregning 
viser at Eigersund kommune vil få en økt inntekt (skatt/rammetilskudd) på 10,5 millioner 
kroner i forhold til 2012 (hvor skatteanslaget nå er oppjustert med 5,5 millioner kroner – dvs. 
en økning på 16 millioner kroner i forhold til nasjonalbudsjettet for 2012).
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I oversikten over økonomiske endringer er disse forhold lagt inn. Samtidig har en lagt inn de 
endringer som kommer basert på ny informasjon vedrørende pensjon. Oversikten viser at vi 
har et økonomisk underskudd på 10,3 millioner kroner i 2013 (hvor en har tatt hensyn til 
vedtatte kutt).

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”.
 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.
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Endringer knyttet opp mot Vertskommunetilskuddet og reduksjoner innenfor denne 
ordningen kommer i tillegg.

I den forrige økonomirapporten ble det skissert at en arbeidet for å fremme konkrete forslag 
til driftsmessige reduksjoner (kutt) i denne rapport. Rådmannen er IKKE klar til å fremlegge 
kutt i denne rapport. Rådmannen arbeider med ulike tiltak som vurderes og viser til at dette 
er forhold som må diskuteres/informeres overfor ansatte/berørte før de fremmes. Videre at 
gitte forhold må avklares (herunder konsekvenser) før forslag til kutt blir foreslått/vist. 
Samtidig så påpekes det at kutt må vedtas snarest mulig i 2012 for å få effekt i 2013. 
Rådmann viser til at det arbeides innenfor flere områder (i OU2012) som må flettes sammen.

Forslag om økt ramme for Start-lån
En viser til vedlegg som omtaler Startlån. En viser til at det er ulike forhold knyttet opp mot 
Startlån som er til revurdering – og hvor vi ikke har fått inn mer/nok informasjon.  
Rådmannen skisserte i tidligere økonomirapport at Startlån burde økes med 5 – 10 millioner 
kroner i 2012. Basert på at det er uavklarte forhold foreslår rådmannen at Startlån økes med 
5 millioner kroner for 2012 (til totalt 15 millioner kroner i 2012).

En viser videre til at det vil være mulig å søke om ytterligere økning av lånerammen. Dette er 
et forhold som rådmannen vil vurdere løpende – herunder med tanke på pågang og 
avklaringer knyttet opp mot praksis (samkjøring med andre lån).

Kontingent til Dalanerådet
I forbindelse med budsjettvedtaket for 2011 ble det innarbeidet en rammeendring knyttet opp 
mot kontingenten til Dalanerådet på 150.000 kroner. Dette var et forhold som Eigersund 
kommune innarbeidet, men ikke de andre deltakende kommunene. En har fått tilbakemelding 
om at forholdet er diskutert i Dalanerådet og hvor konklusjonen var at Eigersund kommune 
måtte innbetale de omtalte 150.000 kronene. De 150.000 kronene for 2011 er IKKE innbetalt 
til Dalanerådet, men satt av i forbindelse med regnskapet for 2011. Videre er ordinær 
kontingent innarbeidet i Eigersund kommune sitt budsjett for 2012. For å avslutte denne 
saken foreslår rådmann at Eigersund kommune innbetaler 150.000 kroner til Dalanerådet 
gjeldende for 2011 og at dekningen finner sted ved bruk av avsatte midler for regnskapsåret 
2011.

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. Saksutkast er utarbeidet og sendt til havnefogd for uttalelse 
(høring vedrørende faktamessige forhold).

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ikke dukket opp nye forhold i forhold til økonomirapporten for perioden januar – april 
2012 (fremmet for formannskapet – til etterretning). I den forrige rapporten tok en ikke opp 
finansiering. I denne rapporten fremlegges forslag til inndekning for 2012. 

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.
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 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 ytterligere. For å 
kompensere for dette må en bruke av avsatte fondsmidler i 2012. Dette er en situasjon som 
IKKE kan vedvare og hvor økonomisk balanse må skapes (i løpet av 2012).

En viser til at dette er forhold en har påpekt i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 
2012 og årsregnskapet for 2011.

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 ble 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. Basert på nye 
skatteanslag i forbindelse med RNB2012 så er nå vedtatt skatt/rammetilskudd i balanse med 
de nye beregningene fra KS og staten. Rådmann advarer mot å øke skatteanslaget 
ytterligere i 2012.

Vår utfordring til nytt skatteanslag er at skatteveksten for samtlige kommuner ligger på ca. 
2% og for å nå nye prognoser må denne økes til 4,6%. Vi snakker her om en formidabel 
økning på totalt 1,9 milliarder kroner for kommunene.

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. Nye beregninger knyttet opp 
mot denne sak viser at HO-tjenestene til disse personer ligger ca. 16 - 17 millioner kroner 
lavere enn tilskuddets størrelse. Av disse er det gitte midler som går til drift av bygg. Dog så 
tyder beregningene på at 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. Dvs. at på 
sikt må vi redusere driften med 16 - 17 millioner kroner – eller øke inntektene tilsvarende.
Avslutningsvis viser en til at vi tilbyr gode tjenester til denne gruppen.

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.

Side 280 av 544



7

Kommentarer knyttet opp mot Sentraladministrasjonen
 Er foreløpig i balanse.
 Rådmann har vurdert om at at midler relatert til reiseliv reduseres/trekkes inn. Dette 

utgjør 75.000 kroner. Etter en total vurdering foreslår ikke rådmannen dette i denne 
sak.

Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – Skole/oppvekst
 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 – ikke videreført i budsjettet for 2012). 

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. Avdelingen 
finner ikke inndekning selv.

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. Basert på de forhold legges det inn til kompensasjon i denne 
sak.

o En viser til at vi har fått varsel om flere tiltak ved Barnevernet, men hvor 
avsatte midler fra R2011 foreløpig dekker tiltakene. Dog så må en påregne 
økte utgifter innenfor Barnevernet (nye brukere). Avdelingen må ha en 
grundig gjennomgang av Barnevernet i forkant av neste økonomirapport –
også med tanke på interkommunal drift. 

o En viser til at klagebehandlingen knyttet opp mot tilskudd til private 
barnehager ikke er avsluttet og hvor en arbeider med disse forhold.

Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – HO
 Overtiden ved gitte enheter øker betydelig. Dette er tatt opp med avdelingen og hvor 

en må arbeide for inndekning. Foreløpige prognoser tyder på et merforbruk på 1 
million kroner for 2012. Dette henger bla. sammen med innføring av nytt 
turnussystem som fanger opp faktisk overtid. Dog så er det variasjoner mellom enkelt 
enheter. Det er tidligere meddelt at dette er et forhold avdelingen må gripe tak i og se 
på hva som skjer og hvordan enkelt enheter ikke har merforbruk.

 En egen sak ser på deling av Levekårsavdelingen. I økonomisk oversikt er dette 
innarbeidet. En viser til at for å finansiere ny stilling som kommunalsjef har en omgjort 
en 40% stilling som barnehagekonsulent og en 50% stilling som merkantilt ansatt ved 
Lagård-HO (tidligere informert). Ut fra dette føres endringen i ”netto utgiftene” opp i 
økonomisk oversikt.

 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. 
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. Stillingen er besatt og har fungert i flere år.
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 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 370.000 kroner for året. En har 
korrigert noe på dette tall knyttet opp mot siste vedtak vedrørende muligheter for 
månedsleie.

 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.

Kommentarer knyttet opp mot Kap. 7
 I skrivende stund er lønnsoppgjøret ikke sluttført. En kjenner derfor ikke til de 

økonomiske konsekvenser. Samtidig viser en til at dette kan slå negativt ut for 
Eigersund kommune – ved at lønnspotten kan være for lav.

 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 ligger høyt. Dette utgjør 750.000 kroner.

 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.
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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.

o For 2013 må en foreta tilsvarende endringer – noe som gir oss betydelige 
”utfordringer”.

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 (renter) på 1 million 

kroner. En arbeider med årets låneopptak og vil dele dette opp i flere typer lån. 
 For å balansere budsjettet for 2012 foreslår rådmannen videre at følgende fond 

disponeres i driftsbudsjettet:
1. Bruk av Finansfondet – 2.370.000 kroner
2. Bruk av Driftsfondet – 800.000 kroner.
3. Denne bruken av fond kommer i tillegg til det som er vedtatt.

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 viser en til at lønnsoppgjøret ikke er 
ferdig forhandlet. 

Investeringsmessige forhold

Tilbakebetaling av lån
I forbindelse med sak om leiekontrakt ang. Voksenopplæringssenteret ble det vedtatt vist til 
at vi slapp å ta opp lån. Videre har vi foretatt ett tidligere låneopptak knyttet opp mot 
investeringsprosjekt ”1403 Steingården – Luftbehandlingsanlegg”. Låneopptaket knyttet opp 
mot dette er på 1.145.000 kroner. Dette lånebeløp tilbakebetales. Dette er en del av ett 
større låneopptak (samlelån) og rådmannen må tilpasse tilbakebetalingen til låneporteføljen.
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Tilbakebetaling av forskutteringsmidler
Eigersund kommune har tidligere forskuttert midler knyttet opp mot ulike veiprosjekt. Disse 
har vi tidligere balanseført og satt av i regnskapet. Totalt sett står det 10.760.000 kroner på 
fond. Dette er midler som vi tidligere tok opp som lån. Iht. regnskapsforskriften skal (bør) 
disse midlene tilbakebetales (dvs. innbetales slik at lånene reduseres tilsvarende). Ett 
alternativ er å bruke midlene inn i eksisterende investeringer, men etter en samlet vurdering 
foreslår rådmannen at dette er beløp som må tilbakebetales. Dette er en del av flere tidligere 
låneopptak (samlelån) og rådmannen må tilpasse tilbakebetalingen til låneporteføljen. 
Nedbetalingen av lån vil ha en økonomisk effekt – som er innarbeidet i denne sak.

En viser til at samlet nedbetaling av gjeld vil ha en likviditetsmessig konsekvens. Det er 
derfor viktig at tilbakebetalingen tilpasses likviditetsmessig situasjon.

Nytt industriområde på Tengsareid
En viser til politisk initiativ til utbygging av nytt industriområde på Tengsareid. Rådmann har 
vært i dialog med grunneier – som stiller seg positiv til videre utvikling (med gitte mindre 
forbehold).

Tilbakemelding fra Miljøavdelingen tilsier at det må settes av 2,5 millioner kroner til 
utbyggingsutgifter (som en ved salg – på sikt – skal få igjen).

Rådmann foreslår at prosjektet finansieres slik:
 Bruk av fond 2535002 Fond utvikling næringsområder – 1.500.000 kroner
 Bruk av Investeringsfondet (2535001) – 1.000.000 kroner.

Ved salg av tomter skal salgssummen tilbakeføres fondene.

En viser til at realisering vil bli en utfordring rent bemanningsmessig (vi har et betydelig 
etterslep på investeringene).

Rentekompensasjon kirkebygg
I forbindelse med økonomirapporten for januar – november 2011 (behandlet i 
kommunestyret 19.12.2011) ble det vedtatt av Eigersund kommune skulle søke om 
rentekompenasjon for renovering av kirkebygg (dette i tråd med det som ble skissert i 
rådmannens budsjettforslag for 2012). I driftsbudsjettet for 2012 ble det avsatt 300.000 
kroner til økte driftsutgifter (herunder finansutgifter og økt tilskudd til andre trossamfunn 
knyttet opp mot økte utgifter relatert til kirkebygg) knyttet opp mot dette tiltak. En presiserer 
at økte investeringsutgifter (og driftsutgifter) fører til økt tilskudd til andre trossamfunn.

Eigersund kommune søkte om følgende prosjekt:
1. Brannsikring Egersund kirke – 120.000 kr 
1. Brannsikring / brannvern Eigerøy Arbeidskirke – 150.000 kr (utført)
2. Ny kledning tårnet Helleland kirke – 300.000 kr
3. Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke – 1.250.000 kr
4. Nytt elinntak og ny varme Bakkebø kirke – 130.000 kr (utført)
5. Nytt inngangsparti Eigerøy Arbeidskirke – 3.000.000 kr
6. Renovering inventar Egersund kirke – 750.000 kr
7. Renovering tak Egersund kirke – 1.200.000 kr
8. Renovering tak Bakkebø kirke – 1.200.000 kr
9. Vanntåkeanlegg Egersund kirke – 1.800.000 kr

Samtlige prosjekt ble godkjent av Husbanken. Samlet sum får gjenstående investeringer er 
9.470.000 kroner. 
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Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner. Hvis andre enn kommunen har dekket 
utgiftene til prosjektet eller tiltaket, skal kommunen videreformidle midlene til det organ som 
har dekket utgiftene. Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonen er de påløpte 
kostnadene i prosjektet, inkl. moms, som Husbanken godkjenner ved søknad om utbetaling.
Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid, inklusive 5 
års avdragsfri periode, og med den til en hver tid gjeldende flytende rente. Det beregnes 
kompensasjon fra den dato som Husbanken godkjenner søknad om utbetaling. Etter utløpet 
av den avdragsfrie perioden reduseres beregningsgrunnlaget etterskuddsvis med 1/15 per 
år. I utgangspunkt skal da rentekompensasjonen dekke rentene med for eksempel 
låneopptak, men det er Eigersund kommune som må dekke avdraget/investeringen. Basert 
på dette må vi foreta en vurdering på hvor mye vi kan gå inn på – hvor det vil være forhold 
som vil bli prioritert høyere enn andre forhold.

Eigersund kirkelig fellesråd har ønske om følgende plan for igangsetting av tiltakene:
1. Tårnet Helleland kirke, oppstart våren 2012, ferdig 2012.
2. Brannvern Egersund kirke, oppstart høsten 2012, ferdig høsten 2012.
3. Taket Bakkebø kirke, oppstart høsten 2012,ferdig vinteren 2012/2013
4. Taket Egersund kirke, oppstart høsten 2012, ferdig vinteren 2012/2013
5. Renovering inventar Egersund kirke, oppstart og ferdigstillelse våren 2013.
6. Vanntåkeanlegg Egersund kirke, oppstart vinter 2014, ferdig våren 2014.
7. Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke, oppstart vinter 2014, ferdig høst 2014.
8. Nytt inngangsparti Eigerøy arbeidskirke, uviss oppstart, ferdig høsten 2014.

Skjematisk satt opp blir dette slik:

Oversikt investeringsbehov 2012 2013 2014 2015

Tårnet Helleland kirke 150

Brannvern Egersund kirke. 120

Taket Bakkebø kirke 200 1 000

Taket Egersund kirke 200 1 000

Renovering inventar Egersund kirke 750

Vanntåkeanlegg Egersund kirke 1 800

Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke 1 250

 Nytt ingangsparti Eigerøy arbeidskirke 3 000

Sum 670 2 750 6 050 0

9 470

Det viktigste vil være å sikre byggene – hvor en da har satt opp de fire første forholdene
(som er forhold som en måtte gjort noe med innen rimelig tid). Samtidig så vil det være de 
prosjektene som er satt opp i 2014 som vil generere mest arbeid (herunder planlegging –
basert på informasjon fra kirkevergen). Av arbeidsmessige hensyn kan det være at 
planlegging må igangsettes i løpet av 2012 på disse prosjekt, men hvor dette da vil bli 
finansiert innenfor eksisterende rammer.

Dette er en situasjon som er spesiell og som en kommenterer noe. Uten rentekompensasjon 
er det ikke gitt at Eigersund kommune hadde valgt å bruke 9.470.000 kroner på renovering 
av kirkebygg. Vi går inn i en fase hvor det skal foretas (vil bli foreslått) driftsreduksjoner / kutt.
Samtidig så er det helt klart at på flere av disse forholdene måtte en foretatt tiltak – samtidig 
som vi har fått prosjekt godkjent i en økonomisk god ordning (rente blir betalt).

Etter en samlet vurdering foreslår rådmannen at følgende fire tiltak godkjennes – da de bla.  
likevel måtte påbegynnes (for å sikre byggene):

 Tårnet Helleland kirke
 Brannvern Egersund kirke
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 Taket Bakkebø kirke
 Taket Egersund kirke
 Finansieringen i 2012 skjer ved at investeringsprosjekt 1585 Planlegging ny kirkegård 

reduseres med 670.000 kroner. Fra før stod det 1.550.000 kroner på prosjekt 1585 
(etter endringen vil det stå igjen 880.000 kroner på prosjektet i 2012).

 Når det gjelder 2013 vil dette føre til økt låneopptak/økt tilskudd til andre trossamfunn 
(290.000 kr). Forholder er innarbeidet i de økonomiske oversikter.

Fornyelse av maskiner/kjøretøy ved Miljøavdelingen
I punkt 33 i budsjettvedtaket for 2012 heter det: ”Reiselivssatsing, bemanning 
Byggesakskontoret og maskinpark i Miljøavdelingen vurderes av rådmannen i forbindelse 
med rådmannens organisasjonsgjennomgang”.

I rådmannens budsjetteforslag for 2012 var det avsatt 1,4 millioner kroner knyttet opp mot 
fornyelse av maskiner/kjøretøy. Det har vært et møte mellom ordfører, varaordfører og 
gruppeleder H samt Kommunalsjef Teknisk (og andre fra avdelingen) hvor en har gått 
gjennom ulike sider. 

Kommentarene fra avdelingen er lagt med som et notat til denne sak. Som det fremkommer 
så brukes det mye på vedlikehold. Samtidig som behovet er reelt. Basert på dette foreslår 
rådmannen at det settes av 1,4 millioner kroner til fornyelse i 2012. Finansieringen skjer ved 
bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Side 286 av 544



13

Økonomiske konsekvenser:

Drift - Endringer Avd 2012 2013 2014 2015

Budsjettert overskudd 2012 -1 618 -162 -172 -10 567
Endringer i utgiftene

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

Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppvekst HO/SO 495 495 495

Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO Miljø 280 430 540

Økt utg. foreslåtte kirkeinvesteringer Kirken 100 100 100

Reduserte finansutgifter Kap 9 -1 000

Amortisert premieavvik Kap 7 1 100

Årets premieavvik livselskapene Kap 7 19 300 20 000 20 000 20 000

Premieavvik SPK Kap 7 2 200 2 200 2 200 2 200

Premieavvik KLP Kap 7 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Premieavvik DNB Kap 7 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Sum økte kostnader 18 765 20 465 20 615 20 725

Endringer i inntektene

Billettinntelkter Bytelt/Kulturbygg Kultur 200 200 200 200

Manglende inntekter båtplasser Miljø 450 450 450 450

Endringer skatt/rammetilskudd K prp 2013 Kap 8 -10 500 -11 000 -11 000

Utbytte Dalane energi Kap 9 950

Utbytte Lyse energi Kap 9 170

Rammeendring sykefravær Kap 7 750 750 750 750

Bruk av Premieavviksfondet EK Kap 7 -6 500

Bruk av Finansfondet EK Kap 9 -2 370

Bruk av Driftsfondet EK Kap 9 -800

Bruk av premiefond i livselskapene Kap 7 -10 000

Sum økte inntekter -17 150 -9 100 -9 600 -9 600

Justert budsjett underskudd -3 11 203 10 843 558

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 1 615 11 365 11 012 11 125
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Til tabellen presiserer en at det i forbindelse med budsjettet for 2013 vil bli foretatt nye 
beregninger knyttet opp mot pensjonsmessige forhold.

Investering - Endringer Prosjekt 2012 2013 2014 2014

Tidligere låneopptak Steingården 1403 -1 145
Forskutterte midler tilbakebetales Nytt -10 760

Nytt industriområde Tengsareud Nytt 2 500
Brannsikring Egersund kirke Nytt 120

Ny kledning tårnet Helleland kirke 1584 150
Renovering tak Egersund kirke Nytt 200 1 000

Renovering tak Bakkebø kirke Nytt 200 1 000

Økt låneopptak -2 000
Planlegging ny kirkegård 1858 -670

Fornyelse maskiner/kjøretøy Miljø 1981 1 400

Justert budsjett overskudd -8 005 0 0 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.
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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). I tillegg til nevnte fond er det 
videre satt av 2,8 millioner kroner i et ”Vertskommunefond” (dette fremsettes ikke i oversikten 
da midlene her vil gå mot vertskommuneordningen).

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. 

~ o ~
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Alternative løsninger:
Foreta endringer i rådmannens forslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231075 Notat ang. Startlån
231635 Tilbakemelding fra Miljøavdelingen ang. fornyelse av maskiner/kjøretøy 2012

Parter i saken:
Eigersund kommune.
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
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E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Notat ang. Startlån

Vår ref.: 12/15510 / 12/992 / FE-240, TI-&14 Dato: 22.05.2012

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I forbindelse med Notat ang. Startlån, som ble behandlet i formannskapet 16.05.2012 ble 
det fremlagt informasjon knyttet opp mot Startlån. Den informasjonen som ble gitt omfattet 
følgende:

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
 Alle lånekunder blir henvist til sin bank for evt. søknad om Startlån
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 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.
1. 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%. Dette er presisert i brev fra 
staten (finansministeren) og tolket slik at kommuner/banker/Husbank.

2. 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.

3. 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. 

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

5. 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). 

6. 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.

7. 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.

8. 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. 

9. 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 
samlet mellom 10 – 15 millioner kroner pr år (2011). Årsaken til dette er endring i 
regelverket – noe som også stat/Husbank trekker frem.
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10. 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.

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

12. 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.

13. 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. 

14. 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. 

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

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

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

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

Etter at dette ble skrevet har Kommuneproposisjonen 2013 blitt fremlagt. Denne omhandler 
ett nytt forhold knyttet opp mot Startlån. Under Kap. 5.7.1 ”Startlån og Finanstilsynets nye 
retningslinjer” tar en opp følgende forhold (sitat):

 Startlånet blir gitt av kommunene med midler fra Husbanken,.
 Lånet blir ikke direkte omfattet av Finanstilsynets nye retningslinjer, med mindre lånet 

blir gitt i samfinansiering med privat bank.
 I overkant av halvparten av alle stratlån blir gitt i samfinansiering med private banker.
 Husbanken og Finansnæringens hovedorganisasjon arbeider med et felles 

informasjonsskriv om startlån. 
 Her vil Finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis og belåningsgrad 

ved samfinansiering mellom kommunene og de private bankene bli særskilt
omtalt.

Som det fremgår at praksis i Eigersund kommune (for 2012) har vi også brukt Startlån som 
en samfinansiering med andre lån – og hvor en har gått over 85%-regelen (viser her til punkt 
2 i oversikten).

Fra Finanstilsynets nettsiden finner jeg et brev som er sendt til styrene i forretningsbanker, 
sparebanker m.fl. Dette brev tar for seg implementering av endringene i retningslinjene for 
forsvarlig boligfinansiering. Finanstilsynet innførte 1. desember 2011 ved rundskriv 29/2011 
endringer i retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Her skriver de 
bla.:

Flere banker bekreftet imidlertid ikke at etterstående pant i boligen skal hensyntas 
ved beregning av belåningsgraden, og enkelte banker opplyste at Start-lån holdes 
utenfor ved vurderingen av belåningsgraden. Finanstilsynet understreker at et viktig 
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formål med innstrammingen av retningslinjene var å presisere at også lån gitt av 
andre långivere skal inngå ved vurdering av belåningsgraden.

Basert på disse nye forhold må en konkludere med følgende forhold:
1. Det tyder på at eksisterende praksis IKKE kan videreføres.
2. Nye retningslinjer er under utarbeidelse (vi som kommune har ikke fått noen ny 

beskjed, forskrift eller regelverk). Det er ikke opplyst når nytt regelverk kommer, men 
de signaler som fremkommer må føre til umiddelbare endringer. Dvs. at eksternt lån 
og Startlån i sum ikke kan overstige 85% av samlet finansieringspakke (kostnad med 
kjøp/bygging av bolig). Kravet på 15% egenkaptial omfatter denne gruppen også.

3. Dette kan/vil få konsekvenser som vi ikke kjenner i dag.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
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Internt notat
  

  

Tilbakemelding fra Miljøavdelingen ang. fornyelse av maskiner/kjøretøy 2012

Vår ref.: 12/15872 / 12/992 / FE-240, TI-&14 Dato: 25.05.2012

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Tilbakemeldingen fra Miljøavdelingen settes direkte inn i notatet.

- - o0o - - -

BEHOV FOR NYE MASKINER OG UTSTYR VED SEKSJON VEI- OG UTEMILJØ
Seksjonen utfører av ulike årsaker lite egenservice på maskinene, men utfører en del mekanisk 
reparasjon av maskinutstyr. De fleste nyere maskiner (kjøretøy) er så kompliserte at de krever 
spesialutstyr for å kunne repareres og garantier faller ofte bort om en utbedrer maskinene selv. 
Dette var en av årsakene til at en tidligere besluttet at vi ikke skal ha en egen mekaniker i seksjonen. 
Vi kjøper derfor de fleste maskintekniske tjenestene. 

DRIFTSBIL
Vår VW Caravelle 1993 modell (RZ17531) er nå i så dårlig teknisk stand at den er tatt ut av drift. 
Dette er gjort etter samtale med bilverksted som avbrøt påbegynt service fordi en tidlig avdekket 
flere alvorlige feil og mangler, bl.a. gjennomrustede kanaler på begge sider, gjennomrusting i bakre 
hjulbuer og knekt V-fjær bak. Kostnadene for reparasjon vil bli svært høye og lite regningssvarende 
mht. bilens tilstand og alder. Denne bilen har i flere år stått på listen over kjøretøy som skulle vært 
erstattet, men er stadig blitt skjøvet på. I budsjettet for 2012 var den foreslått utskiftet i 2013. 

Kostnadene for en bil med tilsvarende egenskaper er anslått til kr 360.000,- eks. mva. I dette tilfellet 
kan en ikke regne med noen verdier ved salg/innbytte.
  
LASTEBIL
Seksjonen har en lastebil som går under ansvar 6770. Lastebilen, en Scania 2000 modell (RH72266), 
går i daglig drift og fordeler sine tjenester 50/50 på driftsoppgaver og utleie til investeringsprosjekt. 
Det er tidligere levert inn bekymringsmeldinger mht. bilens høye driftskostnader og uforutsigbare 
drift. Den er oppsatt med en fast sjåfør og en reservesjåfør. 

I 2011 brukte vil ca kr 250.000,- til service og reparasjoner, mens vi til nå i år har brukt ca kr 100.000,-
Det er vanskelig å være konkurransedyktig under slike forutsetninger og jeg vil sterkt anbefale å 
bytte ut denne lastebilen. Den har i mange år stått på listen over kjøretøy som skulle vært erstattet, 
men har stadig rykket bakover i køen da mer akutte forhold har rykket forover og tatt plassen. Da 
maskinen går i daglig drift og leies ut til interne investeringsprosjekt, vil ca 50 % av maskinkostnadene 
kunne dekkes gjennom investeringsprosjekter.  

Kostnadene for en bil med tilsvarende egenskaper er anslått til kr 1.5 mill. med brøyteutstyr. 
Egenverdi av RH72266 er ved salg/innbytte anslått til ca kr 200.000.

FEIEAGGREGAT
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For å effektivisere soping av kommunale veier og arealer er det et ønske om å investere i to 
feieaggregater, et frontaggregat og et hekkaggreat med oppsamler. Frontaggregatet koster ca kr 
90.000,- eks mva. Vi har fått et tilbud om å kjøpe et brukt hekkaggregat med oppsamler for kr 
40.000,-. Dette er tilleggsutstyr for to av våre driftsmaskiner (L50 og Willen). 

Investeringen vil redusere behovet for å arbeide skift (overtid) i fbm. vårsopingen, da den ordinære 
feiebilen og en annen maskin med tilleggsutstyr kan utføre arbeidet samtidig på dagtid.

BEHOV FOR NYE MASKINER OG UTSTYR VED EIENDOMSFORVALTNING
Med bakgrunn i at kommunen har overtatt ansvaret for drift- og vedlikehold av Bakkebø borettslags 
14 bygninger med 40 beoenheter og i den forbindelse fått tilført 60 % stilling, samt at annen 
vaktmester på seksjonen har tatt AFP ordning ved å gå over i 60 % stilling, så har seksjon bygg- og 
eiendomsforvaltning fått tillatelse til å ansette ny driftsoperatør (vaktmester) i ny stillingshjemmel. 
Med bakgrunn i dette har seksjonen behov for en ny varebil til den nyansatte. Varebilen må kunne 
trekke en 1800 tung tilhenger. Ny slik bil vil koste kr. 350.000 inkl. mva. Det vil bli vurdert / sett på 
kjøp av mindre bil herunder brukt bil.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :FE-611, TI-&50, 
GBR-94/1
Arkivsaksnr.:
11/1990
Journalpostløpenr.:
12/14965

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

Miljøavdelingen
Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning
Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef
51 46 83 02
helge.waage@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
084/12 Formannskapet 14.06.2012
068/12 Kommunestyret 18.06.2012

Kjøp av eiendom - gnr. 94 bnr. 1 Helleland
  

Sammendrag:
Eigersund kommune tok initiativ til et møte 27.09.2011 for å diskutere mulighetene for å få 
kjøpe den ubebygde delen av gnr. 94 bnr. 1 som eies av Solveig Omdal. 
Forhandlingene har ført fram til et tilbud om kjøp slik som framgår av kjøpekontrakt 
undertegnet av Solveig Strømstad og som kommunen mottok pr e-post den 11.05.2012.
Kjøpesummen er kr. 2.460.000 for det ca. 58 675 m²  store arealet. 
I tillegg må kommunen betale kr. 80.596 i oppmålingsgebyr, dokumentavgift og 
tinglysingsgebyrer, samt saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling etter
pbl og jordloven som vil utgjøre ca. kr. 20.500.

Saksgang:

Saken fremmes for formannskapet da saken har økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Eigersund kommune kjøper del av gnr. 94 bnr. 1 som utgjør ca 58 675 m² for kr. 2.460.000 i 
henhold til kjøpekontrakt mottatt 11.05.2012. I tillegg betaler Eigersund kommune 
oppmålingsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer og saksbehandlingsgebyr knyttet til 
kjøpet og som vil utgjøre ca. kr. 101.096.

Finansiering skjer slik:
 Kjøp av eiendom til 2.460.000 kroner dekkes over investeringsprosjekt 1880.
 Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer på 80.596 kriner dekkes 

over investeringsprosjekt 1880.
 Avsatte midler (550.000 kroner) på investeringsprosjekt 1433 flyttes til 

investeringsprosjekt 1880.
 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling og pbl og jordloven på 

20.500 kroner dekkes Sentraladminiistrasjonen – ansvar 1120

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Rv9/Ramsland-Helleland stadfestet av fylkesmannen 
19.06.1986. Miljøutvalget vedtok 14.02.2006 en mindre vesentlig reguleringsendring av 
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denne planen som innebærer en i denne sammenheng uvesentlig flytting av den regulerte 
offentlige Ramslandsveien de første ca. 50 meterne i sør-vestre del av eiendommen. 

Et ca. 13.000 m² stort arael i nord-øst av det ca. 58 675 m² store arealet som kommunen har 
tilbud om å kjøpe omfattes ikke av nevnte reguleringsplanen, men er vist som ”LNF-område 
uten bestemmelser om spredt bebyggelse” i Kommuneplan for indre deler med Helleland 
vedtatt den 09.06.2008

Saksbehandlers vurderinger:
Eiendommen gnr. 94 bnr. 1 har arealstørrelse ca. 60.800 m². Tilbudet fra selger forutsetter at 
kommunen kjøper hele eiendommen med unntak av regulert boligareal rundt eksisterende 
bebyggelse på eiendommen (ca. 1 615 m² ) og tilliggende skråning mot Rv 42 (ca. 510 m²).

Tilbudet innebærer at kommunen kjøper
 Ca. 27 400 m² regulert til byggeområde - boliger
 Ca. 6 925 m² regulert til friområder - friareal, lek
 Ca. 3 450 m² regulert til trafikkområder - offentlig kjøreveg
 Ca. 7 900 m² regulert til spesialområder – friluftsområde
 Ca. 13.000 m² avsatt i kommuneplanen til LNF-område uten bestemmelser om spredt 

bebyggelse

Størstedelen av eiendommen er regulert og ligger sentralt plassert i forhold til Helleland 
sentrum med butikk, skole, barnehage, grendehus og idrettsanlegg, samt bygde gang- og 
sykkelveier til disse bygningene/anleggene.

Eiendommen kan bygges ut i etapper tilpasset behovet for nye boligtomter på Helleland. 
Atkomst til nye boliger må skje ved opparbeidelse av Ramslandsveien fra Folhammaren. 
Folhammaren er opparbeidet som kommunal vei hvor det også ligger offentlige vann-, 
avløps- og spillvannsledninger.

Etter forhandlinger over forholdsvis lang tid er endelig pristilbud ca kr. 42 pr. m² for den ca. 
58 675 m² store eiendommen – til sammen kr. 2.460.000. Etter rådmannens vurdering bør 
kommunen akseptere prisen.  

Rådmannens anbefaler med henvisning til ovenforstående at kommunen aksepterer 
pristilbudet og kjøper tilbudt areal. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt her.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum Kr. 20.500

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum Kr. 2.540.596 0 0

~ o ~
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Alternative løsninger:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Eigersund kommune takker for tilbud om kjøp av gnr. 94 bnr. 1, jfr. kjøpekontrakt mottatt 
11.05.2012. Eigersund kommune finner imidlertid å måtte avslå tilbudet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
201202 Møtereferat 27.09.11
225933 Regplan 94-1.pdf
225932 Eiendomskart 94-1.pdf
229725 Kjøpekontrakt.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 27.09.2011
Per Steinar Berentsen; 
Ketil Helgevold

Møtereferat 27.09.11

2 I 16.11.2011 Sven Petter Omdal Kjøp av eiendom
3 U 21.11.2011 Sven Petter Omdal Vedr. kjøp av eiendom
4 U 21.11.2011 Sven Petter Omdal Vedrørende fritak betaling vannavgift
5 U 30.11.2011 Sven Petter Omdal Vedr. kjøp
7 I 01.12.2011 Sven Petter Omdal Vedørende kjøpekontrakt
6 I 01.12.2011 Sven Petter Omdal Vedr. kjøp
8 I 23.12.2011 Statens kartverk Tinglyste servitutter på gnr. 94 bnr. 1

9 U 10.01.2012 Adv. Kjell Holst Sæther
Servitutter på eiendom som kommunen ønsker å 
kjøpe

10 U 20.02.2012 Sven Petter Omdal
Servitutter på gn. 94 bnr. 1 som kommunen 
ønsker å kjøpe - sletting av urådighet fra 1986 og 
forslag

11 I 23.02.2012 Sven Petter Omdal
Servitutter på gnr. 94 bnr. 1 som kommunen 
ønsker å kjøpe

12 I 24.02.2012 Adv. Kjell Holst Sæther Sletting urådighetserklæring gnr. 94 bnr. 1
13 U 27.02.2012 Sven Petter Omdal Sletting urådighetserklæring gnr. 94 bnr. 1
14 I 12.03.2012 Sven Petter Omdal Vedr. oversendelse av heftelse gnr. 94 bnr. 1
15 I 20.03.2012 Sven Petter Omdal Eiendom på Helleland ang. nytt bruksnummer
17 I 19.04.2012 Sven Petter Omdal Utkast til  kjøpekontrakt
16 U 19.04.2012 Sven Petter Omdal Vedrørende kjøp del av gnr. 94 bnr. 1 - Helleland

18 I 24.04.2012 Sven Petter Omdal
Oversendelse av utkast til avtale/kjøpekontrakt 
for kjøp av eiendom

19 I 25.04.2012 Adv. Kjell Holst Sæther
Uttalelse vedr. utkast til avtale/kjøpekontrakt for 
kjøp av eiendom

20 I 25.04.2012 Adv. Kjell Holst Sæther Vedr. slettelse av urådighetsheftelse
22 I 25.04.2012 Adv. Kjell Holst Sæther Uttalelse vedr. kjøpekontrakt for gnr. 94 bnr. 1

21 I 04.05.2012 Sven Petter Omdal
Kjøpekontrakt mellom Eigersund kommune og 
Solveig Omdal gnr. 94 bnr. 1

23 U 11.05.2012 Sven Petter Omdal Oversendelse av kjøpekontrakt gnr. 94 bnr. 1
24 I 11.05.2012 Sven Petter Omdal Underskrevet kjøpekontrakt gnr. 94 bnr. 1
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Parter i saken:
            

Solveig Omdal Johan Thorsens Gate 
49

4010 STAVANGER

Sven Petter Omdal Tordenskioldsgt. 6B 0160 OSLO
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/416
Journalpostløpenr.:
12/14213

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

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Ingrid Bergum
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 39
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
085/12 Formannskapet 14.06.2012
069/12 Kommunestyret 18.06.2012

Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse 
av budsjett
  
Sammendrag:
Kontrollutvalget ba i møtet 12. desember 2011, vedtak KON-037/11;

«Kontrollutvalget ber om at revisor i neste møte redegjør for kommunelovens 
regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett, herunder bestemmelser om 
høring av formannskapets budsjettvedtak»

Revisor har utarbeidet notat vedrørende budsjettprosessen som følger vedlagt. 
Vedlagt følger også kommunel. § 45 med lovkommentarer, samt Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) 
s. 57-58 vedrørende kravet om at alle forslag som foreligger skal legges ut. 

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

14.02.2012 Kontrollutvalget

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

”Saken utsettes til neste møte 11. april 2012”

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-009/12 Vedtak:

Saken utsettes til neste møte 11. april 2012
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11.04.2012 Kontrollutvalget

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

1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette. 
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen. 

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen..  

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-014/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette. 
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen.

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen.

3. Saken tas til orientering.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
214183 Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett
214177 Vedr. kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett
214178 Kommunelovens § 45 med kommentarer - Årsbudsjettet
214179 Ot.prp. nr. 43 - saksbehandlingsregler

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.02.2012 Rogaland Revisjon IKS
Vedr. kommunelovens regelverk og intensjoner 
for fremleggelse av budsjett

3 X 10.02.2012 Ot.prp. nr. 43 - saksbehandlingsregler

2 X 10.02.2012
Kommunelovens § 45 med kommentarer -
Årsbudsjettet

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.02.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/416
Journalpostløpenr.:
12/4684

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

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Ingrid Bergum
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 39
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/12 Kontrollutvalget 14.02.2012
014/12 Kontrollutvalget 11.04.2012

Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse 
av budsjett

Sammendrag:
Kontrollutvalget ba i møtet 12. desember 2011, vedtak KON-037/11;

«Kontrollutvalget ber om at revisor i neste møte redegjør for kommunelovens 
regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett, herunder bestemmelser om 
høring av formannskapets budsjettvedtak»

Revisor har utarbeidet notat vedrørende budsjettprosessen som følger vedlagt. 
Vedlagt følger også kommunel. § 45 med lovkommentarer, samt Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) 
s. 57-58 vedrørende kravet om at alle forslag som foreligger skal legges ut. 

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak 10.02.2012:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

14.02.2012 Kontrollutvalget

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

”Saken utsettes til neste møte 11. april 2012”

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-009/12 Vedtak:

Saken utsettes til neste møte 11. april 2012

Vedtaket er enstemmig.

11.04.2012 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
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1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette. 
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen. 

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen..  

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-014/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette. 
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen. 

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen..  

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

GJELDENDE LOVVERK:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
§ 45. Årsbudsjettet. 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende 
kalenderår. 

2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved 
parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 

3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 
alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. 
Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 

4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og 
fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

§ 3. Innstilling til årsbudsjett 
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For de forslag til årsbudsjett som oversendes fra formannskapet eller fylkesutvalget, 
eventuelt kommune- eller fylkesrådet, gjelder § 5 om årsbudsjettets deler og § 6 om 
årsbudsjettets innhold og inndeling tilsvarende. 

Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten 
får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen 
behandles av kommunestyret eller fylkestinget. 

§ 4. Vedtak om årsbudsjett 

Kommunestyret eller fylkestinget vedtar selv kommunens eller fylkeskommunens 
årsbudsjett. 

Årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens 
eller fylkeskommunens økonomiplan, når det er vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget. I 
dette dokumentet skal inngå driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet med beløp og tekst, jf. 
§ 5 og § 6, samt de premisser og forutsetninger årsbudsjettet bygger på. 

Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret eller 
fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling 
av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slike fordelinger er ikke å anse som en del 
av årsbudsjettet, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet, jf. annet ledd. 

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternativer løsninger

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
214177 Vedr. kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett
214178 Kommunelovens § 45 med kommentarer - Årsbudsjettet
214179 Ot.prp. nr. 43 - saksbehandlingsregler

Parter i saken:
ngen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.04.2012
Arkiv: :FE-215
Arkivsaksnr.:
12/542
Journalpostløpenr.:
12/11810

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

Sentraladministrasjonen
Skattekontoret
Dagfinn Myklebust
Konsulent
51 46 80 42
dagfinn.myklebust@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
086/12 Formannskapet 14.06.2012
070/12 Kommunestyret 18.06.2012

Kontrollrapport 2011 - vedr.  skatteoppkreverfunksjonen i 
Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Saken gjelder kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune for 2011. 
Regnskapet viser en skatte- og avgiftsinngang på kr Nok 1.450.430.014,-, utestående  
restanser på Nok 29.676.240,-, hvorav berostilte krav på Nok 92.592,-. 

Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag for formannskapets og 
kommunestyrets behandling og godkjennelse av skatteoppkrevers melding til 
skatteregnskapet for året 2011.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Utvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2011 fra Skatt Vest 
viser at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skatteregnskapet er i 
samsvar med gjeldende regelverk.

2. Utvalget forutsetter at interne rutinebeskrivelser kommer på plass i løpet av 2012.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222894 Kontrollrapport 2011 - vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune
217558 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.02.2012 Skatteetaten
Kontrollrapport 2011 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-215
Arkivsaksnr.:
11/1380
Journalpostløpenr.:
12/10429

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

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Ingrid Bergum
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 39
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
012/12 Kontrollutvalget 11.04.2012

Kontrollrapport 2011 - vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Saken gjelder kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune for 2011. 
Regnskapet viser en skatte- og avgiftsinngang på kr Nok 1.450.430.014,-, utestående  
restanser på Nok 29.676.240,-, hvorav berostilte krav på Nok 92.592,-. 

Saksgang:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal være grunnlag for formannskapets og 
kommunestyrets behandling og godkjennelse av skatteoppkrevers melding til 
skatteregnskapet for året 2011.

Sekretariatets forslag til vedtak 28.03.2012:

1. Kontrollutvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2011 fra Skatt Vest 
er at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skatteregnskapet er i samsvar med 
gjeldende regelverk.

2. Kontrollutvalget forutsetter at interne rutinebeskrivelser kommer på plass i løpet av 2012.

3. Saken tas for øvrig til orientering, og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.

11.04.2012 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-012/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2011 fra Skatt 
Vest er at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skatteregnskapet er i 
samsvar med gjeldende regelverk.
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2. Kontrollutvalget forutsetter at interne rutinebeskrivelser kommer på plass i løpet av 
2012.

3. Saken tas for øvrig til orientering, og oversendes formannskap og kommunestyre for 
videre behandling.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Skatteoppkreverens melding om skatteregnskapet for året 2011 er ikke tidligere behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke behandle selve regnskapet, men får ved 
kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en 
tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av 
kontrollrapporten i Kommunestyret og kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger 
opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Sentraladministrasjonen ønsker at 
skatteoppkrevers melding blir behandlet i kontrollutvalget

Gjeldende lovverk:
1. Skattedirektoratets instruks for skattefogdens kontroll av skatteoppkreverkontorene 

av 19. mai 2006.
2. Instruks for skattefogdens ettersyn og restansekontroll hos skatteoppkrever 
3. Instruks for skattefogdens innkrevningsarbeid ovenfor skatteoppkrever 

Saksbehandlers vurderinger:
I medhold av endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. er riksrevisjonen tildelt ansvaret for revisjon av 
skatteoppkreverfunksjonen. Kommunens revisor er ikke lenger revisor av skatteregnskapet 
og fører ikke kontroll med skatteoppkreverfunksjonen.

En endring ifht tidligere er at Skattedirektoratet ikke lenger anser det som naturlig at 
kommunestyret foretar en formell desisjon av kommunens skatteregnskap. Kommunestyret 
og kontrollutvalget skal etter dette ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved 
kontrollrapporten tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en 
tilfredsstillende måte.

Det er mao ingen formelle krav til behandling av kontrollrapporten i kommunestyret og 
kontrollutvalget, men det forutsettes fra Skattedirektoratet at kommunen følger opp tiltak og 
forbedringspunkter. Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever 
oversender skatteregnskap og kopi av redegjørelse til kommunestyret / kontrollutvalget.

Konklusjonen i kontrollrapport 2011 fra Skatt vest er at det er pålitelige rutiner for 
regnskapsrapportering og tilstrekkelige rutiner for innkrevingsarbeid.

Det kommenteres videre at i forhold til ”Arbeidsgiverkontroll” er det vist til at det ikke er 
avholdt noen stedlige arbeidsgiverkontroller de siste tre årene. Det arbeides med ansettelse 
av person til å utføre dette, og det vises til orientering inntatt under referatsak sak 16/12.
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Sekretariatet er av den oppfatning at skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune blir 
utført på en tilfredsstillende måte, men at administrasjonen bør følge opp forbedringspunkter. 

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Det fremlegges ikke alternativer løsninger

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
217558 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.04.2012
Arkiv: :FE-033, FA-X40, 
TI-&15
Arkivsaksnr.:
11/2293
Journalpostløpenr.:
12/11172

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
087/12 Formannskapet 14.06.2012
071/12 Kommunestyret 18.06.2012

Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 2016
  
Sammendrag:
Etter domstolloven par. 57 første ledd skal valget at forliksrådsmedlemmer og 
varamedlemmer foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. 
januar det påfølgende år.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 10.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016   
    Velges: 

MEDLEMMER:
1. Jan Bertelsen
2. Bitten Fugelsnes
3. Gunn Seglem Christoffersen

VARAMEDLEMMER:
1. Sissel Voilås
2. Øyvind Misje
3. Egil Tengs

2. Som leder velges følgende medlem av forliksrådet:  Jan Bertelsen.
    Som nestleder velges følgende medlem av forliksrådet: Bitten Fugelsnes

Eventuell tidligere politisk behandling:

Forliksrådet har for perioden 2008-2013 hatt følgende sammensetning:

Medlemmer
1. Jan Bertelsen, leder
2. Øyvind Misje, nestleder
3. Inger Karin Aase
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Varamedlemmer:
1. Gerd B. Bjørndahl
2. Hans Petter Helland
3. Edmund Ueland

Andre opplysninger / fakta i saken:
Sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven § 27 første til syvende ledd:
”I hver kommune skal det være et forliksråd.  Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like 
mange varamedlemmer.  Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det vær både 
kvinner og menn.  Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann.  Har den forfall, trer den av de andre 
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.”

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
 Vedkommende må ha fylt 25 år
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1.
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til 74 
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer.  Dette innebærer at de som er utelukket til valg som 
lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Domstollovens § 71.
Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter.
2. Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere 

og ansatte ved Statsministerens kontor.
3. Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
4. Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene.
5. Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet.
6. Ansatte i Justisdepartementet, politidirektoratet og domsstoladministrasjonen og dens 

styre.
7. Ansatte og studenter ved Politihøyskolen og Fengselsskolen.
8. Praktiserende advokater og advokatfullmektiger.
9. Kommunens administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte 
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Domstollovens § 72.
Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

1. Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år.
2. Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§39-39c
3. Den som er idømt ubetinget fengelsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig.
4. Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden dommen var rettskraftig.
5. Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen.
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6. Den som har fått betinget  påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som 
etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er 
mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen.  Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 
hver del for seg etter første ledd.

Domstollovens § 73 
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.

Domstollovens § 74.
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.

Saksbehandlers vurderinger:
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer.  Blant medlemmene og 
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.  Varamedlemmene tilkalles  i 
den rekkefølge oppnevnelsen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann.  Har denne forfall, trer den av de 
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

MERKNAD:
Valget skal innberettes til fylkesmannen, domstolloven §58.
Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som 
er fastsatt ved valget.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206866 Valg av forliksrådsmedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer 2012
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.04.2012
Arkiv: :FE-033, TI-&15
Arkivsaksnr.:
11/1803
Journalpostløpenr.:
12/13050

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
088/12 Formannskapet 14.06.2012
072/12 Kommunestyret 18.06.2012

John A. Ludvigsen - Søknad om fritak som medlem i 
kontrollutvalget.
  

Sammendrag:
John A Ludvigsen (FRP) søker av helsemessige årsaker samt arbeidssituasjon om fritak for 
politiske verv som medlem av kontrollutvalget for perioden 2012-2016

Saksgang:
Formannskapet innstillet til kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. John A Ludvigsen gis fritak for sitt verv som medlem av kontrollutvalget.

2. Som nytt medlem velges:

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
John A. Ludvigsen har følgende politiske verv:

- Medlem av kontrollutvalget

Bakgrunnen for søknaden er helsemessige årsaker, samt arbeidssituasjon med fulltidsarbeid 
og ny tilværelse som deltidsstudent.

Gjeldende lovverk:

Kommunelovens § 15. Uttreden. Suspensjon nr. 2.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 
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Kommunelovens § 16. Opprykk og nyvalg.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til 
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av 
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet 
eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt 
varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan 
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

Saksbehandlers vurderinger:
Kommunestyret kan imøtekomme søknaden med hjemmel i kommunelovens §15, nr. 2, ut i 
fra en vurdering om at han ikke uten uforholdsmessig vanskelig eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervene,

Hva som legges i begrepet ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning”, er noe 
som må vurderes individuelt i det enkelte tilfelle.

Ut fra søknaden legges det til grunn å anbefale at søknaden innvilges.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Søknaden avslås.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.09.2011
Forum for kontroll og 
tilsyn

FKT om valg av kontrollutvalg 2011-2015

40 I 14.10.2011 heimevernet Forsvaret
Kommunale heimevernsnemnder i perioden 
2012-2016

41 U 18.10.2011 heimevernet Forsvaret
Kommunale heimevernsnemnder i perioden 
2012-2016

42 U 20.10.2011

Unn Theres Omdal; 
Odd Stangeland; 
Thusanee Lingeswaran; 
Frank Emil Moen; 
Tor Dahle; 
Renate Tråsavik; 

Valg av formannskap (F) for perioden 2011 -
2015.
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Bjørn Reidar Berentsen; 
Roger Sæstad; 
Tommy Bjellås; 
Tom Harry Albertsen; 
Roald Eie; 
May Helen H. Ervik; 
Leif Erik Egaas; 
Svanhild F. Wetteland; 
Bjørn Carlsen; 
Kjell Vidar Nygård; 
Astrid Hetland 
Robertson; 
Terje Jørgensen jr.; 
Jon Aarsland; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Morten Haug; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Alf Tore Sæstad; 
Edmund Iversen; 
Ruth Evy Berglyd; 
Tor Olav Gya; 
Halvor Ø. Thengs; 
Tor Inge Rake; 
Brit L. Kvassheim; 
Arne Stapnes

45 U 20.10.2011

Unn Theres Omdal; 
Tor Olav Gya; 
Tor Inge Rake; 
Tor Dahle; 
Tommy Bjellås; 
Tom Harry Albertsen; 
Thusanee Lingeswaran; 
Terje Jørgensen jr.; 
Svanhild F. Wetteland; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Ruth Evy Berglyd; 
Roger Sæstad; 
Roald Eie; 
Renate Tråsavik; 
Odd Stangeland; 
Morten Haug; 
May Helen H. Ervik; 
Leif Erik Egaas; 
Kjell Vidar Nygård; 
Jon Aarsland; 
Halvor Ø. Thengs; 
Frank Emil Moen; 
Edmund Iversen; 
Brit L. Kvassheim; 
Bjørn Reidar Berentsen; 
Bjørn Carlsen; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Astrid Hetland 

Valg av kommuneplanutvalg (KPU) for perioden 
2011 - 2015.
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Robertson; 
Arne Stapnes; 
Alf Tore Sæstad

46 U 20.10.2011

Unn Theres Omdal; 
Tor Olav Gya; 
Tor Inge Rake; 
Tor Dahle; 
Tommy Bjellås; 
Tom Harry Albertsen; 
Thusanee Lingeswaran; 
Terje Jørgensen jr.; 
Svanhild F. Wetteland; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Ruth Evy Berglyd; 
Roger Sæstad; 
Roald Eie; 
Renate Tråsavik; 
Odd Stangeland; 
Morten Haug; 
May Helen H. Ervik; 
Leif Erik Egaas; 
Kjell Vidar Nygård; 
Jon Aarsland; 
Halvor Ø. Thengs; 
Frank Emil Moen; 
Edmund Iversen; 
Brit L. Kvassheim; 
Bjørn Reidar Berentsen; 
Bjørn Carlsen; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Astrid Hetland 
Robertson; 
Arne Stapnes; 
Alf Tore Sæstad

Valg av særskilt klagenemnd (SKL) for perioden 
2011 - 2015.

47 U 20.10.2011

Unn Therese Omdal; 
Tor Olav Gya; 
Tor Inge Rake; 
Tor Dahle; 
Tommy Bjellås; 
Tom Harry Albertsen; 
Thusanee Lingeswaran; 
Terje Jørgensen jr.; 
Svanhild F. Wetteland; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Ruth Evy Berglyd; 
Roger Sæstad; 
Roald Eie; 
Renate Tråsavik; 
Odd Stangeland; 
Morten Haug; 
May Helen H. Ervik; 
Leif Erik Egaas; 
Kjell Vidar Nygård; 
Jon Aarsland; 

Valg av valgstyret og samevalgstyret for perioden 
2011 - 2015.
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Halvor Ø. Thengs; 
Frank Emil Moen; 
Edmund Iversen; 
Brit L. Kvassheim; 
Bjørn Reidar Berentsen; 
Bjørn Carlsen; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Astrid Hetland 
Robertson; 
Arne Stapnes; 
Alf Tore Sæstad

48 U 20.10.2011 34 mottakere...
Valg av planteknisk utvalg (PTU) for perioden 
2011 - 1015

44 U 20.10.2011

Unn Therese Omdal; 
Tor Olav Gya; 
Tor Inge Rake; 
Tor Dahle; 
Tommy Bjellås; 
Tom Harry Albertsen; 
Thusanee Lingeswaran; 
Terje Jørgensen jr.; 
Svanhild F. Wetteland; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Ruth Evy Berglyd; 
Roger Sæstad; 
Roald Eie; 
Renate Tråsavik; 
Odd Stangeland; 
Morten Haug; 
May Helen H. Ervik; 
Leif Erik Egaas; 
Kjell Vidar Nygård; 
Jon Aarsland; 
Halvor Ø. Thengs; 
Frank Emil Moen; 
Edmund Iversen; 
Brit L. Kvassheim; 
Bjørn Reidar Berentsen; 
Bjørn Carlsen; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Astrid Hetland 
Robertson; 
Arne Stapnes; 
Alf Tore Sæstad

Valg av havnestyret (H) - (Styre for Eigersund 
havnevesen KF) for perioden 2011 - 2015.

49 U 20.10.2011

Elin S. Hjørungnes; 
John A. Ludvigsen; 
Harald Oddsen Havsø; 
Sølvi Ege; 
Svein Olav Tengesdal; 
Lisebeth Kjos-Hansen; 
Martin Liland; 
Kenneth Pedersen; 
Lilly Remme Brunel; 

Valg av Kontrollutvalg (KON) for perioden 2011 -
2015

Side 359 av 544



6

Bitten Fugelsnes

52 U 24.10.2011

Siri Meling; 
Elisabeth Solbakke; 
Gunnar Friestad; 
May Helen H. Ervik; 
Svein Helleren; 
Øyvind Misje; 
June Stuen; 
John Harry Øglend; 
Levent Kocanoglu; 
Alf Tore Sæstad; 
Dag Rune Skår; 
Turid Egeland Gystøl

Valg av overtakstnemnd for perioden 2011 -
2015

51 U 24.10.2011

Sigmund Slettebø; 
Terje Vanglo; 
Liv Tone Øiumshaugen; 
Tor Olav Gya; 
Liv Aina Adamsen; 
Svein Narve Veshovda; 
Ivar Sleveland

Valg av takstnemnd for valgperioden 2011 - 2015

50 U 24.10.2011

Anja Hovland; 
Unn Therese Omdal; 
Tor Dahle; 
Tom Harry Albertsen; 
Leif Erik Egaas; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Tor Olav Gya; 
Tone Byberg; 
June Stuen; 
Olaug Nordeide; 
Bjørn Reidar Berentsen; 
Morten Haug

Valg av administrasjonsutvalg (ADMU) for 
perioden 2011 -  2015

71 U 25.10.2011
Næringsrådet i 
Rogaland

Valg av medlem i Næringsrådet i Rogaland for 
perioden 2011 - 2015

68 U 25.10.2011
Solveig Ege Tengesdal; 
Tommy Bjellås

Valg av medlem til Kirkelig Fellesråd for perioden 
2011 - 2015

69 U 25.10.2011

Tove Løining; 
Svein Erik Madland; 
Frank Fredriksen; 
Ruth Evy Berglyd

Valg av kommunale medlemmer til 
Heimevernsnemnden i Eigersund kommune for 
perioden 2011 - 2015.

67 U 25.10.2011
May Sissel Nodland; 
Ivar Tore Hetland 
Storhaug

Valg av medlem til styret for 
Vinterlandbruksskolen

66 U 25.10.2011
Svenn Manum; 
Bjørn Arild Amundsen

Valg av medlem til Styret i Stiftelsen Feylingsbua 
for valgperioden 2011 - 2015

65 U 25.10.2011
Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal

Valg av medlem til styret for Kværnhuset Industri-
inkubator AS for perioden 2011 - 2015

64 U 25.10.2011
Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal

Valg av representant med vararepresentant til 
Lyse Energi AS - Generalforsamling.

57 U 25.10.2011
Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal

Valg av medlem til representantskapet i 
Rogaland Revisjon IKS for valgperioden 2011 -
2015.

62 U 25.10.2011
Astrid Hetland 
Robertson; 
Tommy Bjellås; 

Valg av medlemmer til representantskapet i 
Dalane Interkommunale Miljøverk IKS for 
perioden 2011 - 2015
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Bernt Koldal; 
Svenn Manum; 
Kenneth Pedersen; 
Anette Hoås

63 U 25.10.2011
Harald Oddsen Havsø; 
Åshild Bakken

Valg av medlem til bedriftsforsamling i Lyse 
Energi AS for perioden 2011- 2015

60 U 25.10.2011
Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal

Valg av representant til Stavanger-regionens 
Europakontor for perioden 2011 - 2015.

61 U 25.10.2011

Odd Stangeland; 
Åshild Bakken; 
Leif Erik Egaas; 
Svanhild F. Wetteland; 
Bente Skåra 
Gunvaldsen; 
Cecilie Bruvik; 
Birger Røyland; 
Kjell Olav Henriksen; 
Per Einar Lædre; 
Roger Sæstad; 
Elisabeth Solbakke; 
Kjetil Bentsen; 
Liv Tone Øiumshaugen; 
Jon Aarsland; 
Anne Grete Vatnamo; 
Kari Melhus; 
Roy Skåra; 
Halvor Ø. Thengs

Valg av medlemmer til Dalane Energis IKS 
representantskap for perioden 2011 - 2015

59 U 25.10.2011
Birger Røyland; 
Tone Byberg

Valg av medlem til styret for Dalane 
Folkemuseum for perioden 2011 - 2015

56 U 25.10.2011
Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal

Valg av medlemmer til representantskapet for 
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS for 
perioden 2011- 20 15.

58 U 25.10.2011

Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal; 
Morten Haug; 
Anja Hovland; 
Tor Dahle; 
Tom Harry Albertsen

Valg av Kommunenes Sentralforbund -
Fylkesmøter for valgperioden 2011 - 2015

72 U 25.10.2011 Unn Therese Omdal
Søknad om permisjon fra politiske verv - Unn 
Therese Omdal

55 U 25.10.2011

Anders Ege; 
Anette Hoås; 
Lilly Remme Brunel; 
Martin Liland

Valg av medlemmer til Dalane Friluftsråd for 
perioden 2011-2015.

70 U 25.10.2011
Konfliktrådet i Sør-
Rogaland

Valg av oppnevningsrepresentant til 
oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Sør-
Rogaland for perioden 2011 - 2015

54 U 25.10.2011
Frank Emil Moen; 
Liv Tone Øiumshaugen

Valg av politisk representant til
vannområdeutvalg og vannregionutvalg for 
Dalane for perioden 2011 - 2015

53 U 25.10.2011

Leif Erik Egaas; 
Unn Therese Omdal; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Tommy Bjellås; 
Ruth Evy Berglyd; 

Valg av representanter til Dalanerådet for 
perioden 2011 - 2015
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Odd Stangeland

73 I 05.11.2011 Dalanerådet
Politisk representant til Vannregionutvalget og 
Vannområdeutvalget

75 U 11.11.2011

Roger Sæstad; 
Per Hovland; 
Svein Narve Veshovda; 
Alf  Håkon Hetland

Valg av maskinkyndige medlemmer med 
varamedlemmer til overtakstnemnden for 
perioden 2011 - 2015.

74 U 11.11.2011
Dalane Interkommunale 
Miljøverk

Valg av Eigersund kommunens medlemmer i 
representantskapet i Dalane Interkommunale 
miljøverk IKS for perioden 2011 - 2015

77 U 14.11.2011 Felles brukerutvalg
Valg av politiske 
representanter/vararepresentanter til felles 
brukerutvalg for perioden 2011-2015.

76 U 14.11.2011

Husabø skole; 
Husabø ungdomsskole; 
Rundevoll skole; 
Eigerøy skole; 
Lagård ungdomsskole; 
Hellvik skole; 
Helleland skole; 
Grøne Bråden skole; 
Senterutvalget: 
Voksenopplæringssente
ret; 
Kulturskolen

Valg av medlemmer til grunnskolens 
samarbeidsutvalg for perioden 2011 - 2015

78 I 02.04.2012 John Anders Ludvigsen Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget

79 I 10.04.2012 John Anders Ludvigsen
Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget for 
resten av inneværende periode

Parter i saken:

Side 362 av 544



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.05.2012
Arkiv: :FA-F40, TI-&10
Arkivsaksnr.:
07/3767
Journalpostløpenr.:
12/16031

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

Levekårsavdelingen
Barnevernstjenesten
Anne Bodil Surdal
Konst. barnevernleder
51 46 84 12
anne.bodil.surdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
089/12 Formannskapet 14.06.2012
073/12 Kommunestyret 18.06.2012

Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale 
barnevernet i Sør Rogaland og det statlige barnevernet i 
Region Vest.
  

Sammendrag:
Fylkesstyret i KS Rogaland har tatt initiativ til et arbeid som skal få frem et forslag til overordnet 
samhandlingsavtale mellom kommunene og Bufetat region Vest. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
med representanter fra kommunene og Bufetat og arbeidsgruppa har laget forslag til avtale som følger 
vedlagt.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2012:

Eigersund kommune godkjenner framlegg til overordna avtale om samhandling mellom det kommunal 
barnevernet i område Stavanger og det statlige barnevernet i Region Vest

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ansvar og oppgaver i barnevernet er delt mellom kommunene og staten. Kommunalt barnevern har 
ansvar for hvert enkelt barn og ungdom i kommunen, mens Bufetat blant annet har ansvar for 
rekruttering av fosterhjem, institusjonsplasser og plasseringstiltak i akuttsituasjoner. I tillegg tilbyr de i 
enkelte tilfeller spesialiserte og omfattende hjelpetiltak i hjemmet etter søknad fra kommunalt 
barnevern. 

Kommunale barneverntjenester erfarer at Bufetat ikke alltid klarer å levere tiltakene som barn og 
ungdom trenger. Noen barn og ungdommer må vente for lenge på tiltak og noen av tiltakene har ikke 
god nok kvalitet. 

Saksbehandlers vurderinger:
Det vurderes som positivt at kommunalt og statlig barnevern definerer prinsipper og verdier for 
samarbeid, samarbeidsområder og samhandlingsstrukturer i denne avtalen. Dette danner igjen 
grunnlag for videre dialog mellom partene vedrørende å gi helhetlige og gode tjenester til barn og 
unge som trenger bistand fra barnevernet.
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Kommunen har meldt at fristen som er angitt ikke kunne overholdes. Dette var ikke noe problem da 
det var lik for en del andre kommuner.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

~ o ~

Alternative løsninger:
Eigersund kommune godkjenner ikke framlegg til overordna avtale om samhandling mellom det 
kommunal barnevernet i område Stavanger og det statlige barnevernet i Region Vest

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

221679
Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det 
statlige barnevernet i

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

8 I 13.09.2007 BUFETAT Vest
The common assessment framework  (CAF) - et 
egenevalueringsverktøy

7 I 10.10.2007 Randi Husveg - BUFetat Samarbeid barnevern - BUF etat
6 I 05.11.2007 Bufetat Kurs for tilsynsførere til fosterbarn

4 I 12.11.2007 BUF etat
Invitasjon til grunnopplæring for nye 
fosterforeldre

1 I 12.11.2007 BUF etat Prosedyre halvårlig evaluering av plasserte barn

2 I 12.11.2007 BUF etat
Referat fra samarbeidsmøte 13.09.07 om 
tilsynsførerarbeid i forhold til fosterbarn

3 I 12.11.2007 BUF etat
Virksomhetsplan for Egersund 2007 - til 
undertegning og retur til fagteamet

5 I 12.11.2007 BUF etat
Skriftlig melding når saker blir trukket fra 
fylkesnemnd og rettsvesen

10 I 22.11.2007 BUF etat
Rekruttering av fosterhjem - innhenting av 
personopplysninger

9 I 05.12.2007 Bufetat
Invitasjon til seminar 17.12.07 Tema: Utredning 
og tiltak overfor risikoutsatte barn

13 I 05.12.2007
Fosterhjemstjenesten i 
Stavanger

Invitasjon til kurs fosterforeldre som har ungdom

12 I 14.12.2007
Fosterhjemstjenesten i 
Stavanger

Invitasjon til regionskurs for fosterforeldre - Barn 
av regnbuen

11 I 19.12.2007 BUF etat
Innkalling til samarbeidsmøte 10.01.08 om 
tilsynsførerarbeid i forhold til fosterbarn
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21 I 07.01.2008 BUF etat
Grunnkurs for tilsynsfører i fosterhjem vinteren 
2008

20 I 07.01.2008 BUF etat
Grunnkurs for tilsynsførere for fosterbarn 
vinter/vår 2008

14 I 11.01.2008 BUF etat
Informasjonsskriv fra fosterhjemstjenesten 
v/Steindal gård ressurssenter

15 I 14.01.2008 BUF etat Gunnopplæring fosterforeldre i april
22 I 28.01.2008 BUF etat Grunnkurs for tilsynsførere i fosterhjem i 2008

16 I 04.02.2008 Region vest Bufetat
Kommuneundersøkelsen 2008 - Bufetat, region 
vest - Orientering om spørreundersøkelse for 
vurdering og

23 I 05.02.2008 BUF etat
Grunnkurs for tilsynsføreere i fosterhjem våren 
2008

19 I 05.02.2008 Bufetat
Referat fra samarbeidsmøte om tilsyn med 
fosterbarn 10.01.08

18 I 08.02.2008
Stavanger 
Universitetssjukehus

Informasjon til henvisere til BUPA

17 I 15.02.2008 Bufetat
Invitasjon til kurs for fosterforeldre som har barn 
og ungdom med tilknytningsvansker

24 I 06.03.2008
ungdoms- og 
familieetaten Barne-

Rekruttering av fosterhjem, innhenting av 
personopplysninger

26 I 03.04.2008 BUF etat
Kommunale egenandeler og refusjon av utgifter 
til tiltak

25 I 11.04.2008 Bufetat Virksomhetsplan Eigersund kommune
27 I 28.07.2008 Bufetat Temasamling for barneverntjeneste

28 I 29.09.2008 Bufetat
Referat fra samarbeidsmøte om tilsyn med 
fosterbarn 25.09.08

29 I 29.10.2008 BUF etat
Kartlegging av barnets familie og nære nettverk 
ved omsorgsovertakelse

31 I 12.11.2008 BUF etat Referat fra Lefsemøte 12.11.08
32 I 14.11.2008 Bufetat Samarbeidsavtale om fosterhjemsarbeid

30 I 22.01.2009
Fosterhjemstjenesten i 
Stavanger

Referat fra samarbeidsmøte 22.01.09

33 I 02.03.2009 Bufetat Tilskudd til forsterkning av fosterhjem

34 I 12.03.2009
Stavanger 
universitetssjukehus

Informasjon om nytt henvisningsskjema til det 
psykiske helsevernet for barn og unge

35 I 08.05.2009 Bufetat
Invitasjon til samarbeidskonferanse mellom 
barnevern, familievern, psykiatri og tverrfaglig

36 I 30.06.2011 Bufetat
Undersøkelse av samarbeid mellom Bufetat og 
kommunene 2011

37 I 20.03.2012
Kommunenes 
sentralforbund

Overordnet avtale om samhandling mellom det 
kommunale barnevernet og det statlige 
barnevernet i

Parter i saken:
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities

Vår referanse: 11/00625-21
Arkivkode:   
Saksbehandler: Astrid Toft
Deres referanse:   
Dato: 20.03.2012

Kommunene i Sør-Rogaland ved ordfører, rådmann og leder for 
barnevernet  

  
  

OVERORDNET AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG 
DET STATLIGE BARNEVERNET I REGION VEST

Bakgrunn og forankring: 

Fylkesstyret i KS Rogaland gjorde følgende vedtak i møtet 15.mars:
Fylkesstyret anbefaler kommunene å inngå avtale med BUF etat Vest i tråd med arbeidsgruppenes 
anbefaling.  
Fylkesstyret ber om at administrasjonen utformer et likelydende forslag til vedtak som følger 
utsendelsen til kommunene.

Rådmannsutvalget i Rogaland tok saka til orientering i sitt møte 22.februar.

Kort oppsummering av prosessen fram mot forslag til overordnet samhandlingsavtale for 
barnevernet i Vest – område Stavanger:

Fylkesstyre i KS Rogaland har tatt initiativ til et arbeid som skal få frem et forslag til 
overordnet samhandlingsavtale mellom kommunene og Bufetat region Vest. 

Oppstart:
Administrasjonen i KS tok kontakt med Bufetat Vest. Begge partar har over tid sett behovet 
for å få eit godt system på samarbeidet gjennom en avtale.  
Vi var enige om behovet for avtale og enige om at prosessen frem mot en avtale var sentral. 

Arbeidsgruppe:
KS tok initiativ til å få på plass representanter fra kommunene til arbeidsgruppen. Alle 
kommuner ved ordfører, rådmann og leder for barnevernet, fikk epost der de ble oppfordret
til å velge en representant til arbeidsguppen. KS ba om at man, så langt det var mulig, samlet 
seg regionvis om en repr. til arbeidsgruppen. - KS har hatt ansvar for å koordinere arbeidet.
Bufetat valgte sine deltakere.   Arbeidsgruppen hadde tre møter i 2011, og vedlagt følger 
forslag til avtale. 

Deltakarar i arbeidsgruppen:
Fra Bufetat: Nina Bolstad, Kirsten Øgrey Tønnessen (gjekk ut etter andre møte), Heidi A 
Worren, Synnøve G Nyborg.
Fra kommunene: Gunnar Toresen (Stavanger), Merete Aase (Sola), Kristi Flatø (Hjelmeland), 
Tove Ørsland (Eigersund, gjekk ut etter andre møte), Arve Lerum (Hå), Ørjan Daltveit (Time)Side 366 av 544



Fra KS: Astrid Toft

Fremlegg til vedtak 

1. …………………… kommune godkjenner framlegg til overordna avtale om samhandling 
mellom det kommunale barnevernet i område Stavanger og det statlige barnevernet i 
Region Vest.

2. Avtalen signeres av ordfører på et «miniseminar» i Stavanger i mai 2012. 

Vi ber kommunane behandle framlegget til samarbeidsavtale politisk innen 30. april 2012.
Spørsmål og evt. kommentarer kan rettest til: astrid.toft@ks.no

Helene Arholm Astrid Toft
Regiondirektør, KS Vest-Norge Dagleg leiar, KS Hordaland
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Overordna avtale om samhandling mellom 
det kommunale barnevernet i Sør Rogaland

og det statlege barnevernet i Region Vest

Bjerkreim Eigersund Finnøy Forsand Gjesdal

Hjelmeland Hå Klepp Lund Rennesøy

Sandnes Sola Sokndal Stavanger Strand

Randaberg Time
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1. RAMMER

Partar i denne avtalen er kommunane i Sør Rogaland og det statlige barnevernet, Bufetat Region 
Vest.

* Lov om Barneverntjenester 
* Rundskriv Q-06/2007 ”Oppgaver og Ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige 
barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet”
- disse regulerer oppgavene og forpliktelse til betaling som er tillagt det kommunale og statlige 
barnevernet.

Ansvar og oppgåver i barnevernet i Norge er delt mellom kommunane og staten. Begge er gjensidig 
avhengig av kvarandre for å få utført sine oppgåver.

2. FORMÅL MED AVTALEN

Det statlege og kommunale barnevernet skal samhandle og utfylle kvarandre på ein slik måte at 
tenestene framstår som heilskaplege, og gir barn, unge og familiar den hjelpa dei har behov for. 

Avtalen skal gi en felles forståing av kva rammer som ligger til grunn for samarbeidet ved å 
tydeliggjere partane sine roller og mandat. 

Avtalen skal være kjent for alle tilsette i statleg og kommunal barneverntjeneste.

3. FORANKRING

Partane skal gjere denne avtale kjent i respektive organisasjonar, på alle nivå.
Det skal gjerast ein aktiv innsats for å gjere kjent innhaldet og forankre samhandlingsavtala.

4. PRINSIPP OG VERDIER FOR SAMARBEIDET

Kommunalt og statleg barnevern skal framstå som eit felles barnevern overfor barn, unge, familiar, 
samarbeidspartar og samfunnet for øvrig.

Samarbeidet skal vere prega av:

 Likeverd

 Gjensidig respekt og initiativ

 Opne og tydelege tenester
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 Felles forplikting og forutsigbarhet

 Konstruktiv utforsking av kunnskap og læring

5. SAMARBEIDSOMRÅDE

Utvalde samarbeidsområde for denne avtaleperioden er:

Samhandling om mål, strategi og resultat
Systematisk samarbeid og erfaringsutveksling om god praksis

Tenesteutvikling
Krisevurdering – under dette: felles forståing og kompetanseutvikling

Sped- og småbarn

Akutt plassering – under dette: felles arbeidsprosess

Fosterheim – under dette:

 rekruttering og rettleiing av fosterheimar

 overføring av erfaring og kunnskap mellom Bufetat og kommunar

 førebyggje uønska flytting, utvikling av rutiner og tiltak

Barn med rettar etter fleire lovverk

Opphald og behandling i institusjon – under dette: forventningsavklaring 

Ettervern for ungdom 

Kompetanseplanar og felles fagprofil  

Kartleggingskompetanse

Metodisk planarbeid og evalueringskompetanse

Utvikling av vedtaksmodellar – under dette:

 Familieråd 

 opne samtalar

 nettverksmetodikk

Kommunikasjonsstrategiar retta mot felles mål og samarbeidsområde. 

6. SAMHANDLINGSSTRUKTUR 

Strukturen for samhandlinga skal bygge opp under målsettingane (kap 2) og fremje arbeidet på dei 
felles samarbeidsområda (kap 5).  
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Partane er samde om at utfordringar i samarbeidet skal handterast på lågast moglege nivå. Det vil sei 
at det meste av kommunikasjonen skal gå på tvers, mellom einingane i det kommunale barnevernet 
og det regionale statlege barnevernet. 

Det er også behov for møtepunkt på høgare nivå, der det jamleg er høve til å adressere eventuell 
usemje og handtere behovet for justeringar og endringar i denne overordna avtala.

6.1. 
Årleg toppleiarmøte, mellom politisk og administrativ- / fagleg toppleiing i kommunane i Sør 
Rogaland, leiinga i Bufetat Region Vest og KS.   

Føremål: Sikre forankring og etterleving av den overordna samhandlingsavtala.

Organisering: Ansvar for å legge til rette for dette møtet ligg hos KS. Der det er hensiktsmessig kan 
ein legge toppleiarmøte til etablerte arenaer for denne målgruppa.

6.1.1.
Direktør i Bufetat Vest kan inngå avtale om årleg møte med leiinga i utvalde kommunar ved behov. 

6.2.     
Faste felles fagmøte mellom leiinga i dei kommunale barnevernstenestene, fagteam og aktuelle tiltak 
i statleg barnevern. Det skal vere to slike møter i året. 

Andre møter mellom kommunane og statleg barnevern er etter avtalt plan.

Føremål: sikre oppfølging av samhandlingsavtalen på det operative nivå, jfr. samarbeidsområda i kap 
5. Fagmøte skal også spele saker inn for toppleiarmøte.

Organisering: Bufetat har ansvaret for å invitere til desse møta.

7. UENIGHET

Usemje om avtala skal løysast i minnelighet og på lågast mogelege nivå.

Usemje skal uansett handterast slik at den ikkje går ut over tilbodet til barn og familiar, og slik at 
tilliten til barnevernet i heilskap ikkje vert svekka. 

8. EVALUERING

Føre det årlege toppleiarmøte skal kommunar og Bufetat oppfordrast til ei evaluering av denne 
overordna samhandlingsavtala. Toppleiarmøte skal i kvart møte ha ei sak om evaluering av avtala. 
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9. AVTALEPERIODE 

Denne overordna samhandlingsavtalen trer i kraft .…..2012 og skal vare fram til 31.12.2013. 

Underordna avtaler som inngås i denne perioden bør falle saman med denne overordna avtale sin 
utløpsdato.

Stavanger, dato …….
Ordførar  ………………kommune Regiondirektør Bufetat Region Vest
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.05.2012
Arkiv: :FE-140, FA-X20
Arkivsaksnr.:
07/3165
Journalpostløpenr.:
12/16026

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester
Leif E. Broch / Roger Tengsared
Informasjonssjef / Brannsfjef/beredskapsansvarlig
51 46 80 23
leif.broch@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
090/12 Formannskapet 14.06.2012
074/12 Kommunestyret 18.06.2012

Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Den fremlagte planen er kun en justering av gjeldende plan. Når rådmannen allikevel velger 
å fremme en justert plan for kriseledelse til politisk behandling før det er gjennomført en 
ROS-analyse, har det sin bakgrunn i at evaluering av beredskapshendelser det siste halvåret 
har avdekket uklare ansvarsforhold og andre forhold som ikke kunne vente til en fullstendig 
ROS-analyse var blitt gjennomført. Dette er et arbeid som rådmannen ba om at ble iverksatt  
i januar 2012. 

Årsaken til at justering av planen blir fremlagt politisk er at det er foreslått prinsipielle 
endringer i ansvarsforholdene mellom ordfører og rådmann. De viktigste endringene er:

Ordførerens ansvarsområde, politisk varamannsfunksjon for ordføreren og klargjøring 
av beredskapsrådets funksjon.

I tillegg er det gjort administrative justeringer som en del av det løpende ajourholdet av 
planen. Dette er bla en tydeligere ansvarsfordeling internt i organisasjonen, en tydeliggjøring 
av en skalerbar beredskapsorganisasjon og et tydeligere krisekommunikasjon.

Planen er et ”levende dokument” der rådmannen er ansvarlig for å endre detaljer i planen og 
der kun prinsipielle endringer og større omlegginger fremmes for politisk behandling.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Justert plan for kriseledelse i Eigersund kommune tas til orientering.
2. Forholdet mellom ordfører og rådmann vedtas som fremlagt i justert plan for 

kriseledelse i Eigersund kommune.
3. Plan for gjennomføring av overordnet ROS-analyse legges frem for formannskapet 

senest i møte 24. oktober 2012. 
4. Overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan legges frem for kommunestyre 

senest i oktober 2013.
5. Dersom ordfører og varaordfører ikke er tilgjengelig/disponibel i en 

beredskapssituasjon, rykker følgende politikere opp i denne rekkefølge slik at 
kommunen alltid har en fungerende ordfører og varaordfører: Varaordfører, leder av 
planteknisk utvalg, gruppeledere etter stemmetall ved forrige valg.
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6. Ordføreren gis hastekompetanse etter kommunelovens § 13 i beredskapssituasjoner 
dersom situasjonen krever det.

7. Nytt reglement for Beredskapsråd i Eigersund kommune vedtas som fremlagt.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Beredskapsplanen har utgangspunkt i formålsparagrafen i forskrift om kommunal 
beredskapsplikt (FOR 2011-08-22-894) Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko 
for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen 
som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor 
andre aktører.

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen utgjør således det lokale 
fundamentet i den nasjonale beredskapen. Den nasjonale beredskapen bygger på 
prinsippene om nærhet, likhet og ansvar.

Sektorlovgivningen pålegger kommunen en rekke krav til beredskapsforberedelser på en 
rekke områder, hvor de mest relevante er:

 Brann- og eksplosjonsvernloven
 Forurensningsloven 
 Opplæringsloven 
 Helse- og sosialberedskapsloven 
 Strålevernloven 
 Kommunehelsetjenesteloven
 Sosialtjenesteloven 
 Smittevernloven
 Forsyningsloven 
 Vannressursloven

Normal planprosess for en beredskapsplan vil være å ta utgangspunkt i en overordnet risiko-
og sårbarhetsanalyse (ROS) som igjen vil være basert på avdelings- og seksjonvise ROS-
analyser. Dette er et et relativt omfattende arbeid for hele organisasjonen. På bakgrunn av 
resultatet av ROS-analysen, justeres så beredskapsplan i tråd med det som vurderes som 
de mest aktuelle hendelser for kommunen. 

Den gjeldende ROS-analysen er fra 1999 og er overmoden for revisjon. Rådmannen har gitt 
beredskapsansvarlig i oppdrag å legge frem en fremdriftsplan for en overordnet ROS-
analyse innen medio september. I fremdriftsplanen skal det også legges frem forslag til 
mandat og sammensetning av en plangruppe for dette arbeidet. Fremdriftsplanen skal ta 
utgangspunkt i at en fullstendig ROS-analyse skal være sluttført slik at kommunestyret 
senest i oktober 2013 kan vedta en ny beredskapsplan basert på en gjennomført ROS-
analyse.

Kommunestyret vedtok i 2007 plan for kriseledelse i Eigersund kommune. Planen gir føringer 
for kommunens ledelse ved ulike kriser. Planen har ikke vært revidert siden.  

Det er hovedsakelig kap 3-5 og kap 8 som er justert. I tråd med dette er layout endret, 
herunder kapittelinndeling med mer. Dette er ikke en revidering, men en del av det løpende 
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ajourholdet. Derfor er ikke den justerte planen sendt på høring. Når revidert plan er 
utarbeidet på bakgrunn av gjennomført ROS-analyse senest fremlagt for kommunestyret i 
okt. 2013, vil den få status som temaplan og vil bli behandlet i tråd med retningslinjene for 
slike, herunder høringsrunder mv. 

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremlagte planen er kun en justering av gjeldende plan.  Når rådmannen allikevel velger 
å fremme en justert plan for kriseledelse til politisk behandling før det er gjennomført en 
ROS-analyse, har det sin bakgrunn i at evaluering av beredskapshendelser det siste halvåret 
har avdekket uklare ansvarsforhold og andre forhold som ikke kunne vente til en fullstendig 
ROS-analyse var blitt gjennomført. Dette er et arbeid som rådmannen ba om at ble iverksatt  
i januar 2012. 

Årsaken til at justering av planen blir fremlagt politisk er at det er foreslått prinsipielle 
endringer i ansvarsforholdene mellom ordfører og rådmann. De viktigste endringene er:

Ordførerens ansvarsområde, politisk varamannsfunksjon for ordføreren og klargjøring 
av beredskapsrådets funksjon.

I tillegg er det gjort administrative justeringer som en del av det løpende ajourholdet av 
planen. Dette er bla en tydeligere ansvarsfordeling internt i organisasjonen, en tydeliggjøring 
av en skalerbar beredskapsorganisasjon og tydeligere og oppdatert krisekommunikasjon.

Planen er et ”levende dokument” der rådmannen er ansvarlig for å endre detaljer i planen og 
der kun prinsipielle endringer og større omlegginger fremmes for politisk behandling.

Beredskapsarbeid er samarbeid. For å få til et velfungerende samarbeid som kan hjelpe oss 
å forebygge uønskede hendelser – og sørge for at de håndteres på best mulig måte når de 
inntreffer er det helt sentralt at samarbeidet fungerer. Formålet med forebyggende og skarpt 
beredskapsarbeid er at kommunen skal sikre og ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette er vår ledestjerne – og grunntanken bak alt vi gjør i beredskapssammenheng. I tillegg 
til befolkningens liv og helse er det naturligvis også viktig å ha fokus på miljøet, materielle 
verdier og vårt totale omdømme. 

For å få til et så godt samarbeid og samhandling som mulig er det en del faktorer som må 
være på plass. For å lykkes med den kommunale beredskapsledelsen er det svært viktig at 
organiseringen av arbeidet er klart definert og at alle aktuelle aktører er kjent med hvordan 
kommunen organiserer seg i en beredskapssituasjon. I tillegg er det av avgjørende 
betydning at den enkeltes rolle og oppgaver er klart formulert og at disse er forstått. Dette 
handler ikke bare om å forstå sin egen rolle og sitt eget ansvar, men også å ha kunnskap om 
sine kollegaers roller og ansvar. For å ikke operere med for mange systemer ønsker 
rådmannen primært at organisasjonen skal ha så lik organisering i en beredskapssituasjon 
som i det daglige. Det legges derfor ikke opp til en organisering av dette arbeidet som er 
særlig annerledes enn den ordinære organiseringen av kommunen. 

I en beredskapssituasjon vil det som oftest være nødvendig å samarbeide med eksterne 
parter som Politi, Sivilforsvaret, Heimevernet, Fylkesmannen, Dalane Energi, Røde Kors m.fl. 
Arenaer og møtepunkter med eksterne aktører må opprettes og det eksisterende 
Beredskapsrådet er et eksempel på en slik arena. Et godt samarbeid har betydelig verdi – og 
treffpunkter i normalsituasjoner er med på å forsterke dette. 

Varslingsrutiner og et godt system for å komme raskt i gang ved en alvorlig hendelse er en 
kritisk suksessfaktor i beredskapsarbeidet. Tidsfaktoren spiller en stor rolle i en innledende 
fase i en situasjon hvor beredskapsledelse er nødvendig. Tid er ikke bare penger, men 
viktigere enn det; ved å ta de rette grepene tidlig kan dette være positivt for å sikre liv og 
helse i en beredskapssituasjon.
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Et annet vesentlig element i beredskapsarbeidet er informasjon. Rask, relevant og riktig 
informasjon vil bidra positivt i enhver beredskapssituasjon. Her er det mange aktører og 
mange arenaer som skal følges opp. Et velsmurt informasjonsapparat vil dermed være av 
sentral betydning når uhellet først er ute. 

Denne beredskapsplanen er svaret på hvordan kommunen skal forebygge og håndtere 
beredskapssituasjoner. Ved å være godt forberedt kan konsekvensene av en 
beredskapssituasjon reduseres, og risikoen for liv og helse, miljø og materielle verdier kan 
gjøres så små som mulig.

Men en plan i seg selv er ikke nok. I tillegg må organisasjonen trene på å håndtere uønskede 
hendelser. Det er vi i gang med – og det skal det gjøres mer av. Med denne planen vil 
fundamentet være på plass – og så kommer den praktiske oppfølgingen deretter. 

Beredskapsarbeidet i kommunen er nå langt mer prioritert enn det har vært tidligere og ikke 
minste er ledelsen nå langt mer bevisst dette område. I motsetning til tidligere har også 
saksområdet nå fått øremerket stillingsressurser. Dette skjedde i forbindelse med at 
beredskapsfunksjonen ble overført til brannsjefen ved tilsetting av ny brannsjef. 
Brannsjefsstillingen fikk da frigjort de 20% av stillingen som tidligere var knyttet til 
forebyggende virksomhet for å kunne ivareta beredskapsfunksjonen.  Rådmannen er også i 
ferd med å oppnevne en fast faggruppe for beredskap som skal ivareta koordinering og 
samordning av beredskapsarbeidet i administrasjonen. I faggruppen vil det være 
medlemmer fra alle avdelinger og relevante fagområder.

I tillegg er lovverket nå endret ved at kommunen nå har plikt til å utarbeide ROS-analyse, ha 
og øve beredskapsplan, samt informasjonsplan og plan for befolkningsvarsling. 

Kommunen fikk 25. Mai 12 melding om at kriseledelsen i Eigersund kommune skal delta i 
Øvelse Orkan 12. Øvelsen ledes av DSB og vil gå av stabelen i uke 48. Slik det ser ut nå er 
tirsdag 27. november blinket ut som øvingsdag. Dette vil gi en god mulighet for å få øvd 
gjeldende planverk med tanke på at det skal utarbeides en ny ROS-analyse samt en revidert 
plan i 2013.

Fylkesmannen har for øvrig også varslet tilsyn med Eigersund kommune i juni 2012.

Til de enkelte punktene som blir endret:

Ordførerens ansvarsområde.
I tidligere planer har ordføreren hatt en funksjon som øverste leder av kommunen 
krisehåndtering. Dette innebærer i realiteten at ordføreren også skal være den operative 
lederen av kommunen krisehåndtering. Dette er en situasjon som bryter med de ordinære 
ansvarsforholdene der rådmannen er ansvarlig for administrasjonen og dens utførelse og der 
rådmannen svarer overfor det politiske.

I forslag til ny plan er forholdet mellom ordfører og rådmann er det samme i 
beredskapssituasjon som det er til daglig. Ordføreren representerer 
kommunestyret/formannskap og er kommunens ansikt utad. Ordføreren vil som en 
hovedregel være kommunens talsperson, men uttaler seg ikke om operative forhold med 
mindre dette er koordinert med den som har det operative ansvaret for hendelsen. Dette vil 
ofte være politiet, men kan også være Kystverket eller rådmannen.

Rådmannen er den operative lederen av alle hendelser gjennom sin funksjon som leder og 
ansvarlig for administrasjonen. 

Ordfører:  
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 Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er 
nødvendig og det ikke er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig 
kommunestyre/formannskap.

 Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i 
media.

 Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med 
hendelsen.

 Lede pressekonferanser.
 Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon, 

informasjons- og mediahåndtering. 

Rådmann:  
 Rådmannen er ansvarlig for administrasjon og har det øverste operative ansvaret for 

håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at 
organisasjonen klarer å håndtere situasjonen.

 Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette 
beslutningene.

 Formulere strategi for krisehåndteringen. 
 Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste

Gjennom denne arbeidsfordelingen sikres det at ansvarsforholdene er klare og at 
kommandoforhold og tjenestevei er lik både i beredskapssituasjoner og i forhold til daglig 
drift.

Ordførerens myndighet til å treffe vedtak etter kl § 13.
Det foreslås også at ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak etter kommunelovens § 13 i 
beredskapssituasjoner. Det kan nevnes at det ikke er uvanlig i kommunene at ordføreren har 
en slik myndighet når kommunestyre/formannskap har ferie. Rådmannen ser det derfor som 
helt uproblematisk at ordføreren får en slik fullmakt i beredskapssituasjoner.

Politisk varamannsfunksjon for ordføreren.
I det fremlagte forslag til justert plan, er også varaordførers funksjon tydeliggjort ved at det 
presiseres at varaordføreren sammen med ordføreren skal kunne dekke funksjonen 24/7 
dersom situasjonen krever det.

Samtidig er det nødvendig å sikre at kommunen i en krisesituasjon alltid har en funksjonene 
ordfører og varaordfører. Det foreslås derfor at det er en klar varamannsrekkefølge dersom 
ordfører og varaordfører ikke er tilgjengelig/disponibel i en beredskapssituasjon. Forslaget er 
at varamannsrekkefølgen er slik: Varaordfører, leder av planteknisk utvalg, gruppeledere 
etter stemmetall ved forrige valg. Dermed sikres det at kommunen alltid har en fungerende 
ordfører og varaordfører når situasjonen krever det i en krise.

En tydeligere ansvarsfordeling internt i organisasjonen.
Eigersund kommune har de siste årene hatt relativt mange hendelser som har krevd at deler 
av beredskapsorganisasjonen har vært i funksjon. Disse hendelsene har vært håndtert på en
slik måte at de har bidratt positivt til kommunens omdømme. Samtidig har evalueringen vist 
at det er behov for en tydeligere intern ansvarsfordeling for å sikre at de erfaringene som 
kommunen har fått gjennom disse hendelsene, blir nedfelt i planverket slik at planverk og 
praksis er lik. Erfaringene har også vist behovet for en tydeligere skalerbar 
beredskapsorganisasjon i planverket. 

Beredskapsledelsen i Eigersund kommune tar utgangspunkt i rådmannens ledergruppe som 
består av ordfører, rådmann og hans kommunalsjefer (avdelingssjefer, kom.sjef økonomi og 
kom.sjef personal), samt informasjonssjef og beredskapsleder. 
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Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen. 
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med seksjonsledere og eksterne aktører.

Tydeligere krisekommunikasjon.
Medie og kommunikasjonslandskapet har endret seg betydelig siden forrige revisjon av 
planenog en har derfor justert planen i forhold til dette. Informasjonshåndtering er nå langt 
mer kritisk. Det blir ofte sagt at informasjonshåndtering kan være 60-70% av 
krisehåndteringen, manglende informasjonshåndtering kan i seg selv bidra til en 
informasjonskrise i tillegg til den egentlige krisen 

Det er derfor presisert at kommunen skal derfor ha en proaktiv informasjonspolitikk ved alle 
kriser og hendelser. To faktorer er avgjørende for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere, 
og det er tid og tilgjengelighet. Tid ved at kommunen er raskt ute med relevant informasjon 
og tilgjengelighet ved at relevant informasjon er tilgjengelig for publikum og media i flere 
kanaler. Dette for å unngå at det oppstår et informasjonsvakuum og/eller en 
informasjonskrise.

All kommunal informasjonshåndtering ved hendelser og kriser skal basere seg på 
prinsippene om at den skal være:

- Proaktiv
- Utvise mest mulig åpenhet
- Korrekt og helhetlig 
- Inkludere alle kommunens innbyggere. 

Samtidig skal en god informasjonshåndtering bidra til å:
- skape trygghet og sikkerhet, samt redusere unødig frykt/angst
- sikre at kommunens innbyggere, publikum og ansatte får nødvendig informasjon om 

hvordan de kan og skal forholde seg i situasjonen
- sikre mest mulig arbeidsro for kommunens kriseledelse og annet involvert 

beredskapspersonell
- styrke tilliten til kommunen og ivareta kommunens omdømme
- sikre at det ikke oppstår et informasjonsvakuum
- forhindre spekulasjoner, rykter og feilinformasjon

For å kunne håndter utfordringer innenfor krisekommunikasjon, er det etablert en egen 
kommunikasjonsgruppe i kommunen som skal bidra i informasjonshåndtering og
koordinering av denne. Gruppen har også en funksjon utover ren krisekommunikasjon.

For øvrig vises det til vedlegg - Krisekommunikasjon som gir detaljer for dette feltet.

Dette feltet er også prioritert ved at kommunen nylig har gjennomført eget kurs for ledelsen 
og mesteparten av beredskapspersonell på informasjonssiden. 

Kommunens beredskapsråd.
Kommunen har i sitt planverk og reglement et beredskapsråd. Beredskapsrådet består av 
representanter for Eigersund kommune og representanter fra etater, bedrifter og frivillige 
organisasjoner som er aktører i beredskapssammenheng i Eigersund kommune. Av ulike 
grunner har dette rådet ikke vært i funksjon de siste 10 årene. Tidligere har beredskapsrådet 
i realiteten hatt en operativ funksjon noe som ikke anses som hensiktsmessig.  

For å gjøre beredskapsrådet relevant, foreslås det derfor at rådets funksjon tydeliggjøres 
som et forum for gjensidig informasjon, drøfting og koordinering av beredskapsarbeid i 
Eigersund kommune, og der rådet har ikke noen beslutningsmyndighet. I en krise og/eller en 
beredskapssituasjon, kan rådet imidlertid få en utvidet funksjon som koordinerende organ 
dersom det er enighet om dette.

 Det foreslås at rådet fortsatt ledes av ordføreren og at følgende deltar fra kommunen: 
rådmann, beredskapsansvarlig, informasjonssjef og leder av kommunens kriseteam. 
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Følgende eksterne aktører skal inviteres til å delta som fast medlem: Politiet, Heimevernet, 
Sivilforsvaret, Røde Kors, Egersund Havn KF og Dalane Energi IKS. I tillegg inviteres andre 
aktuelle beredskapsaktører i Eigersund kommune til å delta etter ordførerens bestemmelse.

Rådet skal møtes minimum 1 gang i året. Eigersund kommune er ansvarlig for å kalle inn til 
møte og har sekretariatsansvar. Møtedeltakere bærer selv sine utgifter til deltakelse i rådet.

Aktuelle tema som bør drøftes i beredskapsrådet er:
 Arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
 Samfunnssikkerhet i kommuneplanen.
 Overordnede kommunale beredskapsplaner.
 Gjensidig orienteringer om beredskapsrelevant planlegging og ressurser.
 Klargjøring av ansvars- og rollefordeling.
 Gjensidig orientering om beredskapsarbeid og beredskapsplaner.
 Styrking av beredskapsarbeid på tvers.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Justert plan for kriseledelse i Eigersund kommune tas til orientering med følgende 
endringer:

Forholdet mellom ordfører og rådmann vedtas som fremlagt i justert plan for 
kriseledelse i Eigersund kommune med følgende endringer:

Plan for gjennomføring av overordnet ROS-analyse legges frem for formannskapet 
senest i møte xx. 

Overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan legges frem for kommunestyre 
senest i xx.

Dersom ordfører og varaordfører ikke er tilgjengelig/disponibel i en 
beredskapssituasjon, rykker følgende politikere opp i denne rekkefølge slik at 
kommunen alltid har en fungerende ordfører og varaordfører: Xx

Ordføreren gis ikke hastekompetanse etter kommunelovens § 13 i 
beredskapssituasjoner dersom situasjonen krever det.

Nytt reglement for Beredskapsråd i Eigersund kommune vedtas som fremlagt med 
følgende endringer: 

~ o ~
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1. Plan for kriseledelse I Eigersund Kommune  
Kommunen har et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Den politiske og 
administrative ledelse er ansvarlig for at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og for at det 
foreligger en plan for hvordan kommunen skal kunne opprettholde sin virksomhet i en krisesituasjon. 
Håndtering av et økt informasjonsbehov internt i kommunen, og i forhold til media og publikum, vil 
være en viktig del av kriseplanen. 
 
Rask og effektiv handling under en katastrofe, krise‐ eller krigssituasjon forutsetter at ansvarsforhold 
med bruk og fordeling av disponible ressurser er avklart på forhånd.  
 
Beredskapsplanen skal fange opp både akutt inntrufne hendelser og hendelser som bygges opp over 
tid. Det er likevel med grunnlag i erfaringer, mulig å gi grove anslag for sannsynligheten for at ulike 
hendelser inntreffer, og anslå omfang og behov for krisehjelp.  
 
I alle krisesituasjoner er det likevel viktig å merke seg at det er den aktuelle akutte situasjon og ikke 
beredskapsplanen, som danner grunnlaget for den faktiske og styring, ledelse, organisering og 
ressursbruk.  
 
Dersom det er mulig, skal all øvrig kommunal virksomhet og lokalsamfunnet ellers fungere på en 
normal, uavhengig og uberørt måte i forhold til krisesituasjonen.  
 
Kriseledelsen oppløser seg selv når hendelsen kan håndteres av kommunens ordinære organisasjon. 
Ordfører avgir rapport til kommunestyret snarest etter krisens opphør. 
 

2. Fastsettelse 

a. Fullmakter  
Ordfører/rådmann eller de som fungerer i disses stillinger, er gitt fullmakt til å iverksette denne 
planen eller deler av denne. Samme personer er delegert myndighet til å iverksette de nødvendige 
tiltak for å avhjelpe en oppstått akutt krise. 
 
Kommunestyret har gitt kriseledelsen fullmakt til å gjøre økonomiske disposisjoner, begrenset oppad 
til kr. 5.000.000,‐, til det formål å bringe krisesituasjonen til opphør. 
 

b. Iverksettelse 
Kommunestyret fastsetter denne plan til bruk for kommuneledelsen. 
 

3. Kriseledelse – Målsetting, organisering og etablering 

a. Målsetting 
Kriseledelsen i Eigersund kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 
oppstår. Ledelse og innsats skal skje på lavest mulig nivå. Nødvendige tiltak skal normalt 
gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter. 
Når en krise er et faktum, eller en hendelse med stor sannsynlighet er i ferd med å utvikle seg til en 
krise, skal kriseledelsen ha to arbeidsmål: 

 
1.  Søke å avgrense skader, og bringe krisen til opphør med tilgjengelige midler; egne eller i 
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samarbeid redningstjenesten og andre offentlige myndigheter og innsatsenheter. I en 
katastrofesituasjon der menneskers liv og helse er truet, har politimesteren i Rogaland et 
overordnet ansvar for skadebekjempelse, med ressursstøtte fra kommunen. 

 
2.  Så lenge krisesituasjonen er tilstede; opprettholde et best mulig ordinert tjenestetilbud, og 

iverksette tiltak for å normalisere situasjonen. 
 

Til sammen: Sikre, redde, evakuere, informere, normalisere og evaluere. 
 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen utgjør således det lokale 
fundamentet i den nasjonale beredskapen.  
 
Beredskapsarbeidet er basert på tre prinsipper. 
 

Nærhetsprinsippet: En beredskapssituasjon skal håndteres på et lavest mulig nivå. 
 
Likhetsprinsippet: Organiseringen i en beredskapssituasjon skal være mest mulig lik den 
daglige organiseringen. 
 
Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en 
beredskapssituasjon. 

b. Risiko og sårbarhetsanalyse 
Planen er bl.a utviklet med bakgrunn av en tidligere gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse av 
kartlagte sannsynlige dimensjonerende uønskede hendelser som kan ramme mennesker, miljø og 
samfunnsviktige funksjoner innen kommunen.  

c. Beredskapsrådet 
Beredskapsrådet er et koordinerende samordnings‐ og informasjonsorgan uten 
beslutningsmyndighet bestående av instanser som er aktuelle i en beredskapssituasjon. Rådet består 
ledes av ordføreren og medlemmer er kommunen, politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, Egersund Havn, 
frivillige organisasjoner og andre ut i fra situasjonen. Det er et eget reglement for beredskapsrådet 
(vedlegg). 

d. Beredskapsplaner for avdelinger og seksjoner 
Kommunenes krisehåndteringsplan er en overordnet plan for kommunens 
krisehåndteringsorganisasjon som kommunens andre beredskapsplaner er knyttet opp til.  
 
Denne planen skal ikke erstatte eksisterende planer for krisehåndtering som er utarbeidet av 
kommunale virksomheter som det er nevnt eksempler på i skissen under. 
 
I tillegg vil den enkelte driftsenhet selv måtte vurdere behovet for å lage egne avdelingsplaner og 
lignende. 
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e. Organisering – Kommunal beredskaps- og kriseledelse 
Beredskapsledelsen i Eigersund kommune tar utgangspunkt i ordfører og rådmannens 
ledergruppe som består av rådmann og hans kommunalsjefer (alle avdelingssjefene, 
kom.sjef økonomi og kom.sjef personal), samt informasjonssjef og beredskapsleder.  
 
Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen. 
Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med seksjonsledere og eksterne aktører. 
 
Modellskisse av organisasjon i beredskapssituasjon 
 

 

f. Enhetlig ledelsessystem (ELS) 
Redningstjenesten i Norge baserer seg i hovedsak på bruk av ELS. ELS har som hensikt at 
organisasjonen skal kunne håndtere kortvarige hendelser og vil kunne trappes opp slik at 
store hendelser kan håndteres innenfor samme system. En av suksessfaktorene ved 
systemet er at alle hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i 
organiseringen gjennom hele opptrappingen. Informasjonen følger tjenestevei. 
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g. Roller og oppgaver  
Forholdet mellom ordfører og rådmann er det samme i beredskapssituasjon som det er til 
daglig. Ordføreren representerer kommunestyret/formannskap og er kommunens «ansikt 
utad». Ordføreren vil som en hovedregel være kommunens talsperson, men uttaler seg ikke 
om operative forhold med mindre dette er koordinert med den som har det operative 
ansvaret for hendelsen. Dette vil ofte være politiet, men kan også være Kystverket eller 
rådmannen. 
 
Rådmannen er den operative lederen av alle hendelser gjennom sin funksjon som leder og 
ansvarlig for administrasjonen.  
 
Gjennom denne arbeidsfordelingen sikres det at ansvarsforholdene er klare og at 
kommandoforhold og tjenestevei er lik både i beredskapssituasjoner og i forhold til daglig 
drift. 
 
Ordfører:   
 Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er 

nødvendig og det ikke er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig 
kommunestyre/formannskap. 

 Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i 
media. 

 Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med 
hendelsen. 

 Lede pressekonferanser. 
 Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon, 

informasjons‐ og mediahåndtering.  
 
Varaordfører. 
 Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær. 
 Skal kunne dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører slik at denne funksjonen 

kan være operativ på døgnbasis.  
 Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren. 
 Deltar i informasjonshåndtering i samråd med ordfører, rådmann og 

informasjonssjef. 
 
Rådmann:   
 Rådmannen er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative 

ansvaret for håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik 
at organisasjonen klarer å håndtere situasjonen. 

 Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette 
beslutningene. 

 Formulere strategi for krisehåndteringen.  
 Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste 
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Beredskapsleder: 
 Styrke det operative fokus 
 Innhente grunnlag for beslutninger  
 Rådmannens operative støttefunksjon 
 Lede og koordinere hendelser etter gitte fullmakter 
 Koordinere med eksterne aktører 
 Rapportere til fylkesmannen 

 
Kommuneledelsen representert i beredskapsledelsen 
Denne tillegges en eller flere av kommunalsjefene og/eller seksjonsledere, soneledere etc.. 
Dette avhenger av hendelsen. 
 Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer 

(sørge for at enhetene organiseres mest mulig likt som i daglig virke og etter kjente 
prosedyrer) 

 Sikre loggføring i egen avdeling 
 Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til beredskapsledelsen 
 Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen 
 Formidlingen av tiltakene bør gis mest mulig likt som i daglig struktur 

(Linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i daglig virke der dette er mulig) 
 Sørge for å knytte til seg fagressurser  

(på tvers av faglige skillelinjer om nødvendig/ønskelig) 
 Vurdere bruk av rammeavtaler 

(Opsjonsavtale kun for beredskap eller innlemme et beredskapskapittel i allerede 
inngåtte eller nye rammeavtaler som brukes i det daglige) 

 Sikre at HMS blir fulgt 
 
Informasjonssjef:  
 Utvikle proaktiv strategi for kriseinformasjon og kommunikasjon, informasjons‐ og 

mediahåndtering i tett samarbeid med ordføreren og rådmann. 
 I nært samarbeid med ordfører og rådmann lede media‐, krisekommunikasjon og 

informasjonshåndtering internt (egen organisasjon/ansatte, politikere) og eksternt 
(samarbeidspartnere og publikum).  

 Utføre krisekommunikasjon og informasjonshåndtering jf. Vedlegg 6 ‐ 
Krisekommunikasjon i denne plan. 

 Lede kommunikasjonsgruppen. 
 
Kommunalsjef og seksjon/enhetsleder ikke representert i beredskapsledelsen 
 Som daglig drift  
 Være forberedt og støtte beredskapsledelsen 

 
Eksterne aktører: 
 Faglige råd 
 Hvilke ressurser kan tilbys 
 Bindeledd mellom egen enhet og kommunen/beredskapsledelsen 

 
Alle enheter må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre sine 
gjøremål i en krise/ hendelse. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdaterte 
rutiner for eventuelle hendelser. 
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4. Stedfortredere 24/7 
 
Hver enkelt avdeling står fritt til å ha egne rutiner som sikrer flere stedfortredere enn 3 ledd.  
 
Rolle/stilling  Stedfortreder 1  Stedfortreder 2 
Ordfører  Varaordfører *  Leder planteknisk utvalg 
Rådmann  Kommunalsjef personal  Kommunalsjef økonomi 

Kommunalsjef levekår 

Kultur‐ og oppvekst: 
Skolefaglig ansvarlig. 
 
Helse og omsorg: 
Helsefaglig ansvarlig 

Kultur‐ og oppvekst: Rådgiver 
skole 
Helse og omsorg: 
Fagkonsulent helse 

Kommunalsjef teknisk  Bygg‐ og eiendomssjef  Vei‐ og utemiljøsjef 
Kommunalsjef økonomi  Regnskapsleder  Skatteoppkrever 
Kommunalsjef personal  Personalrådgiver 1  Personalrådgiver 2 
Beredskapsleder brannsjef  Leder beredskapsavdelingen  Leder forbyggende avdeling 
Informasjonssjef  Web‐redaktør  Fagleder sentralbord 
 
*Dersom varaordfører ikke er tilgjengelig/disponibel, rykker følgende politikere opp i denne 
rekkefølge slik at kommunen alltid har en fungerende ordfører og varaordfører: Varaordfører, leder 
av planteknisk utvalg, gruppeledere etter stemmetall ved forrige valg. 
 

5. Varslingsrutiner 
Det er 4 hovedfaktorer som avgjør hendelsens alvorlighetsgrad/omfang: 
 
 LIV  
 HELSE 
 MILJØ 
 MATERIELL 

 
Prinsippskisse hendelseshåndtering 
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VARSLE MOBILISERE HÅNDTERE INFORMERE NORMALISERE
/EVALUERE

•Motta varsel

•Loggføring

•Varslingsrekkefølge

•Bedømme    
hendelsens 
omfang/art 
(innkalling)

•Hvem varsles 
videre

•Hvordan varsles 
det internt/eksternt

•Tiltak/arbeids-
oppgaver

•Hva trengs av 
bistand

•Hvor fås bistanden 
fra

•Omsorg 
psykososialt o.l

•Eksterne 
samarbeidspartnere

•Tiltak

•Hvor stor er 
hendelsen/krisen

•Hvem innkalles 
internt/eksternt

•Når innkalles disse

•Koordinering av 
ressursene

•Hva forventes av 
mobiliserte styrker

•HMS

•Hvilken informasjon 
får vi

•Hvor kommer 
informasjonen fra

•Hva trengs av 
informasjon

•Hvem har 
informasjons-
ansvaret

•Hvordan informeres 
det

•Hvordan besluttes 
overgang til normal 
drift

•Evaluering

•Rapportering

•Erfaring/læring

•Oppdatering av 
planverk etter 
evaluering

 
 

Varsling 
 

Motta varsel om hendelse    
 Sentralbordet varsles i kontortiden og brannvakten varsles utenom kontortid. 
 Videre varsling gjøres gjennom kommunens nettbaserte krisestøtteverktøy CIM.  
 

Loggføring 
 Loggføringen iverksettes ved mottakelse av varsel  
 CIM brukes som verktøy under hele hendelsen/krisen 
 

Hendelse varsles i følgende rekkefølge 
 Rådmann, beredskapsleder, kommunalsjefer, informasjonssjef og 

ordfører/varaordfører, kommunikasjonsgruppe, stedfortredere for kommunalsjefer, 
evt. andre aktører.  

 Sentralbord, brannvakt og legevakt skal alltid varsles ved beredskapshendelser. 
 Dersom telenettet ligger nede gjøres varsling med ordonnans. 
 Varsling gjøres ved bruk av pre‐definerte varslingslister i CIM. Disse skal også finnes i 

papirutgave ved sentralbord og brannvakt.  
 Første varsling vil normalt være en varslingsmelding som går bredt ut til administrativ 

og politisk ledelse, aktuelle seksjonsledere, brannvakt og legevakt. Dette vil kun være 
informasjon om at det har oppstått en hendelse, mulig omfang, men vil ikke kreve 
oppmøte av de som får meldingen med mindre dette fremgår av meldingen.  

 
Varsling om fremmøte etter hendelsens art/omfang  
 Ut i fra hendelsens art og omfang, iverkesettes det videre varsling med melding om 

fremmøte: 
o For beredskapsledelsen avgjør rådmann hvem som skal kalles inn utover 

beredskapsleder og informasjonssjef som alltid møter, alt etter hendelsens 
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art og omfang. 
o Kommunalsjef avgjør hvem som skal varsles om fremmøte i egen enhet. 
o Seksjonsledere avklarer, dersom mulig uten tap av tid, med kommunalsjef 

hvem som varsles om fremmøte i egen enhet dersom situasjonen krever det. 
 

Hvem varsler videre 
 De som mottar meldingen er ansvarlig for å sikre videre intern melding i egen enhet. 
 Alle enheter skal ha en plan for varsling i tilfelle beredskapshendelser. 
 Varslingslister bør i størst mulig grad basere seg på forhåndsdefinerte lister i CIM, 

fagsystemer og SMS‐grupper. Alle elektroniske lister skal også finnes lett tilgjengelig i 
papirutgave  

 
Hvordan varsles det internt/eksternt  
 Melding om hendelsen, om mulig omfang og kommunale tiltak, skal umiddelbart 

legges ut på kommunens nettsider og sosiale medier. Første melding vil normalt kun 
inneholde informasjon om at: «Det har oppstått en hendelse, kommunen har 
iverksatt varsling og tiltak iht til planverk og at mer informasjon vil komme så fort 
situasjonen tillater det.» 

 Beredskapsledelsen avklar videre ekstern og intern varsling etter situasjon og 
omfang.  

 
Tiltak/arbeidsoppgaver 
 Rådmannen beslutter tiltak og fordeler arbeidsoppgaver til de innkalte parter. 

 

Mobilisere 
 
Hvor stor er hendelsen/krisen 
 Kartlegging av størrelse og potensial for hendelsen/krisen 

 
Hvem innkalles internt/eksternt 
 Rådmann og beredskapsleder i samråd med kommunalsjef (er) bestemmer hvem 

som skal innkalles. (Situasjonsbetinget) 
 Det innkalles tilstrekkelig med resurser for å få kontroll/håndtere hendelsen 

 
Når innkalles disse 
 Etter ELS prinsipper 
 Innkalling etter behov, tidsperspektiv av hendelsen 24/7 

 
Koordinering av resursene  
 Stedfortreder 
 Vaktlister 
 24/7 rullering 

 
Hva forventes av mobiliserte styrker 
 Løse de oppgavene de blir tildelt. 

 
HMS  
 HMS arbeid, opplæring osv må være inkludert i det videre arbeidet i tråd med 

kommunens bestemmelser for internkontroll og HMS. 
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Håndtere 
 
Hva trengs av bistand 
 Kartlegging avdekker behovet for bistand, for eksempel. politi, sivilforsvaret, 

fylkesmannen, entreprenører osv.. 
 

Hvor fås bistanden fra 
 Bistanden hentes fra nærmeste ressurs.  
 Rekvireres i størst mulig grad via politiet. 

 
Omsorg psykososialt og lignende 
 Fokus på innkalling av tilstrekkelige kompetente resurser til å håndtere det 

psykososiale, omsorg m.m. 
 

Samarbeid med andre lag foreninger, firma, andre kommuner, IUA, fylkesmannen, 
kystverket m.m. 
 Varslingslister i CIM viser kontaktinformasjon for kontakter som man har 

samarbeidsavtaler med og andre aktører som kan være aktuelle. 
 

Tiltak 
 Tiltak som er satt i gang følges opp rutinemessig   

 
Informere og kommunisere  
 
Hvilken informasjon får vi 
 Det avklares og struktureres hva som er tilgjengelig av informasjon og hva som 

mangler av informasjon. 
 Det avklares hva som kan forventes å komme inn og hva som ikke kan forventes å 

komme av informasjon. 
 

Hvor kommer informasjonen fra 
 All tilgjengelig informasjon vurderes kildekritisk med tanke på pålitelighet og 

dokumentasjon. 
 Det avklares hva som kan forventes av informasjon fra ulike instanser, 

samarbeidspartnere, media mv.. 
 

Hva trengs av informasjon 
 Det avklares hva som trengs av informasjon, hvor og hvordan denne informasjon kan 

skaffes for å kunne håndtere situasjonen. 
 Eventuelle konsekvenser av manglende informasjon avklares. 

 
Hvem har informasjonsansvaret 
 Det avklares hvem som er operativ eier av hendelsen og som kan gi operativ 

informasjon. 
 Det avklares hvem som uttaler seg på vegne av kommunen. 

 
Hvordan informeres det ut 
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 Det avklares hva som er kommunens hovedbudskap. 
 Det avklares hvilke kanaler som skal brukes; web, sosiale medier og media er 

prioritert, men det må tas hensyn til at samtlige av kommunens innbyggere skal 
kunne motta informasjon. 

 Videre kommunikasjonsstrategi gjøres jf. vedlegg – Krisekommunikasjon. 
 

 

Normalisere og Evaluere 
 
Hvordan besluttes overgang til normal drift 
 Rådmann i samråd med ordfører beslutter når man skal over i normal drift 

 
Evaluering 
 Hendelsen/krisen evalueres fortløpende og senest innen 14 dager etter at 

hendelsen/krisen er formelt avsluttet og organisasjonen er i normaldrift. 
 Beredskapsleder er ansvarlig for organisering av evalueringen. 
 Beredskapsleder fordeler oppgavene. 

 
Rapportering 
 Kommunens saksbehandlingssystem 
 Rapport distribueres til alle som har deltatt på evalueringen 

 
Erfaring/læring 
 Svakheter/forbedringspunkter i evalueringsrapport følges opp. 
 Tidsfrist og ansvarlig person fastsettes under evalueringen. 

(se vedlegg for skjema) 
 

Oppdatering av planverk etter evaluering  
 Evalueringsrapporter brukes til grunnlag for oppdatering ved hovedrevisjon av 

beredskapsplan. 
 

6. Lokalisering beredskapsledelse 
Alle større hendelser og kriser skal ledes fra formannskapssalen der beredskapsledelsen skal 
etablere seg. Etablering skjer i henhold til egen rutine.  
Dersom rådhuset ikke er tilgjengelig, etablerer beredskapsledelsen seg på Lagård skole eller 
på annet dertil egnet sted. Etablering skjer i henhold til egen rutine for dette. 
 

7. Lokalisering presse- og mediasenter 
Ved behov for pressesenter etableres dette i Voksenopplæringssenter, eventuelt på Grand 
Hotell eller på Pingvinen. Etablering skjer i henhold til egen rutine. 
 

8. Lokalisering omsorgs- og pårørendesenter 
Ved behov for omsorgs‐ og pårørendesenter etableres dette på Lundeåne bo og 
servicesenter, eventuelt på Pingvinen eller på Rådhuset (mindre hendelser). Etablering skjer i 
henhold til egen rutine. 
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9. Informasjon og kommunikasjon  
Manglende informasjonshåndtering kan i seg selv bidra til en informasjonskrise i tillegg til 
den egentlige krisen Kommunen skal derfor ha en proaktiv informasjonspolitikk ved alle 
kriser og hendelser. To avgjørende faktorer for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere, er 
tid og god tilgjengelighet. Det er derfor helt nødvendig at kommunen er raskt ute med 
relevant informasjon i flere kanaler og er tilgjengelig for publikum og media for å unngå at 
det oppstår et informasjonsvakuum og/eller en informasjonskrise.  
 
Ved alle hendelser og kriser i Eigersund kommune som medfører stor interesse og pågang 
fra media og/eller et stort og økt informasjonsbehov, skal kommunen umiddelbart publisere 
relevant informasjon på kommunens nettsider og på sosiale medier. 
 
Alle meldinger fra sentrale myndigheter med varsel om ulike forhold som kan medføre 
uønskede hendelser, som f.eks melding om flom, skal publiseres på kommunens nettsider. 
 
For øvrig vises det til vedlegg ‐ Krisekommunikasjon som gir detaljer for dette feltet. 
 

a. Målsetting 
All kommunal informasjonshåndtering ved hendelser og kriser skal basere seg på 
prinsippene om at den skal være: 
 Proaktiv 
 Utvise mest mulig åpenhet 
 Korrekt og helhetlig  
 Inkludere alle kommunens innbyggere.  

 
Ved en god informasjonshåndtering ønsker kommunen å bidra til å: 
 Skape trygghet og sikkerhet, samt redusere unødig frykt/angst 
 Sikre at kommunens innbyggere, publikum og ansatte får nødvendig informasjon om 

hvordan de kan og skal forholde seg i situasjonen 
 Sikre mest mulig arbeidsro for kommunens beredskapsledelse og annet involvert 

beredskapspersonell 
 Styrke tilliten til kommunen og ivareta kommunens omdømme 
 Sikre at det ikke oppstår et informasjonsvakuum 
 Forhindre myter, rykter og feilinformasjon 
 

Hovedfokus i kommunens informasjonsbudskap skal være de fire M’er i prioritert rekkefølge: 
 Mennesker 
 Miljø/omgivelser 
 Materielle verdier 
 Marked/økonomi 

b. Ansvarsforhold 
Ved alle hendelser og kriser som medfører stor interesse og pågang fra media og/eller et 
stort og økt informasjonsbehov, avgjør rådmannen om det skal settes inn ekstra 
informasjonsressurser for å bistå/lede informasjonshåndteringen.  
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Ved alle større hendelser og kriser skal all kommunal kriserelatert informasjon koordineres 
gjennom beredskapsledelsen (informasjonssjefen) slik at informasjon som gis av kommunen, 
uavhengig av kanal, er korrekt og fremstår som mest mulig helhetlig og koordinert.  
 
Forespørsler om kriserelatert informasjon på vegne av kommunen fra media og andre skal 
henvises til den som er mediakontakt for kriseledelsen og ordfører (informasjonssjef). 
 
I de tilfeller der en krise/uønsket hendelse ledes av andre instanser som f.eks politiet/lokal 
redningssentral (LRS) eller Kystverket, skal kommunen ikke gi operativ informasjon uten at 
dette er godkjent/koordinert med ledende instans. Kommunal informasjon skal i slike 
tilfeller avgrenses til å gjelde kommunal kommunale forhold/innsats, generell 
samfunnsinformasjon, samt videreformidling av informasjon fra ledende instans/sentrale 
myndigheter. 
 
Ved internasjonale, nasjonale eller regionale hendelser/kriser, vurderes det i hvert enkelt 
tilfelle om kommunen skal publisere egen informasjon eller kun henvise til andre relevante 
informasjonssteder som www.kriseinfo.no som er myndighetenes sentrale nettportal som 
formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. 
 

10. Sikrings- og evakueringsplan 

a. Ansvar og ledelse 
Myndigheten til å treffe beslutning om evakuering i fredstid tilligger normalt skadestedsledelsen, 
(politiet). I tilfeller der politiets egne ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli bedt om å ta på 
seg oppgaver i forbindelse med den praktiske gjennomføringen.  
 
Kommunens beredskapsledelse skal i så fall tre i funksjon for å styre kommunens innsats.  
 
Omfanget av evakueringen avgjør hvilke tiltak i denne planen som skal settes i verk. En mer detaljert 
arbeidsbeskrivelse utarbeides som egen delplan, som skal ligge som særskilt vedlegg til denne 
planen.  

b. Definering av evakueringsområdet 
Et evakueringsområde skal være entydig geografisk avgrenset. Som utgangspunkt forutsettes at 
området er avklart i meldingen som kommunen får fra skadestedsleder.  
 
Som grunnlag for videre arbeid skaffer kriseledelsen seg oversikt over hvilke typer bygninger som 
finnes i området, f.eks. private hus, offentlige institusjoner, bedrifter m.v.  

c. Varsling 
De som skal evakueres, varsles på den måten som man finner mest hensiktsmessig. Dersom det er 
kommunale virksomheter i evakueringsområdet, varsles de aktuelle enhetsledere. I tillegg foretas 
innkalling av ansatte som er utpekt til spesielle oppgaver.  
 
Det vises for øvrig til vedlegg Krisekommunikasjon, punkt 11 Befolkningsvarsling – evakuering av 
områder. 

d. Transport og innkvartering  
Evakuering fra private hjem skal som utgangspunkt bygges på selvhjelpsprinsippet. Det vil si at den 
enkelte tar seg ut av området ved egen hjelp og selv finner innkvarteringsmuligheter.  
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I alle lokalsamfunn vil det likevel være en andel av befolkningen som trenger hjelp til dette.  
Kommunen må påregne en anmodning om å tilrettelegge et tilbud for disse personene. For 
organiseringen av dette arbeidet vil kommunen skille mellom beboere i området som er registrert 
som brukere av kommunens pleie‐ og omsorgstjenester, og personer som kun har behov for hjelp til 
å løse denne akutte situasjonen.  
 
Kommunen sørger for at de som trenger det, får transport ut av området. Dette løses i samarbeid 
med busselskap, taxisentral og bilutleiefirma.  
 
Kommunen kan bidra med å skaffe midlertidig innkvartering til personer som ikke har noe sted å bo, 
ved å gjøre avtale om disponering av ledig kapasitet i overnattingsbedrifter og ved bruk av 
forsamlingslokaler og klubbhus. Oversikt over aktuelle innkvarteringssteder går fram av delplan om 
evakuering.   

e. Samleplasser 
De som har behov for hjelp, møter opp på samleplasser/midlertidige mottaksstasjoner. 
Mottaksstasjonene bemannes av ansatte i kommunen som er utpekt til denne oppgaven på forhånd. 
Her vil de som skal evakueres, kunne få nærmere informasjon. I tillegg vil det bli gitt tilbud om 
transport ut av området og innkvartering på ett av stedene som kommunen har skaffet til veie.  
 
Som samleplasser benyttes sentrale steder som er godt kjent for alle i lokalmiljøet (skoler, 
forsamlingshus, idrettshaller m.m.).  I tillegg kreves at det fysiske området har tilstrekkelig kapasitet 
for mottak av personer, busser og biler.  
 
Før samleplassen nedbemannes, skal evakueringsområdet gjennomsøkes med tanke på om det kan 
være personer som av ulike årsaker ikke har tatt seg ut.  

f. Vakthold 
Et folketomt område kan lett bli gjenstand for kriminelle handlinger, f.eks. hærverk, innbrudd, forsøk 
på brannstifting m.v. For å hindre dette skal det være organisert vakthold i området hele tiden fram 
til beboerne kan flytte tilbake.  
 
De som er evakuert, skal informeres om vaktholdet.  
 

g. Ressurser 
Den praktiske gjennomføringen av evakuering vil ventelig kreve større personellressurser,  
muligens også annen kompetanse, enn det kommunen kan stille til disposisjon.  
 
For kommunen vil det i første rekke være aktuelt å søke bistand fra: 

 Forsvaret/heimevernet.  
 Sivilforsvaret.  
 Frivillige organisasjoner,  

En evakueringsplan etter disse kriteriene se vedlegg 13 utarbeides og effektueres etter behov. Sikring 
og evakuering vil være en av prioriterte oppgavene til kriseledelsen. Liste over aktuelle lokaliteter 
ligger ved som vedlegg. 
 

11. Atomberedskapsplan 
Det er utarbeidet en Plan for atomberedskapsutvalget i Rogaland, hvor kommunens plikter innen 
atomberedskap blir omtalt. Atomberedskap er i stor grad sentralstyrt, og kommunen blir underlagt 
fylkesmannen i en ulykkessituasjon. Kommunens plikter dreier seg i hovedsak om informasjon. 
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Kommunen blir involvert i følgende hendelser:  

 innemelding ‐ hvis Kriseutvalget (sentralt utvalg) beslutter det skal kommunen bistå i å 
formidle informasjon om at befolkningen må holde seg innendørs. Forberedt melding 
foreligger sentralt.  

 delta i gjennomføring av evakuering hvor utslippskilden utgjør en direkte trussel mot liv og 
helse lokalt. Politimesteren er ansvarlig, i samarbeid med kommunen og eventuelt 
Sivilforsvaret og Forsvaret. Se også kap.om evakuering.  

 opphold i tilfluktsrom ‐ kommunen skal hvis Kriseutvalget beslutter det, delta i 
informasjonstiltak sammen med fylkesmannen og politiet. Forberedt melding foreligger 
sentralt.  

 sikring av forurensende områder ‐ kommunen skal hvis Kriseutvalget beslutter det, iverksette 
informasjonstiltak sammen med fylkesmannen og politiet. Forberedt melding foreligger 
sentralt. 
 

12. Oppfølging og ajourhold  
Planen skal revideres og eventuelt oppdateres en gang i året administrativt. Rådmannen er ansvarlig 
for revidering av planen. Beredskapsansvarlig er saksbehandler med mindre rådmannen bestemmer 
noe annet. 
 
Oppfølgingen av planene skal sikre at de ikke foreldes. Det skilles mellom et mer jevnlig ajourhold og 
en total gjennomgang av planenes grunnleggende forutsetninger og prinsipper.  
 
Gjennomgang av grunnleggende elementer i planverket skal forelegges kommunestyret. Mindre 
vesentlige og ikke prinsipielle deler av planen kan endres av rådmannen.  
 
Det skal påses at korrigeringer formidles til alle som oppbevarer eksemplar av planen.   
 
Alle beredskapsplanene gjennomgås innen 31. januar hvert året. Ajourføringen skal omfatte:  
1. Ressursoversikter.  
2. Varslingslister.  
3. Andre person‐, adresse‐ og telefonoversikter.  
4. Endrede ansvarsforhold.  
5. Opplysninger om evaluering og korrigering av planene i forbindelse med øvelser/faktiske kriser 
siden siste ajourhold (se avsnitt nedenfor).  
  

13. Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt (FOR 2011‐08‐22 nr 894) § 8 beskriver at kommunen 
etter øvelser og uønskede hendelser skal evaluere beredskapsarbeidet.  
 
Ved planlegging av alle øvelser skal overordnet øvingsmål og delmål utformes slik at det ved 
evaluering er lett å vurdere om målene er nådd.  
 
Evalueringer skal: 

 Sikre førsteinntrykk umiddelbart etter øvelse/hendelse.  

 Sikres skriftlig etter mal. 

 Kartlegge forbedringspunkter og det som fungerte bra.  
 
Kommunens internkontroll vil klart beskrive hvem som er ansvarlig for å gjennomføre 
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evalueringssamlinger og hvem som utarbeider den endelige evalueringsrapporten. 
 
Det vil foreligge en mal som sikrer lik gjennomføring av all evaluering hvor det tydelig 
fremkommer også hvem som er ansvarlig for oppfølging av alle forbedringspunktene.  
 

 Etter endt hendelse og øvelse skal det foretas evaluering innen 14 dager 

 Evalueringsrapporten skal ferdigstilles 14 dager etter endt evaluering. 

 Ansvarlig for at evalueringen blir foretatt er beredskapsleder 

 Plikt til å delta i evalueringen gjelder alle involverte. 
 
Evalueringsrapporten kan avdekke svakheter i kommunens sektorovergripende ROS og/eller 
beredskapsplan. Da skal dette etter forskriftens § 6 følges opp slik at ROS og/eller 
beredskapsplan oppdateres så snart konklusjonen av evalueringen er klar. 
 

~ o ~ 
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1. To suksessfaktorer – tid og tilgjengelig. 
Det blir ofte sagt at informasjonshåndtering kan være 60-70% av krisehåndteringen, manglende 
informasjonshåndtering kan i seg selv bidra til en informasjonskrise i tillegg til den egentlige krisen 
Kommunen skal derfor ha en proaktiv informasjonspolitikk ved alle kriser og hendelser. To faktorer 
er avgjørende for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere, og det er tid og tilgjengelighet. Tid ved 
at kommunen er raskt ute med relevant informasjon og tilgjengelighet ved at relevant informasjon er 
tilgjengelig for publikum og media i flere kanaler. Dette for å unngå at det oppstår et 
informasjonsvakuum og/eller en informasjonskrise. 

Ved alle hendelser og kriser i Eigersund kommune som medfører stor interesse og pågang fra media 
og/eller et stort og økt informasjonsbehov, skal kommunen umiddelbart publisere relevant 
informasjon på kommunens nettsider og på sosiale medier. Første melding vil normalt kun inneholde 
informasjon om at: «Det har oppstått en hendelse…, kommunen har iverksatt varsling og tiltak iht til 
planverk og at mer informasjon vil komme så fort situasjonen tillater det.» 

Alle meldinger fra sentrale myndigheter med varsel om ulike forhold som kan medføre uønskede 
hendelser, som f.eks melding om flom, skal publiseres på kommunens nettsider. 

2. Målsetting 
All kommunal informasjonshåndtering ved hendelser og kriser skal basere seg på prinsippene om at 
den skal være: 

- Proaktiv 
- Utvise mest mulig åpenhet 
- Korrekt og helhetlig  
- Inkludere alle kommunens innbyggere.  

En god informasjonshåndtering skal bidra til å: 
- skape trygghet og sikkerhet, samt redusere unødig frykt/angst 
- sikre at kommunens innbyggere, publikum og ansatte får nødvendig informasjon om hvordan 

de kan og skal forholde seg i situasjonen 
- sikre mest mulig arbeidsro for kommunens kriseledelse og annet involvert 

beredskapspersonell 
- styrke tilliten til kommunen og ivareta kommunens omdømme 
- sikre at det ikke oppstår et informasjonsvakuum 
- forhindre spekulasjoner, rykter og feilinformasjon 

Hovedfokus i kommunens informasjonsbudskap skal være de fire M’er i prioritert rekkefølge: 
- Mennesker 
- Miljø/omgivelser 
- Materielle verdier 
- Marked/økonomi 

3. Ansvarsforhold. 
Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste. Den praktiske utøvelsen ledes av 
informasjonssjefen og skjer i nært samarbeid med ordføreren som er kommunens «ansikt utad» og 
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vil som hovedregel være kommunens talsperson i media ved større hendelser og kriser. Ordfører 
uttaler seg aldri om operative forhold med mindre dette er koordinert med den som har det 
operative ansvaret.  

Både ordfører og varaordfører vil begge samarbeide tett med kommunens kommunikasjonsgruppe. 

Ved alle hendelser og kriser som medfører stor interesse og pågang fra media og/eller et stort og økt 
informasjonsbehov, avgjør rådmannen om det skal settes inn ekstra informasjonsressurser for å 
bistå/lede informasjonshåndteringen.  

Ved alle større hendelser og kriser skal all kommunal kriserelatert informasjon koordineres gjennom 
kriseledelsen (informasjonssjefen) slik at informasjon som gis av kommunen, uavhengig av kanal, er 
korrekt og fremstår som mest mulig helhetlig og koordinert. Forespørsler om kriserelatert 
informasjon på vegne av kommunen fra media og andre, skal henvises til informasjonssjefen som er 
mediakontakt for kriseledelsen (ordfører). 

I de tilfeller der en krise ledes av andre instanser som f.eks politiet/lokal redningssentral (LRS) eller 
Kystverket, skal kommunen ikke gi operativ informasjon uten at dette er godkjent/koordinert med 
ledende instans. Kommunal informasjon skal i slike tilfeller avgrenses til å gjelde kommunal 
kommunale forhold/innsats, generell samfunnsinformasjon, samt videreformidling av informasjon fra 
ledende instans/sentrale myndigheter. 

Ved internasjonale, nasjonale eller regionale hendelser/kriser, vurderes det i hvert enkelt tilfelle om 
kommunen skal publisere egen informasjon eller kun henvise til andre relevante informasjonssteder 
som www.kriseinfo.no som er myndighetenes sentrale nettportal som formidler viktig informasjon 
fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. 

4. Informasjonsressurser 
Det er etablert en egen kommunikasjonsgruppe i kommunen som skal bidra i 
informasjonshåndtering og koordinering av denne. Denne består av  

- Informasjonssjef (leder) 
- Webredaktør. 
- Fagansvarlig sentralbord. 
- Flere informasjonsmedarbeidere (Navn fremgår av vedlegg/varslingsliste) 

Kommunikasjonsgruppen kan styrkes gjennom å bruke personer som har sagt seg villig til å støtte 
kommunen i en krisesituasjon («informasjonspool»). Dette iht til egen oversikt (ikke vedlagt). I tillegg 
kan kommunen få støtte av informasjonspersonell fra Kommunalt Informasjonsforum i Rogaland som 
består av informasjonspersonell fra andre kommuner, fylkeskommmunen og fylkesmannen. 

Alt fast personell i kommunikasjonsgruppen skal gjennomgå skolering innen krisekommunikasjon, 
fortrinnsvis Studiemodul 2 Strategisk kriseledelse (tilsv)  i regi av Nasjonalt utdanningssenter for 
samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). De skal også ha nødvendig mobilt ikt-utstyr, kommunal 
mobiltelefon (døgn) og gjennomgå opplæring i alle aktuelle kommmunikasjonskanaler. 
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5. Informasjonsoppgaver 
Kommunikasjonsgruppen vil samarbeide tett med administrativ og politisk ledelse og vil ha ansvar for 
praktisk utøvelse av informasjonshåndtering som bla: 

Kommunikasjonsanalyse 
- Vurder situasjonen (omfanget av hendelsen/krisen) i forhold til informasjonsbehov. 
- Avklar «eierskapet» til hendelsen/krisen – dvs hvem som er ansvarlig(e) myndighet(er). 
- Avklar hvem som uttaler seg om hva i egen organisasjon. 
- Utarbeide og ajourføre kommunikasjonskart (aktør og målgruppeoversikt). 
- Føre oversikt over gjeldende informasjonssirkel (hva som er offentlig, unntatt offentlighet og 

intern informasjon). 
- Identifisere og analysere ulike målgruppe og deres informasjonsbehov, herunder vurdere 

behov for, og om nødvendig utarbeide flerkulturell , fremmedspråklig og annen spesiell 
informasjon.  

- Utarbeide bakgrunnsmateriale, kart, multimediamateriale til internt og eksternt bruk. 
- Lage media- og publikumssvar som kan brukes av andre som f.eks sentralbord og 1. 

linjepersonell. 
 

Koordinering og samarbeid 
- Støtte administrativ og politisk ledelse slik at de har nødvendig situasjonsforståelse og 

informasjon om informasjonssirkelen (hva som er offentlig, unntatt offentlighet og intern 
informasjon) i deres møte med media. 

- Avklar hvilke myndigheter som skal koordinere informasjon og hvem som skal uttale seg. 
- Koordinere kommunens informasjonshåndtering med andre aktører. 
- Sørge for at politikere i kommunestyre, hovedutvalg og felles brukerutvalg holdes orientert. 
- Koordinere intern informasjon gjennom å samarbeide med: 

o personalseksjonen om informasjon til ansatte, verneombud og tillitsvalgte, 
o skole om informasjon til elever og foresatte, samt skolenes nettsider, 
o helse- og omsorgssoner om informasjon til ulike brukere. 

- Samarbeide med kommunens kriseteam (Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og 
katastrofer/POSOM) om informasjon til berørte personer/familier. 

- Avhengig av situasjon og tilgjengelige ressurser, bidra med mediastøtte (f.eks 
talsperson/informasjon om media mv.) til berørte personer dersom dette ikke skaper 
habilitets- og/eller rollekonflkt. I så tilfelle, om mulig formidle kontakt til aktuelle 
ressurspersoner som kan bidra. 
 

Publisering av informasjon. 
- Formidle og publisere kriseinformasjon fra ledelse og eksterne aktører til media og publikum. 
- Påse at det på et tidligst mulig tidspunkt finnes oppdatert status og kontakt informasjon på 

kommunens nettsider. Denne informasjonen skal alltid ligge øverst på siden. 
- Dersom situasjonen tilsier det, sørge for at alle andre kommunale nettsider har 

kriseinformasjon med lenke til kommunens ordinære nettside, beredskapsblogg mv. 
- Etablere, overvåke og drifte kommunens ordinære beredskapsblogg som skal være åpen for 

kommentarer. 
- Overvåke, være aktivt til stede på og gi respons på relevante sosiale medier. Som en 
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hovedregel skal kommunens Faceboookside åpnes for kommentarer og tilbakemeldinger. 
- Lage og aktivt bruke relevante hashtags for Twitter og publisere disse på kommunens 

nettsider. 
- Forberede, og om nødvendig iverksette befolkningsvarsling med SMS og/eller talemelding. 
- Vurdere om det er aktuelt å lage egen nettside med aktuelle «spørsmål og svar» (Q&A).  
- Vurdere om det er aktuelt å etablere en Wiki (nettside laget med det mål å gi brukere 

mulighet til å bidra og endre på innholdet). 
 

Overvåking av media, sosiale medier og internett. 
- Iverksette mediaovervåking og aktiver automatisk søketjenester på relevante emneord ved 

bruk av Google Alert og twilert.com. 
- Etablere mediaarkiv. 
- Holde mediakontakt oppdatert i CIM-mediamodul. 
- Etablere rutiner for å sikre at informasjon som er fanget opp via ulike kanaler, herunder 

sosiale medier, blir formidlet til beredskapsledelsen. Sikre at det ikke formidles/blir liggende 
personsensitiv informasjon på kanaler som styres av kommunen. 
 

Mediastøtte 
- Forberede pressemeldinger og pressekonferanser. 
- Gi praktisk service til media, og om nødvendig etablere mediasenter. 
- Skaffe oversikt over relevante fagpersoner, fortrinnsvis i egen organisasjon, som kan bistå 

pressen med bakgrunns- og faginformasjon. 
- Serve media med aktuelt bakgrunnsmateriale, kart, multimediamateriale (bilder, video mv.  

til fri benyttelse ved kildehenvisning). 
 

Publikumskontakt 
- Etablere publikumsmottak/skrankefunksjon. 
- Bemanne sentralbordet med tilstrekkelig kapasitet både på sentralbord og personell som kan 

ta i mot samtaler fra sentralbordet. 
- Gjøre kjent og aktivt bruke forhåndsdefinerte media- og publikumssvar  på f.eks sentralbord 

og skrankepersonell.  
- Vurder behov for egne kontaktpunkt (f.eks egne telefonnr.) for publikum og spesiell grupper 

som pårørende, berørte og media m.fl. 
- Vurder om det er aktuelt å ha regelmessige nettmøter der publikum kan få svar på spørsmål 

gjennom å bruke Coveritlive-tjenesten. 

Kommunikasjonsgruppen skal aktivt bruke mediamodulen i CIM for å registrere mediahåndtering. 

Kommunikasjonsgruppen skal alltid være representert i operasjonsrommet (formannskapssalen), og 
bruker ellers kontorlokaliteter i rådhusets 4. etasje til å etablere seg.  

6. Kommunikasjonskanaler 
Kommunens hovedkanal for kriseinformasjon vil være elektroniske kanaler og media, men det skal 
alltid sikres at informasjonsbehovet for alle målgrupper ivaretas, herunder fremmedspråklige, eldre 
og funksjonshemmede som kanskje ikke har like god tilgang på informasjon som er publisert på norsk 
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via elektroniske medier.  

Informasjon skal være koordinert og fremstå som helhetlig i alle kanaler. I krisesituasjoner skal det 
utvises spesiell aktsomhet ved publisering av informasjon som ikke er kriserelatert for å sikre at all 
publisering skjer i en respektfull helhet. Dette gjelder særskilt ved hendelser/kriser der det er drepte 
og skadde. 

Som en hovedregel skal all informasjon publiseres i åpne standarder (som f.eks pdf, jpg og html) og 
være universelt utformet så langt dette lar seg gjennomføre. 

Forvaltningslov, arkivlov, offentlighetslov, lov om personvern m.v. gjelder for all kommunal 
kommunikasjon uavhengig av kanaler. 

Kommunen har følgende kanaler tilgjengelig for informasjon og kommunikasjon: 

 

a. Kommunikasjonskanaler 
 

Bruk Telefonnummer / Nettadresse 
Kommunens sentralbord (telefon). 
Kommunens sentralbord skal alltid være 
bemannet ved større kriser og hendelser med 
økt informasjonsbehov.  
Bemanning dimensjoneres ut i fra situasjonen. 
 
Er normalt koblet til telefonsvarer i tiden 
0800-1500. Kan også bli viderekoblet til 
brannstasjonen. 
 

51 46 80 00 

Kommunens sentralbord (mobiltelefon). 
Mobiltelefonnummer som normalt er plassert 
på sentralbordet. Dersom sentralbordet ikke 
er operativt, f.eks ved strømbrudd på 
rådhuset, skal dette mobiltelefonnummer 
fungere som kontaktpunkt til kommunen. 
 

474 84 564 

Telefaks. 
Kommunens telefaksnummer håndteres av 
kommunens sentralbord. 
 
Videresendes automatisk til 
post@eigersund.kommune.no 
 
Reservetelefaks på politisk sekretariat  
(kontor 8025) 
 

51 46 80 39  
 
Reservetelefaksnr.  51 46 80 97 
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Direktetelefon til beredskapsledelsen. 
Beredskapsledelsen har en egen direkte 
analog telefonlinje med hemmelig nummer i 
formannskapssalen.  
 
Telefonnr. fordeles til samarbeidspartnere og 
skal ikke være tilgjengelig for publikum. 
 

** ** ** ** 

Kommunens offisielle nettside.  
Hovedkanal kommunal informasjon.  
 
Det skal alltid være lett tilgjengelig 
informasjon om andre kanaler med adresser, 
hashtags mv. Denne informasjonen skal til 
enhver tid ligge øverst på siden. 
 
Det er svært god nettkapasitet på nettsiden 
slik at det er svært lite sannsynlig at siden vil 
oppleve kapasitetsproblemer. 
 
Nettsiden har egen mobil og nettbrettversjon. 
 

www.eigersund.kommune.no 

Nyhetsbrev Beredskap. 
Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev med 
tema beredskap fra kommunens nettsider. 
 
Ved publisering av beredskapsinformasjon på 
kommunes nettsider skal det alltid sendes ut 
nyhetsbrev.  Ved alle hendelser og kriser skal 
der det er et beredskapelement involvert, skal 
det jevnlig sendes ut beredskapsnyhetsbrev til 
de som abonnerer på dette. Eventuelt sendes 
det ut nyhetsbrev med informasjon om 
publiseringsrutiner, lenker mv. 
 

www.eigersund.kommune.no/nyhetsbrev 

Skoleportalen. 
Felles portal til kommunens skoler som har 
sine egne nettsider. Kriseinformasjon skal i 
størst mulig grad lenkes videre til kommunens 
øvrige beredskapsinformasjon. 
 

www.eigersundskolen.no 

Beredskapsblogg. 
Blogg på kommunes nettside som brukes til å 
legge ut fortløpende informasjon med hyppige 
oppdateringer og med muligheter for å gi 
tilbakemeldinger. 
 

www.eigersund.kommune.no/beredskapsblogg 
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Kommunens Facebookside. 
Kommunens side på nettstedet Facebook. Er 
normalt ikke åpen for tilbakemeldinger (et 
ressursspørsmål), men åpnes for dette ved 
kriser. 
 

www.facebook.com/eigersund 

Twitterprofil. 
Kommunens profil på nettstedet Twitter. Ved 
hendelser og kriser skal det alltid etableres 
relevante hashtags som f.eks #EKFlom. Disse 
skal alltid kunngjøres på kommunens nettside. 
 

@EigersundK / www.twitter.com 

Coveritlive 
Mulighet for å organisere nettmøter på 
kommunens nettsider ved å bruke 
netttjenesten Coveritlive. Publikum kan stille 
spørsmål og få svar på direkten. Spørsmål og 
svar blir liggende ute tilgjengelig for alle i 
etterkant. 
 
Nettmøtet er en integrert del av kommunens 
ordinære nettsider. 
 

http://www.coveritlive.com  

YouTube Eigersund kommune. 
Kommunens ordinære kanal på nettstedet 
YouTube. Brukes for å publisere videoer mv. 
med kommunal informasjon. 
 

http://www.youtube.com/user/EigersundKommune 

YouTube Eigersund kommune Beredskap. 
Kommunens beredskapskanal på nettstedet 
YouTube. Brukes for å publisere 
beredskapssrelaterte videoer mv. ifb med 
kriser mv. Skal være åpen for kommentarer 
ved hendelser og kriser. 
 

http://www.youtube.com/user/EigersundK 

Ekstern beredskapsblogg. 
Brukes utelukkende i tilfelle kommunens 
ordinære nettsider er ute av drift. 
 

http://eigersundkommune.wordpress.com 
 

Offisiell e-postadresse. 
Kontaktpunkt for all informasjon som 
formidles gjennom e-post. 
Håndteres normalt av sentralbordet. 
 
Sendes det ut informasjon fra personlige e-
postadresser skal det alltid være kopi til 
post@eigersund.kommune.no  
 

post@eigersund.kommune.no 
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Ekstern e-postadresse. 
Kontaktpunkt i tilfelle kommunens ordinære 
epostsystem (post@eigersund.kommune.no) 
er ute av drift. Skal alltid være overvåket ved 
hendelser og kriser. 
 

post.eigersund.kommune@gmail.com 
 

Befolkningsvarsling. 
Kommunen abonnerer på en tjeneste som gir 
mulighet til å varsle kommunens innbyggere 
via SMS og/eller automatisk talemelding. 
Dette kan gjøres via kart, gateadresser eller 
forhåndsdefinert adresselister. Det er også 
mulig for enkelt personer å selv registrere seg 
for å kunne motta slik informasjon i tilfelle der 
har jobbmobil mv. 
 
Etter hvert vil også tjenesten bli utvidet til å 
gjelde lokalisasjonsvarling, noe som 
innebærer at alle som er koblet opp mot en 
mobilbase også blir varslet. Denne tjenesten 
er pr. dag dato ikke operativ hos 
teleleverandørene. 
 

www.varsling24.no 

Plakatoppslag. 
For å formidle informasjon kan det også bruks 
plakatoppslag i aktuelle områder f.eks på 
lokale samlingspunkt, oppslagstavler, 
lyktestolper mv. 
 

 

Brosjyrer, løpesedler mv. 
Informasjon kan også fordeles ved at 
løpesedler mv. fordeles i postkasser i regi av 
kommunen. Slik informasjon kan også fordeles 
via elever på skolene og gjennom Posten. 
Sistnevnte har et noe lengre tidsperspektiv og 
må avklares i hvert enkelt tilfelle med Posten. 
 

 

Dør-til-dør varsling. 
Informasjon og varsling kan også gjøres ved 
personlig oppmøte på det enkelte hus. 
Dersom dette gjøres skal det føres nøye 
oversikt og logg over hvilke hus og 
eiendommer som er besøkt, samtidig som det 
skal legges igjen informasjon/løpeseddel på 
alle besøkte hus/eiendommer og i 
nærliggende postkasser. Dette for å sikre at 
alle boenheter blir varslet. 
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CIM. 
Web-basert styringssystem for beredskap- og 
krisehåndtering.  
 
Dette er kommunens primære 
kommunikasjonssystem for loggføring, 
rapportering og intern kommunikasjon for 
beredskap. CIM skal brukes ved alle større 
hendelser og kriser. 
 
Alt personell med beredskapsfunksjoner skal 
ha bruker og opplæring på dette systemet. 
 
Det er egen e-postadresse til kommunen i 
CIM-systemet. 
 

Påloggingsadresse: 
https://www.dsb-cim.no/fmro/eigersund 
 
CIM-e-postadresse: 
ro_eigersund@dsb-cim.no  

Dropbox. 
Nettbasert fildelingssystem der det også er 
mulig å dele kataloger med brukere uansett 
system. 
 
Kan ikke lagre sensitiv informasjon pga 
sikkerhet og konsesjonskrav. 
 

www.dropbox.com 

Bruker: ekberedskap@gmail.com  

 

 
Det skal være etablert rutiner for fortløpende å kunne fange opp og å formidle informasjon som 
andre brukere/innbyggere mv legger igjen på alle kanaler som styres av kommunen. Samtidig skal det 
sikres at det ikke formidles/blir liggende personsensitiv informasjon på slike kanaler. 
 
Alle i kommunikasjonsgruppen skal ha brukertilgang og kunnskap om publisering på alle kommunens 
offisielle kanaler. I tillegg skal det alltid ligge en ajourført oversikt over påloggingssadresse, 
brukernavn og passord i en forseglet konvolutt i informasjonsberedskapskassen (oppbevares på 
arkivet).  
 
 

b. Kommunikasjonsutstyr 
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Satellitt-telefon. 
Beredskapsledelsen har en egen satellitt-
telefon med hemmelig nummer. Det kan 
ringes til denne som en ordinær telefon. 
 
Denne telefonen skal alltid være i 
operasjonsrom i til kommunen/der hvor 
beredskapsledelsen har etablert seg, normalt 
formannskapssalen. 
 
Telefonnr. fordeles til samarbeidspartnere og 
skal ikke være tilgjengelig for publikum. 
 
Satellitt-telefonen har også mulighet for 
datanedlasting. 
 
Satellitt-telefonen er lagret i 
Beredskapskommunikasjonskasse 2 som er 
lagret i arkivet  4. etasje rådhuset. 
 
I tillegg har kommuneledelsen en satellitt-
telefon tilgjengelig. 
 

** ** ** ** 

Beredskapsmobiler. 
Kommunen har 10 beredskapsmobiler med 
hemmelig telefonnr. Dette for utdeling til 
beredskapspersonell.  
 
Hensikten er å sikre tilgjengelighet fordi de 
ordinære telefonnr vil være kjent og i en 
krisesituasjon vil kunne få et så stort antall 
inngående samtaler at de i realiteten vil kunne 
bli blokkert. Det vil også kunne sikre at 
beredskapspersonell vil kunne skru av sine 
egne telefoner ved hvil mm, men fortsatt 
kunne være tilgjengelig. 
 
Det er lagret 10 SIM-kort med Ventelo 
(kommunens teleleverandør) og NetCom. 
Dette i tilfelle Ventelos nett som er 
Telenorbasert ikke virker, så vil det tilgjengelig 
10 mobiltelefoner med en annen 
teleleverandør. 
 
Mobiltelefonene er lagret i 
Beredskapskommunikasjonskasse 1 som er 
lagret i arkivet  4. etasje rådhuset. 
 

** ** ** ** 
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BeredskapsPCer. 
Det er klargjort 8 bærbare PC til 
beredskapsbruk. Alle konfigurert med 
nødvendig programvare, klar til bruk.  
 
Sentralbordet har ansvaret for å ta PC’ene 
frem jevnlig og oppdatere dem. Dette jf. Egen 
rutine. 
 
Oppbevares  i 
Beredskapskommunikasjonskasse 1 som er 
lagret i arkivet 4. etasje rådhuset. 
 
For øvrig har alt beredskapspersonell egen 
bærbar PC. 
 

 

Trådløst bredbånd. 
Det er klargjort 2 trådløse bredbåndsrutere 
for å kunne gi tilgang til internett dersom 
tilgang ikke er mulig gjennom kommunens 
ordinære nett eller ved lokalisering på andre 
steder enn rådhuset. 
 
1 3G Telenor bredbåndsruter som gir tilgang 
via WiFi. 
 
1 3G ICE bredbåndsruter som gir tilgang via 
WiFi. Denne har en annen dekningsgrad og 
teknologi i enn det ordinære mobilnettet. 
 
Oppbevares  i 
Beredskapskommunikasjonskasse 2 som er 
lagret i arkivet 4. etasje rådhuset. Passord og 
bruker mm. er lagret sammen med utstyret. 
 

 

Walkie-talkie / CB-radio 
Det finnes 10 vanlig walkie-talkie radioer. 
Dette er ordinære håndholdte radiosett med 
åpent samband som kan brukes opp mot alle 
slike radioer 
 
Oppbevares i kommunikasjonskasse 3 som er 
lagret i beredskapslageret (celle 1) i kjelleren 
på Lerviksgården. Brannstasjonen har nøkkel. 
 

 

7. Varsling via radio 
Ved kriser av en viss størrelse kan NRK og nærradioene pålegges å samarbeide med myndighetene. 
De nødvendige avtaler for slikt samarbeid foreligger. For Eigersund kommune gjelder dette NRK 
Rogaland og Radio Nordsjø. Det er fylkesmann/politimester som anmoder medieorganene om å 
formidle kriseinformasjon.  
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8. Presse- og mediasenter. 
Ved hendelser av en viss størrelse kan det være aktuelt å etablere et presse- og mediasenter.  Dette 
gjøres fortrinnsvis i Voksenopplæringssenterets lokaler i Spinnerigaten 15. I tillegg er Grand Hotell 
(forhåndsavtalt) og Pingvinen Ungdomsklubb (Eikunda) aktuelle.  

Alle steder er det arbeidsmuligheter, god nettforbindelse med kablet og trådløs 
oppkoblingsmuligheter, tilkoblingsmuligheter til strøm, tilgang til telefon og telefaks, samt 
servicemuligheter for mat, kaffe mv. 

Etablering og bemanning skjer i henhold til egen rutine for dette. 

9. Pressekonferanser. 
Ved hendelser av en viss størrelse kan det være aktuelt å holde pressekonferanser. Dette kan skje på 
et eventuelt presse- og mediasenter. Andre aktuelle steder er  

- Kafeteriaen på Lundeåne Bo- og servicesenter. (Pr. dags dato er det ikke offentlig nettverk 
her, men dette antas å være på plass aug 12). 

- Resepsjonen miljøavdelingen.  

Pressekonferanser skal som en hovedregel ledes av ordfører/varaordfører, rådmann eller 
informasjonssjef. 

Organisering skjer i henhold til egen rutine for dette. 

10. Operasjonsrom. 
Alle større hendelser og kriser skal ledes fra formannskapssalen der beredskapsledelsen skal etablere 
seg. 

Her det lagt opp nødvendige sambands- og ikt-ressurser som nettverk, separate ISDN og analog 
telefonlinjer, uavhengig internettforbindelse, antenne for satellitt-telefon, nødstrømsaggregat mv.. 

Informasjonssjef er som leder av interne tjenester ansvarlig for etablering og drifting av kommunens 
operasjonsrom slik at beredskapsledelsen kan utøve sin funksjon. Herunder også muligheten for å 
kunne etablere seg andre steder dersom rådhuset ikke er aktuelt. Lagård ungdomsskole er 
øremerket for etablering av kommunen operasjonsrom dersom rådhuset ikke er disponibelt. 

Loggføring skjer ved bruk av kommunens webbaserte krisehåndteringsverktøy CIM.  

Organisering skjer i henhold til egen rutine for dette. 

11. Befolkningsvarsling – evakuering av områder. 
Befolkningsvarsling skal som en hovedregel koordineres med politiet og alltid dersom det er politiet 
som har det operative ansvaret for situasjonen. Det er kun politiet som har myndighet til å beordre 
evakuering ved fare for liv og helse. Alle former for evakuering skal kun skje på ordre fra politiet.  

Dersom politiet anmoder kommunen om bistand til å gjennomføre varsling, evakuering og 
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håndtering av evakuerte, skal dette formaliseres gjennom skriftlig kommunikasjon dersom 
situasjonen tillater det. Dersom dette ikke er mulig skal kommunen snarest mulig gi en skriftlig 
tilbakemelding til politiet ved Egersund politistasjon og Rogaland politikammer om at kommunen 
etter anmodning fra politiet vil bistå med varsling/evakuering og håndtering av evakuerte. 

Dersom det blir aktuelt med befolkningsvarsling i hele eller deler av kommunen, skal varsling skje på 
en strukturert og planlagt måte. Det skal legges vekt på god informasjon i flest mulige kanaler. 
Legevakt og soner i helse- og omsorg må varsles på et så tidlig tidspunkt som mulig for å skaffe til 
veie oversikter over pleietrengende brukere/brukere med spesielle behov. 

I tilfelle det er aktuelt med befolkningsvarsling og/eller evakuering skal det utarbeides detaljerte 
oversikter (med hjelp av seksjon kart og oppmåling) og sjekklister som sørger for at det er sikkerhet 
for at samtlige husstander i de aktuelle områder har blitt varslet.  

Kommunen abonnerer på en tjeneste som gir mulighet til å varsle kommunens innbyggere via SMS 
og/eller automatisk talemelding. Dette kan gjøres via kart, gateadresser eller forhåndsdefinert 
adresselister. Det er også mulig for enkelt personer å selv registrere seg for å kunne motta slik 
informasjon i tilfelle der har jobbmobil mv. 

Etter hvert vil også tjenesten bli utvidet til å gjelde lokalisasjonsvarling, noe som innebærer at alle 
som er koblet opp mot en mobilbase også blir varslet. Denne tjenesten er pr. dag dato ikke operativ 
hos teleleverandørene. 

Slik befolkningsvarsling vil være et supplement og kan ikke erstatte ansvaret og kontrollen med at 
samtlige i et område blir varselet når situasjonen krever dette.  

Befolkningsvarsling kan skje ved personlig fremmøte på det enkelte hus. Når slikt skjer skal det alltid 
legges igjen informasjon om at kommunen har vært på stedet for å gi varsling og med nødvendig 
kontaktinformasjon. Om mulig skal det foretas en fysisk merking som tilkjennegir at kommunen har 
vært på det enkelte hus. 

12. Omsorg- og pårørendesenter. 
Det er aktuelt å etablere et omsorgs- og pårørendesenter ved større ulykker som involverer et større 
antall personer og/eller som påvirker lokalsamfunnet i vesentlig grad. Hensikten med å etablere et 
omsorgssenter er flere, men bla: 

Til personer som er involvert / berørt i ulik grad av hendelsen, skal senteret: 
- Være et kontaktpunkt overfor personer som er involvert / berørt i ulik grad av hendelsen. 
- Være et kontaktpunkt for informasjon for personer med fysisk oppmøte. 
- Kunne gi et generelt tilbud om et sosial fellesskap i en krisepreget situasjon. 
- Utgangspunkt for kommunens tilbud om krisehjelp av kommunens kriseteam, evt. supplert med 

andre fagpersoner. 
 

Overfor politiet skal senteret bidra med å:  
- avlaste politiet med informasjon til publikum som søker generell informasjon. 
- registrere personer som er involvert / berørt i ulik grad av hendelsen. 
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Senteret etableres normalt etter anmodning fra skadesstedsledelse (politiet) til kommunens 
beredskapsledelse. Drift og ledelse skjer i nært samarbeid med politi og kommunens kriseteam. 

Hensikten er å ”serve” fagfunksjonene med administrativ støtte og dermed legge forholdene mest 
mulig til rette for at kriseteam og politiet kan konsentrere seg om sine fagfunksjoner og overlate 
administrative gjøremål til administrativt personell fra kommunen.  

Følgende steder er aktuelle som pårørendesenter.  

- Kantina, rådhusets 3. etasje. Kun aktuelt ved mindre hendelser. 
- Kafeteriaen på Lundeåne Bo- og Servicesenter. 
- Pingvinen Ungdomsklubb, Eikunda.  

Organisering skjer i henhold til egen rutine for dette. 

13. Ansvar for ajourhold og oppdatering. 
Informasjonssjefen er ansvarlig for at denne del-plan ajourføres årlig og øves jevnlig. 

~ o ~ 
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Forslag til nytt reglement for beredskapsrådet 
 
§ 8  Beredskapsrådet 

 

§ 8-1 Valg og sammensetning 
Beredskapsrådet består av representanter for Eigersund kommune og representanter fra etater, 
bedrifter og frivillige organisasjoner som er aktører i beredskapssammenheng i Eigersund 
kommune. 
 
Rådet ledes av ordføreren. Fra Eigersund kommune skal følgende delta i tillegg til ordfører: 
rådmann, beredskapsansvarlig, informasjonssjef og leder av kommunens kriseteam. 
 
Følgende skal inviteres til å delta som fast medlem: 

- Politiet. 
- Heimevernet. 
- Sivilforsvaret. 
- Røde Kors. 
- Havnefogd. 
- Dalane Energi IKS. 

 
I tillegg inviteres andre aktuelle beredskapsaktører i Eigersund kommune til å delta etter 
ordførerens bestemmelse. 
 
Rådet skal møtes minimum 1 gang i året. Eigersund kommune er ansvarlig for å kalle inn til 
møte og har sekretariatsansvar. Møtedeltakere bærer selv sine utgifter til deltakelse i rådet. 

 
§ 8-2 Oppgaver og arbeidsområde. 
Beredskapsrådet er et forum for gjensidig informasjon, drøfting og koordinering av 
beredskapsarbeid i Eigersund kommune. Rådet har ikke noen beslutningsmyndighet.  
 
Aktuelle tema som bør drøftes i beredskapsrådet er: 

- Arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 
- Samfunnssikkerhet i kommuneplanen. 
- Overordnede kommunale beredskapsplaner. 
- Gjensidig orienteringer om beredskapsrelevant planlegging og ressurser. 
- Klargjøring av ansvars- og rollefordeling. 
- Gjensidig orientering om beredskapsarbeid og beredskapsplaner. 
- Styrking av beredskapsarbeid på tvers. 

 
I en krise og/eller en beredskapssituasjon, kan rådet få en utvidet funksjon som koordinerende 
organ dersom det er enighet om dette. 

~ o ~ 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1134
Journalpostløpenr.:
12/14760

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
091/12 Formannskapet 14.06.2012

Godkjenning av protokoll fra formannskapets 
møte18.4.2012
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 14.05.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 18.4.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
231992 Protokollen  F-16.5.2012.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:05  
Sak – fra / til: 034/12 - 049/12

Følgende medlemmer møtte:

Leif Erik Egaas – H Svanhild F. Wetteland – H Arne Stapnes – H
Odd Stangeland – AP Thusanee Lingeswaran – AP Unn Therese Omdal – AP
Ruth Evy Berglyd – SP Tommy Bjellås – FRP Solveig Ege Tengesdal – KRF
Tor Inge Rake – V

Følgende medlemmer hadde forfall:

Jon Aarsland – KrF

Følgende varamedlemmer møtte:

Bente Skaara Gunvaldsen (KRF)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef 
levekår Kåre Ingvar Helland

Merknader til møtet:
 Orientering i forkant av møte:
o Kl. 11:00 –11:30    Orientering om folkehelsen v/ fagleder helse Anne Brit Tengesdal-
o Kl. 11:30 - 1140 Orientering om næringsarealer v/plansje Dag Ketil Tonheim
o Kl. 11:40 –12:10    Orientering fra ”støttegruppen for 22. juli Rogaland” v/ Hege Moberg

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

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
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034/12: Godkjenning av protokoll fra møte 18.4.2012

Forslag til vedtak 16.04.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 18.4.2012 godkjennes.

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig vedtatt.

FS-034/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 18.4.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

035/12: Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller

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. 

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-035/12 Vedtak:

Utleiepriser for idrettshaller og svømmehaller vedtas slik det fremgår av vedlagt forslag 
utarbeidet av seksjon bygg og eiendom, datert 12.01.2012. 

Enstemmig vedtatt. 

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

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

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering – utsettelse:
Berglyds forslag falt med 7 mot 4 stemmer. (SP+KrF+V)

Rake foreslo slikt vedtak (fellesforslag FrP+V):
”Området selges til en av de to interessentene. Det selges til høystbydende, dog ikke 
lavere en til kr. 200,- pr. kvadratmeter.

Kjøper må dekke samtlige omkostninger som påløper til behandling av søknad om 
deling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.”

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:
”Salg av omsøkt parsell imøtekommes. Omsøkt areal fordeles mellom Aarstad Eiendom 
A/S og Egil Egebakken som vist på situasjonskart datert 30.4.2012.

Område vist som nr. 2 på situasjonskart datert 29.2.2012 tilbys Aarstad Eiendom A/S 
ved grunnjustering.

Gnr. 45 bnr. 145 og 146 har veirett over gnr 45 bnr 5 slik som veien ligger.

Området må opparbeides i forbindelse med utbygging av tomten og vil være en naturlig 
adkomst til omsøkt areal på Gnr 45 bnr 5.

Kjøper må dekke samtlige omkostninger som påløper til behandling av søknad om 
deling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.”

Votering:
Fellesforslag FrP+V vedtatt med 10 mot 1 stemme for Berglys forslag. (SP)

FS-036/12 Vedtak:

Området selges til en av de to interessentene. Det selges til høystbydende, dog ikke 
lavere en til kr. 200,- pr. kvadratmeter. 
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Kjøper må dekke samtlige omkostninger som påløper til behandling av søknad om 
deling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2012:

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

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemig vedtatt.

FS-037/12 Vedtak:

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

Vedtaket er enstemmig.

038/12: Økonomirapport januar - april 2012

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.

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:
”Kommunale båtplasser kan utleies på månedsbasis fra 01.06.12 - 31.12.12. Prisen 
beregnes ut fra årspris/12.”

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Stangelands forslag enstemmig vedtatt. 

FS-038/12 Vedtak:

1. Formannskapet tar saken til etterretning.
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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.

4. Kommunale båtplasser kan utleies på månedsbasis fra 01.06.12 - 31.12.12. Prisen 
beregnes ut fra årspris/12.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedatt.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-039/12 Vedtak:

Ask Invest AS gis en skriftlig advarsel.

Vedtaket er enstemmig.

040/12: Skjenkekontroller - BarBar

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. 

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-040/12 Vedtak:

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.                                
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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. 

Vedtaket er enstemmig.

041/12: Rapport fra skjenkekontrollen  - Corner Pub & Diskotek

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.

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-041/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

Rådmannens forslag til vedtak 01.05.2012:

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

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-042/12 Vedtak:
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Eigersund kommune gir kr. 50.000,- i støtte til Støttegruppen 22. juli Rogaland for en to-
årsperiode.

Vedtaket er enstemmig.

043/12: Kast masken - budsjett 2013

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

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Tiltaket ”Kast Masken” ses i sammenheng med budsjett for 2013.”

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.

FS-043/12 Vedtak:

Tiltaket ”Kast Masken” ses i sammenheng med budsjett for 2013.

Vedtaket er enstemmig.

044/12: Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane 
BA

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. 

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Søknaden fra Visit Dalane med kr. 100 000,- som omsøkt og dekkes innenfor 
sentraladministrasjonens rammer.” 

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12.”

Votering:
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering.
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FS-044/12 Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12.

Vedtaket er enstemmig.

045/12: 2012 Kulturmidler/idrettsmidler

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-045/12 Vedtak:

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

Vedtaket er enstemmig 

046/12: Målsettinger i Eigersundskolen

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.
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16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Varaordfører foreslo slikt vedtak:
”Overordnende målsettinger i planperioden for Eigersundsskolen:

1. Tidlig innsats, 1-4. trinn.
2. Nulltoleranse mot mobbing.
3. Ferdigheter i lesing, skriving og regning.
Øvrige må innarbeides i temaplan for skole.”

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:
”Ordet tiltak og kostnad innarbeides i punkt 1. Målsettinger knyttet til skoleledelsen 
innarbeides.”

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt med Rakes og varaordføreres tillegg.
Rådmannens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.

FS-046/12 Vedtak:

1. Forslag til målsettinger i Eigersundskolen innarbeides i Temaplan for skole når den 
rulleres i august 2012 vedtas med følgende tillegg:

a. Ordet tiltak og ordet tiltak og kostnad innarbeides i punkt 1. Målsettinger 
knyttet til skoleledelsen innarbeides.

b. Overordnende målsettinger i planperioden for Eigersundsskolen:
1. Tidlig innsats, 1-4. trinn.
2. Nulltoleranse mot mobbing.
3. Ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Øvrige må innarbeides i temaplan for skole.

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

Vedtaket er enstemmig.

047/12: 2011 Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2012:
Årsmeldingen fra helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering.

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
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Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-047/12 Vedtak:

Årsmeldingen fra helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

048/12: Referatsaker til formannskapets  møte 16.5.2012

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

3 12/14567 I 07.05.2012
Fylkesmann i 
Rogaland

Lovlighetskontroll budsjett 
2012 og økonomiplan 2012 -
2015

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Nytt dokument i saken: Skriv fra Fylkesmann i Rogaland av 
7.5.2012 - Lovlighetskontroll budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015. (JPiD: 
12/14567)

~ o ~

Votering:
-

FS-048/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

049/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte  16.5.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.04.2012:

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Tommy Bjellås (FrP) stilte spørsmål ved fremdriften i forhold sak om private barnehager 
og deres rammevilkår. 
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Rådmannen orienterte om at, som tidligere meddelt, så vil saken komme etter at 
klagebehandling for de enkelte barnehagene er avsluttet.

 Tommy Bjellås (FrP) stilte spørsmål ved oversikten over prosjektgrupper som ligger på 
kommunens nettsider. Denne er ikke ajourført.

Informasjonssjefen orienterte om at administrasjonen ikke klarer å få til dette pga 
beinhardt arbeidspress.

 Tommy Bjellås (FrP) stilte spørsmål ved om kommunen har mye tap på kommunale 
Startlån. 

Rådmannen orienterte om at det er tap, men at det er håndterbart.

 Tommy Bjellås (FrP) foreslo følgende:
”Det settes ned en politisk arbeidsgruppe bestående av gruppelederne som lager forslag 
reglement/retningslinjer for oppnevning av representanter til styrende organer i selskaper 
har eierinteresser, samt hvordan eierinteressene skal utøves.
Ordfører får ansvaret for å kalle inn til konstituerende møte.”

Votering:
Bjellås’ forslag enstemmig vedtatt. 

 Bente S. Gunvaldsen (KrF) stilte spørsmål om hvorvidt om det er 5 ledige leiligheter på 
Lundeåne Bo- og Servicesenter.

Levekårssjefen orienterte om at dette ikke var tilfellet.

Møtet ble lukket jf. kommunelovens § 30, 2 jf. forvaltningslovens § 13.

Levekårssjefen orienterte om at det nettopp hadde kommet inn en søknad fra IMDI om 
familiegjenforening for en flyktningefamile ut i fra helt spesielle årsaker. Dersom 
kommunen sier ja til dette kan kvoten som kommunestyret har vedtatt muligens bli 
overskredet.

Rådmannen fremmet følgende forslag:
”Eigersund kommune sier ja til IMDIs forespørsel av 16.5.12 om å ta i mot 
familiegjenforening ut i fra sakens helt spesielle vilkår. Familiegjenforeningen 
innarbeides i eventuell kvote for 2013 dersom kommunestyrets kvote for 2012 
overskrides.

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-049/12 Vedtak:

1. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe bestående av gruppelederne som lager 
forslag reglement/retningslinjer for oppnevning av representanter til styrende organer 
i selskaper har eierinteresser, samt hvordan eierinteressene skal utøves.
Ordfører får ansvaret for å kalle inn til konstituerende møte.

Side 431 av 544



2. Eigersund kommune sier ja til IMDIs forespørsel av 16.5.12 om å ta i mot 
familiegjenforening ut i fra sakens helt spesielle vilkår. Familiegjenforeningen 
innarbeides i eventuell kvote for 2013 dersom kommunestyrets kvote for 2012 
overskrides.

3. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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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
092/12 Formannskapet 14.06.2012

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.

16.05.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Søknaden fra Visit Dalane med kr. 100 000,- som omsøkt og dekkes innenfor 
sentraladministrasjonens rammer.” 

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12.”
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Votering:
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering.

FS-044/12 Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12.

Vedtaket er enstemmig.

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.

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
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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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Visit Dalane BA

Sokndalsveien 26

4370 Egersund

Eigersund kommune

Rådhuset

4370 Egersund

V/ Formannskapet Egersund, 15. april 2012

Søknad om midler til drift av Eigersund Turistinformasjon.

Visit Dalane driftet i 2011 Eigersund Turistinformasjon. Eigersund kommune krevde da at 

drift av turistinformasjonen skulle inngå i markedsføringsstøtten for 2011 som Visit Dalane 

mottok av kommunen. Dette bød på store økonomiske utfordringer for selskapet som driftes 

med små midler. Daglig leder ble permittert i 50 % stilling fra september til desember 2011, 

hovedsakelig på grunn av utgifter tilknyttet drift av turistinformasjon. Vi viser til orientering i 

formannskapet angående denne saken i september 2011.

Vi har nå fått signaler fra kommunen at det er ønskelig at Visit Dalane drifter 

turistinformasjonen i år også. Visit Dalane har vært av den oppfatning at denne avtalen kun 

var gjeldende for 2011. Kontrakten mellom kommunen og selskapet er skrevet for 2011. 

Selskapet har ikke økonomiske forutsetninger til å dekke utgifter i forbindelse med drift av 

turistinformasjon. 

Visit Dalane mottar kr 20 per innbygger i markedsføringsstøtte. Dette er midler som går 

direkte til markedsføring, og har således ikke noe med driften av TI å gjøre. Vi har fått 

signaler fra andre ”medlemskommuner” i Dalane, at de også vil kreve samme tjeneste fra 

VD, hvis vi skal drifte TI for Eigersund uten ekstra støtte. Et slikt krav vil være umulig for Visit 

Dalane å kunne innfri. 

Visit Dalane mener at det er Eigersund kommune som er ansvarlig for vertskaperollen i 

forbindelse med turistinformasjonen. Visit Dalane kan være behjelpelig med driften mot 

driftsstøtte.
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Vi søker med dette Eigersund kommune om kr 100 000 til drift av turistinformasjonen i 

Eigersund. Søknadsbeløpet forutsettes samme avtalebetingelser som i 2011, men med en 

noe redusert åpningstid.

Med hilsen

Monica Regine Waldemar

Daglig leder, Visit Dalane BA 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :FE-143, TI-&86, 
TI-&30
Arkivsaksnr.:
12/927
Journalpostløpenr.:
12/11670

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
093/12 Formannskapet 14.06.2012

Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015
  

Sammendrag:
Eigersund kommunen har plikt til å utarbeide planstrategi jfr. PBL. En har gjennomført en 
prosess der alle enhetsledere har fått komme med innspill, mulighet for kommunens 
innbyggere/næringsliv til å komme med innspill, møte med nabokommuner og statlige og 
regionale myndigheter. Siden kommuneplanens arealdel er nylig vedtatt og krever svært mye 
ressurser, anbefaler rådmannen at en kun skal revidere denne tematisk og da med fokus på 
næringsareal. Videre er det nødvendig å revidere  kommuneplanens samfunnsdel i perioden
som vil kreve mye ressurser. Det er også planlagt revisjon av en rekke fag- og temaplaner og 
der en i den forbindelse med dette fortløpende  vil måtte vurdere om planer kan slås 
sammen. Rådmannen anbefaler at planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager 
som fremlagt og viser til at det skal vedtas i kommunestyret i september.

Saksgang:
Formannskapet legger planen ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015

Plikt til å utarbeide planstrategi
Kommunen har etter PBL § 10-1 fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en 
gang i hver valgperiode. Planstrategien må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets 
konstituering. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke 
planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Hva bør en planstrategi inneholde?
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 
fastlegge det videre planarbeidet. 

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til lokal 
samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. 

Strategien bør inneholde:
 beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø

retningslinjer for langsiktig arealbruk
 vurdering av sektorenes planbehov
 vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel

Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer må tilpasses lokale forhold, og kan f.eks. bygge 
på data som rapporteres gjennom KOSTRA. Planstrategien skal ikke være mer omfattende 
enn nødvendig for å ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres, f.eks. om gjeldende 
kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller delvis.

Krav til medvirkning og høring
I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale 
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organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til at kommunens innbyggere 
får mulighet til å komme med innspill og en har her benyttet kommunens hjemmeside.

En har sendt varsel om oppstart til alle kommunale enheter og bedt om tilbakemelding i 
forhold til hvilke planer de har og hvilke de vurderer bør revideres/utarbeides samt hva de 
mener er strategiske valg videre for sin sektor m.m.  En har også sendt varsel til berørte 
statlige og regionale myndigheter samt andre som en mener vil kunne komme med innspill.

En har gjennomført møter med nabokommuner og statlige og regionale myndigheter.

Loven setter krav om at forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling og dette vil skje etter at formannskapet har behandlet saken i 
juni. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å fremme synspunkter før 
sluttbehandlingen.

Nasjonale forventninger til kommunal planstrategi
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 
Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir 
ivaretatt. De nasjonale forventningene skal følges opp i regionale og kommunale 
planstrategier som skal utarbeides etter lokalvalget i høst. Forventningene vil derfor være 
retningsgivende, men ikke bestemmende, ved utarbeiding av regionale og kommunale 
planer.

Med utgangspunkt i at de 
nasjonale forventningene skal 
bidra til en planlegging for å 
fremme en bærekraftig utvikling, 
fokuserer de nasjonale 
forventningene som nå legges 
fram på følgende tema: 
- Klima og energi 
- By og tettstedsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Verdiskaping og 
næringsutvikling 
- Natur, kulturmiljø og landskap 
- Helse, livskvalitet og 
oppvekstmiljø 

Den foreliggende planstrategien 
bygger på denne, men der det 
er tilpasset Eigersund 
kommune. 

Rettslig status
Planstrategien er ikke formelt 
bindende. Dersom kommunen 
ønsker å avlyse eller utsette en 
større planoppgave som inngår i 
planstrategien, bør dette skje 
gjennom endring av 
planstrategien der de ordinære 

prosessregler følges. Kommunen kan når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over 
planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen. 
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Sentrale utviklingstrekk og utfordringer
En har sett på noen trekk og sentrale utfordringer ved utviklingen i Eigersund. Hensikten er å 
synliggjøre noen utviklingstrekk og utfordringer som er med på å påvirke kommunens 
planbehov i perioden. Tendensen i utviklingen og hovedutfordringene er langt på vei de 
samme som da grunnlaget for den gjeldende kommuneplanen ble lagt i 2010 / 2011, og i all 
hovedsak vises det derfor til gjeldende kommuneplan.

Eigersund blir, i tillegg til å være en sentral del i Dalane regionen, mer og mer en del av en 
større region – Stavangerregionen. I arbeidet med planstrategi vil det derfor kunne settes 
fokus både på felles utviklingstrekk innen Stavangerregionen og det særegne for Eigersund.  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - i medhold av § 6-1 i plan- og 
bygningsloven gir viktige premisser for hva kommunen skal forkusere på i perioden.

Det er mange faktorer og forhold som er viktige for samfunnsutviklingen i Eigersund 
kommune og en vil ikke kunne gå gjennom alle. En har derfor valgt å peke på følgende 
utviklingstrekk og peke på noen utfordringer knyttet til disse:

1. Næringsareal og lokalisering i planperioden.
2. By- og tettstedsutvikling - utviklingsretning for Egersund by
3. Byutvikling og knutepunktutvikling
4. Befolkningsutvikling  og boligbygging
5. Levekår
6. Klima og Energi
7. Natur, kulturmiljø og landskap
8. Identitet og omdømme
9. Kommuneøkonomien

Prioritering av planoppgaver 2012 – 2015, Eigersund kommune
En organisasjon som er så stor og kompleks som Eigersund kommune, vil til enhver tid ha 
mange planer. Dette er planer som spenner fra tunge overordnede til enklere fagplaner for 
en definert sektor og lignende. Fag- og temaplanene er styrende for prioriteringene i den 
sektoen den gjelder for og fungerer som et styringsdokument for denne. Samtidig har en 
andre og tunge plandokument som er tverrsektorielle og som vil gjelde for alle for eksempel 
kommuneplan og lignende. 

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel ble behandlet i kommunestyret i sist mars 2012 og rådmannen 
vurderer det derfor ikke som nødvendig å revidere hele planen på nytt i og med at planen 
knapt nok har begynt  å virke. Dette er en svært ressurskrevende plan og en vurderer heller 
ikke at det er nødvendig med en full revidering. En viser til at en har hatt full revidering i 
2003, 2007 og 2011/2012.  Det er ikke kapasitet til å foreta en full revidering på nytt, jfr. at en 
må revidere kommuneplanens samfunnsdel samt følge opp andre vedtak i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel herunder områdereguleringer, detaljreguleringer m.m..

Det som rådmannen ser behov for er å sette ekstra fokus på næringsareal og vil derfor 
anbefale at det gjennomføres en tematisk revidering knytte til næringsareal i perioden.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2007 og er moden for revidering. Eigersund kommune 
og samfunn står ovenfor store utfordringer og en vurderer det derfro som helt nødvendig å 
revidere denne med oppstart i første halvdel av 2013. 

Kommunedelplaner
Kommunedelplan  for Kultur, idrett- og fysiske anleggsplan må revideres i perioden og denne 
er nødvendig for å utløse tippemidler og lignende. En legger opp til samme type 
arbeidsmetodikk som ved tidligere revideringer der Idrettsrådet har vært med.
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Tema- og fagplaner
Det er en rekke fag- og temaplaner som må revideres i løpet av perioden. Omfanget av dette 
arbeidet vil variere, fra en lett revisjon av handlingsprogram til tunge revisjoner. Mange av 
disse planenen er sentrale i forhold til viktige strategiske valg kommunen skal gjøre i forhold 
til bl.a. fremtidens helse- og omsorgstjenester, skole m.m. Dette er planer som omfatter store 
og tunge sektorer.

En vil spesielt nevne Trafikksikkerhetsplanen, Handlingsplan for universell utforming som må 
revideres/utarbeides.

Områdereguleringer
I tillegg til at en har startet opp revidering av områderegulering på Kaupanes er det ønskelig 
å få startet opp områderegulering av sentrumsområde Eie/knutepukt jernbanestasjonen i 
perioden. Dette er en svært viktig plan for å løse arealmessige og trafikale utfordringer i 
området. Samtidig er det et overordnet mål å knytte Eie og eksisterende sentrum bedre 
sammen gjennom sentrumsutvikling jfr. vedtatt kommuneplan. Dette er også den vedtatte 
aksen for sentrumsutvikling.

Nye planer
Det er foreslått utarbeidelse av flere nye planer herunder Plan for lekeplasser, plan for 
turveg, gang og sykkelveger i Eigersund kommune, IKT-strategi,  handlingsplan for universell 
utforming m.m.

Innspill til varsel om oppstart
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens Vegvesen  Anbefaler at gjeldende 
Trafikksikkerhetsplan 
revideres.

 Bør satse på gang- og 
sykkeltransport.

 Viktig å ikke spre byen –
satse på transformasjon, 
utvikling av kollektiv 
knutepunkt, gjennbruk 
m.m.

J

J

O

Rådmannen viser til at denne 
planen skal revideres.

Det skal utarbeides egen plan for 
gang og sykkelvegnettet i 
Eigersund kommune.
Rådmannen viser til en bl.a. skal 
områderegulere Eigersund stasjon 
med områdene rundt i forhold til 
fremtidig byutvikling.

2. Kystverket  Det er en statlig målsetting 
om at større andel av 
godstransporten skal gå 
på kjøl. Viktig at det 
oppnås god 
fremkommelighet både på 
sjø og tilførselsveiene på 
land med særlig fokus på 
stamvegnetthavnen.

O Rådmannen viser til at en er i ferd 
med å områderegulere Kaupanes, 
samt at en legger opp til en 
tematisk revidering av 
kommuneplanens arealdel med 
hovedfokus på næringsareal 
herunder også sikring av 
havnerelaterte areal jfr. 
stamvegnetthavn 

3. Fiskeridirektoratet  Ivareta hensynet til 
sjømatnæringen i 
kommunen planarbeid.

 Bør samle inngrep i 

J

O

Viser til at en legger opp til en 
tematisk revidering av 
kommuneplanens arealdel med 
hovedfokus på næringsareal 
herunder også sikring av areal for 
sjømatnæringen.
Rådmannen tar utalen til 
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sjøbunn jfr. sjøkabel.
 Kommunen bør vurdere å 

utarbeide en overordnet 
plan for etablering av 
småbåthavner.

O
orientering.
Rådmannen vurderer at dette er et 
tema som en løser i forbindelse 
med ordinær revidering av 
kommuneplanen. Det er ikke 
behov for egen kommunedelplan 
for dette. Avveiningene er ikke av 
en slik kompleks karakter at dette 
behøver en egen 
kommunedelplan.

4. Forsvarsbygg  Generelle merknader jfr. å
sikre Forsvaret tilstrekkelig 
areal.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

5. Direktorat for 
Mineralforvaltning

 Generelle merknader jfr. å 
sikre forvaltning og 
muligheter til utvinning av 
forekomster.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

6. ROM Eiendom  Kommunen bør legge vekt 
på en bærekraftig 
tettstedsutvikling dvs. at 
man i sterkere grad satser 
på utvikling og 
konsentrasjon av 
kommunen i området  fra 
og rundt Egersund stasjon 
og til eksisterende 
sentrum. Prinsippideen om 
fortetyting rundt stasjonen 
er både viktig og riktig.

J Rådmannen viser til at Eigersund 
kommune og ROM har hatt et 
samarbeid i forhold til 
stasjonsutvikling og at dette er 
innarbeidet i kommuneplanen. Det 
skal lages en egne 
områderegulering for bydel Eie 
med stasjonsområdet som vil 
ivareta de hensyn som 
fermkommer i uttalen. Denne 
områdereguleringen er også 
innarbeidet i planstrategien. Det er 
også et eget tema i planstrategien.

7. Fiskarlaget  Slutter seg til uttale fra 
Fiskeridirektoratet.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

8. Eigersund 
havnevesen

 Viktig at en ikke 
planlegger utbygging inntil 
havnearealene slik at man 
får konflikt i forhold til støy 
o.l.. Det må tas hensyn til 
fremkommelighet i 
kommunens sjøområder 
herunder bi og 
hovedleder.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Sikring av 
næringsareal vil ivaretas jfr. 
tematisk revidering av 
kommuneplanens areadel.

9. Felles brukerutvalg  Mener det er behov for en 
egen handlingsplan for 
universell utforming.

J En viser til at det er lagt inn i 
planstrategien over nye planer 
som skal utarbeides jfr. at 
kommunen er en pilotkommune.

10. Næringssjefen  Kommunene må ta stilling 
til interkommunale 
plansamarbeid i sine 
planstrategier. Viser til 
samråingsplikten. 
Interkommunale 
planprosesser må få en 
struktur og gjennomføring 
som er forankret i 
kommunene. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at det er 
viktig å få avklart hvordan 
interkommunale planprosesser 
skal skje, herunder prosess, 
forankring m.m. Dette er mer en 
rutine enn en plan og hører 
således ikke til i planstrategien. 
Generelt er en positiv til 
interkommunale planer. Det er 
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ikke kommet innspill fra 
næringssjefen i forhold til 
revidering av eksisterende 
interkommunale planer eller 
utarbeiding av nye.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planstrategien legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Økonomiske konsekvenser:
Vurdering og tildeling av administrative og økonomiske ressurser til gjennomføring av 
de aktuelle planoppgavene i planperioden tas i forbindelse med økonomiplan og 
budsjett.  De fleste planene vil i all hovedsak kreve administrative ressurser da det er 
fagplaner der de som er berørt eller er skal ”eie” planen er direkte involvert i from av 
plangruppe og lignende. Større planer som kommuneplan, kommunedelplan, 
områderegulering,  trafikksikkerhetsplan vil kreve avsetting av ressurser i budsjett og 
økonomiplan og en har satt opp en sum på disse planene utifra en grov vurdering.  
Dersom det viser seg at det er andre planer som vil kreve resurser, må dette spilles 
inn av den enkelte fagavdeling med ansvar for planen i forbindelse med ordinær 
utarbeiding/behandling av budsjett og økonomiplan.

Der det er mulig vil en søke å slå planer sammen for å forenkle plansystemet og å se 
planer i sammenheng med hverandre.
Det er knyttet kostnader til flere av disse planene, dette gjelder i hovedsak følgende planer:
Driftsmessige forhold 2013 2014 2015
Kommuneplan-samfunnsdel 50.000 150.000

Trafikksikkerhetsplan 150 000

Områderegulering Eie og stasjonsområdet 200 000 300 000
Sum

Investeringsmessige forhold
Kommuneplan-arealdel – tematisk revidering 
næringsareal

125 000 125 000

Sum 200 000 475 000 425 000

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

226734
Uttalelse - Kommunens nye planstrategi bør omtale eksisterende og framtidige 
regionale plansamarbeid
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227653 Innspill til kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
228221 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
228222 Innspil til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
228351 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

228409
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015

228751 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
228752 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
229328 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
230115 Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
230719 Høringsutkast - Planstrategi 2012-2015.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 25.01.2012 Miljøverndepartementet Veileder - Kommunal planstrategi

2 U 13.04.2012 42 mottakere...
Innspill til kommunal planstrategi for Eigersund 
kommune 2012-2015

4 I 17.04.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Fiskeridirektoratet region sør og medvirkning i 
planarbeid

5 I 24.04.2012 Næringssjefen i Dalane
Uttalelse - Kommunens nye planstrategi bør 
omtale eksisterende og framtidige regionale 
plansamarbeid

7 I 25.04.2012 Statens vegvesen
Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

6 I 26.04.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Innspill til kommunal planstrategi for Eigersund 
kommune 2012 - 2015

8 I 30.04.2012 Kystverket
Innspil til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

10 I 02.05.2012 Eigersund havnevesen
Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

11 I 03.05.2012 Forsvarsbygg
Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

12 I 04.05.2012
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

15 I 04.05.2012 Fiskarlaget Vest
Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

16 I 14.05.2012 ROM Eiendom AS
Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

18 U 30.05.2012 36 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 
planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

Parter i saken:
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 24.04.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Kommunens nye planstrategi bør omtale eksisterende og framtidige regionale plansamarbeid. 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 

Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 

et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Valentin Svelland [mailto:vs@dalane.no] 

Sendt: 24. april 2012 09:51
Til: Bjerkreim kommune - postmottak; Sokndal kommune - postmottak; Eigersund kommune -
postmottak; Lund kommune - postmottak
Emne: Kommunens nye planstrategi bør omtale eksisterende og framtidige regionale plansamarbeid.

Til  rådmann, ordfører, varaordfører og plansjef.

Takker for et godt møte mellom fylkeskommunen, kommunene og næringssjefens kontor i går. 
Som en oppfølging til gårsdagen vil jeg anmode kommunene om også å ta stilling til 
interkommunale plansamarbeid i sine planstrategier, herunder implementering av disse 
(politisk/administrativt). Som Terje Fatland var inne på i går kan sistnevnte løses på flere måter, 
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blant annet ved at regionale planer får kommunevise handlingsplaner/tiltakslister. Gjennomføring 
og plassering av ansvar ved avvik er sentrale poeng.

I tillegg minner jeg om samrådsplikten med nabokommuner (§10-1) som sier at kommunen skal 
innhente synspunkter og identifisere interkommunale planoppgaver som del av arbeidet med 
planstrategien. Her ligger potensiale for mer en rasjonalisering/kompetansebygging  gjennom 
felles planarbeid; samarbeidsdokumenter vil som fylket påpekte i går kunne ha større 
gjennomslagskraft mot øvrige myndigheter. 

Pr. idag foreligger følgende regionale plansamarbeid som til dels er skilt ut i kommunevise
seksjoner/tiltaksbilag. 

 Strategisk Næringsplan Dalane (SNP Dalane)
 Energi og klimaplan Dalane (EKP Dalane)

Nevner også at Dalanerådet har utarbeidet regional bredbåndsstrategi som enkelte av 
medlemskommunene har vedtatt i eget kommunestyre og tatt inn som en veilleder i sitt arbeid 
med denne typen infrastruktur.  

Jeg er opptatt av at de interkommunale planprosessene får en struktur og gjennomføring som er 
forankret i kommunene, og ser kommunenes arbeid med ny planstrategi som en naturlig 
anledning for respektive rådmenn til å belyse dette arbeidet i egen organisasjon med påfølgende 
politisk behandling. Denne henvendelsen er også å anse som et innspill på Eigersund kommunes 
høringssrunde jf. ny planstrategi.

--

Med vennlig hilsen / Regards

Valentin Svelland

_____________________________________________________________________

Næringssjefen i Dalane / Department of Business Development in Dalane

c/o Dalanerådet / The Regional Council of Dalane, Norway

Næringssjef (konst.) / Business Manager

Post: Sokndalsveien 26, NO-4370 EGERSUND - (vis kart 
<http://maps.google.com/maps?q=Sokndalsveien+26,+Egersund,+Norge&hl=no&sll=37.0625,-
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95.677068&sspn=43.799322,93.076172&vpsrc=0&hnear=Sokndalsveien+26,+4370+Egersund,+Eigersund,+Rogaland,+Norge&t=h&z=16>)

Tel: +47 51 49 20 00 - Mob: +47 934 35 924

Web: www.dalane.no <http://www.dalane.no> - Facebook <https://www.facebook.com/svelland> / Google+ 
<https://profiles.google.com/109132864465885436685> / LinkedIn <http://no.linkedin.com/in/valentinsvelland> / Skype: vallarth

Kontortid/Office hours: Man-fre 9-16:30 / Mon-Fri 9am-4:30pm (GMT+1)
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015

Vår ref.: 12/13814 / 12/927 / FE-143, TI-&86, TI-&30 Dato: 04.05.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har i møte 18.04.12 behandlet sak vedr. – Innspill til 
kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015, datert 13.04.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak den 18.04.12:

Felles brukerutvalg mener det er behov for en handlingsplan for universell utforming. 

Viktige momenter å få med er tanker omkring boliger med livsløpsstandard, og 
utvalget mener også at det er viktig at det blir tilrettelagt for at personer med 
funksjonsnedsettelser og eldre får anledning til å eie egne boliger. 
Gjerne planmessig lagt inn som boligtun beregnet for ulike grupper.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Del 1. Planstrategi for 
Eigersund kommune – generell 
del 

Hva er en planstrategi? 

I henhold ny plan‐ og bygningslov (§10‐1) er 
kommunene pålagt å utarbeide en kommunal 
planstrategi i hver valgperiode.  Den 
kommunale planstrategien er et hjelpemiddel 
for det nye kommunestyret for å avklare 
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere 
i planperioden for å møte kommunens behov. 
Ved siden av å ta stilling til eventuelle 
endringer i kommuneplanen, er planstrategien 
også et egnet verktøy for å vurdere 
kommunens øvrige planbehov i 
kommunestyreperioden knyttet til 
kommunedelplaner, tema‐ og 
sektor(fag)planer mv. Kommunal planstrategi 
er også en  arena for å drøfte og avklare 
interkommunale og regionale planoppgaver 

Formål og lovgrunnlag  

Plan‐ og bygningslovens § 10‐1 – Kommunal 
planstrategi sier at:  
”Kommunestyret skal minst én gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Planstrategien bør 
omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.  
Kommunen skal i arbeidet med kommunal 
planstrategi innhente synspunkter fra statlige 
og regionale organer og nabokommuner. 
Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag 
for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 
dager før kommunestyrets behandling.  
Ved behandlingen skal kommunestyret ta 
stilling til om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, eller om planen 
skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om 
det er behov for å igangsette arbeid med nye 

arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 
planer bør revideres eller oppheves.  
Utarbeiding og behandling av kommunal 
planstrategi kan slås sammen med og være 
del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen, jf. Kapittel 11.”  
 
Formålet med kommunal planstrategi er å 
klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre i hver valgperiode 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i 
kommunen. Kommunal planstrategi erstatter 
det obligatoriske kravet til rullering av 
kommuneplanen som lå i tidligere plan‐ og 
bygningslov (PBL 1985).   Planstrategien setter 
et sterkt fokus på at planleggingen skal være 
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende 
enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan‐ 
og bygningslovens § 3‐1 om oppgaver og 
hensyn i planlegging etter loven (tredje ledd).  
 
Den kommunale planstrategien er ikke en 
plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke 
en arena for å ta stilling til mål og strategier, 
men å drøfte utviklingstrekk og ufordringer 
som påvirker planbehovet.  
 
Planstrategien er retningsgivende for 
kommunens planlegging og har ingen direkte 
rettsvirkning i forhold til kommunens 
innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse 
mot kommunal planstrategi. 

Planprosess og medvirkning 

Det er ikke mange formelle krav knyttet til 
utarbeiding av planstrategi jfr. !10‐1 i PBL. En 
har sendt ut varsel til alle kommunens ledere 
samt til statlige og regionale myndigheter mfl. 
Videre har en benyttet kommunens 
hjemmeside for å invitere til å komme med 
innspill. Det er også gjennomført møter med 
statlige og regionale myndigheter og 
nabokommunene. 

Organisering  

Organiseringen av arbeidet baseres på de 
erfaringer som er gjort i tidligere rulleringer av 
planen og programarbeid.  Formannskapet har 
det overordnede ansvar for planprosessen. På 
administrativt nivå er rådmannens 
ledergruppe som en styringsgruppe. Det 
praktiske arbeidet ledes av plankontoret.  
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Del 2. Kommunens plansystem 
Kommunens plansystem består av overordnet 
kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 
og tilhørende handlingsdel (økonomiplanen). 
 
Eigersund kommune gjennomfører 
planoppgaver innenfor en rekke områder, 
både lovpålagte og ikke lovpålagte. Dette 
gjelder planoppgaver som ikke følger plan‐ og 

bygningsloven, og planlegging som følger 
plan‐ og bygningsloven. I tillegg til den 
overordnede kommuneplanen har Eigersund 
kommune også en planportefølje av: 
 
Kommunedelplaner (etter Plan‐ og 
bygningsloven)  
– Tematiske  
– Areal  
Tema / fagplaner  
– Lovpålagte  
– Ikke lovpålagte  

Eigersund kommunes plansystem kan sies å 
være preget av relativt få kommunedelplaner 
og en stor andel tema‐ / fagplaner på ulike 
områder. Det er viktig å se disse som en del av 
det strategiske grunnlaget som danner 
utgangspunkt for handling og gjennomføring 
gjennom økonomiplan og årsbudsjett.  
 
I planstrategien vurderes det hvorvidt 
gjeldende planer skal videreføres, revideres 

eller utgå. Nye planer er også aktuelt å 
vurdere for å møte kommunens behov, 
herunder også interkommunale planer.  
 
Større reguleringsplaner (områderegulering) 
kommunen skal utarbeide selv eller i 
samarbeid med andre myndigheter eller 
private er tatt opp til vurdering.  I 
planstrategien er det også mulighet for å 
forenkle og forbedre plansystemet med blant 
annet sammenslåing av planer der det er 
hensiktsmessig.  
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Del 3. Nasjonale mål og 
retningslinjer for planarbeidet 
Nye lover og forskrifter 
‐ Lov om planlegging og byggesaks‐behandling  

(plandelen) (01.07.09) 
‐ Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne 
 (01.01.09) 

‐ Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg 
verksemd (offentleglova) (i kraft 
01.01.09) 

‐ Lov om offentlege styresmakters ansvar for 
kulturverksemd  (01.08.06) 

‐ Naturmanfoldsloven 
‐ Havne‐ og farvannslov 

 

Stortingsmeldinger m.m 
 Stortingsmelding nr 29 (1996‐97) om regional 

planlegging og arealpolitikk  
 Stortingsmelding nr 23 (2001‐2002) om bedre 

miljø i byer og tettsteder 
 Stortingsmelding nr 31 (1996‐97) om distrikts‐ 

og regionalpolitikken  
 Stortingsmelding nr 58 (1996‐97) om 

miljøvernpolitikk for ei bærekraftig utvikling 
 Stortingsmelding nr 29 (1998‐99) Om 

energipolitikken 
 Stortingsmelding nr. 21 (2004‐2005) 

”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand”  

 Stortingsmelding nr 16 (2002‐2003)  Resept for 
et sunnere Norge 

 Stortingsmelding nr 19 (1999‐2000) Om norsk 
landbruk og  

 St.meld. nr. 16 (2008‐2009) Nasjonal 
transportplan 

 St.meld. nr. 34 (2006‐2007) Norsk 
klimapolitikk 

 St.meld. nr. 22 (2007–2008) 
Samfunnssikkerhet 

 St.meld. nr. 20 (2006‐2007) Nasjonal strategi 
for å utjevne sosiale forskjeller 

 St.meld. nr. 31 (2007‐2008) Kvalitet i skolen 
 St.meld. nr. 30 (2003‐2004) Kultur for læring 
 St.meld. nr. 16 (2006‐2007) Tidlig innsats for 

livslang læring 
 St.meld. nr 9 (2006‐2007) Arbeid, velferd og 

inkludering 
 St.meld. nr. 25 (2005‐2006) Mestring, 

muligheter og mening 
 St.meld. nr. 25 (2005‐2006) Omsorgsplan 2015 
 St.meld. nr. 23 (2001‐2002) Bedre miljø i byer 

og tettsteder 
 St.meld. nr 39 (2000‐2001) Friluftsliv 
 NOU 2006‐6 Når sikkerheten er viktigst 
 Nasjonal helseplan (2007‐2010) 

 Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende 
arbeidet 2006‐2010 

 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på 
veg 2006‐2009 

 Regjeringens handlingsplan for økt 
tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne (01.12.2004). 

 Retningslinje T‐1442 Støy i arealplanlegging 
(26.01.2005) 

 Rundskriv T‐5/99 B om Tilgjengelighet for alle 
(29.12.99) 

 Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 

 

Rikspolitiske retningsliner (RPR)  
Det er følgende relevante rikspolitiske 
retningslinjer som legger premisser for 
kommuneplanens arealdel: 
‐ RPR for å ivareta barn og unge sine 

interesser i planleggingen T‐2/08 
‐ RPR for samordna areal‐ og 

transportplanlegging T‐5/93 
‐ RPR for verna vassdrag T‐1078 
 

Regionale planer 
Rogaland Fylkeskommune har flere planer som er 
retningsgivende for kommunens planlegging, de 
mest sentrale er  
‐ Fylkedelplan for Friluftsliv, Idrett, Natur og 

Kultur (FINK)  
‐ Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane. 
‐ Fylkesdelplan for vindkraft 

‐ Reg.pl for energi og klima i Rogaland 
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Del 4. Sentrale utviklingstrekk 
og utfordringer 
I dette og neste kapittel fremheves noen trekk 
og sentrale utfordringer ved utviklingen i 
Eigersund. Hensikten med dette kapittelet er å 
synliggjøre hvilke utviklingstrekk og 
utfordringer som er med på å påvirke 
kommunens planbehov i perioden. Tendensen 
i utviklingen og hovedutfordringene er langt 
på vei de samme som da grunnlaget for den 
gjeldende kommuneplanen ble lagt i 2010 / 
2011, og i all hovedsak vises det derfor til 
gjeldende kommuneplan. 
 
Eigersund blir, i tillegg til å være en sentral del 
i Dalane regionen, mer og mer en del av en 
større region – Stavangerregionen. I arbeidet 
med planstrategi vil det derfor kunne settes 
fokus både på felles utviklingstrekk innen 
Stavangerregionen og det særegne for 
Eigersund. Eksempelvis vil arbeidsplasser, 
arbeidsledighet m.m. måtte belyses både fra 
et regionalt og lokalt perspektiv.  

 
Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging ‐ i medhold av § 6‐1 i 
plan‐ og bygningsloven gir viktige premisser 
for hva kommunen skal fokusere på i 
perioden. 
 
En vil i denne delen gå gjennom følgende 
sentrale utviklingstrekk og peke på noen 
utfordringer knyttet til disse: 
1. Næringsareal og lokalisering i 

planperioden. 
2. By‐ og tettstedsutvikling ‐ 

utviklingsretning for Egersund by 
3. Byutvikling og knutepunktutvikling 
4. Befolkningsutvikling  og boligbygging 
5. Levekår 
6. Klima og Energi 
7. Natur, kulturmiljø og landskap 
8. Identitet og omdømme 
9. Kommuneøkonomien 

1. Næringsareal og lokalisering i 
planperioden. 

I Eigersund kommune er det særlig 
næringsmiddel og fiskerinæringen og aktivitet 
i og rundt hjørnesteinsbedriften Aker Solution 
som utgjør de sentrale delene av næringslivet. 

Det er Egersunds sentrale plassering i Nordsjø‐
bassenget, med Norges beste naturlige havn, 
som gjør stedet så attraktivt.  Havnen er 
hovedsakelig isfri og uten tidevannsforskjeller 
og er godt beskyttet mot vær og vind. 
I Eigersund er det en nær sammenheng 
mellom befolkningsutvikling og 
næringsutvikling.  
Det er lav arbeidsledighet i Eigersund 
kommune. 
  
Eigersund har flere tunge næringsaktører som 
er utsatt for konjunktursvingninger. 
Et viktig fokus vil være å se på hvordan en kan 
utvikle aksen mellom Egersund havn og 
Egersund Næringspark ved E‐39. Egersund 
næringspark har et stort potensial for å bli et 
lokomotiv for hele Dalane og Sør‐Rogaland. 
Her ligger en spennende og fremtidsrettet 
mulighet for samarbeid mellom Eigersund og 
Bjerkreim.. 

 
Eigersund kommune har en relativt stor 
næringsmiddelindustri, både i tilknytning til 
fiskeri og landbruk.  Både målt i antall ansatte 
og omsetning er dette en viktig og sentral del 
av del lokale næringslivet. 
 
Det har i dag nesten ingen betydning hvor 
fiskeindustrien er lokalisert i forhold til 
fiskeflåten eller i forhold til lokalisering av 
oppdrettsnæringen jfr. leveringsstruktur.  
Det er en stadig utfordring å få til mer 
kontinuerlig produksjon for å jevne ut 
sesongvariasjoner m.h.t. råstoff. Tendensen er 
at mer og mer av råstoffet blir tilført med 
transport enten ved bil eller ved båt.  
 
Næringsmiddelindustrien spenner fra mindre 
gardsproduksjon til Gilde Vest som er Norges 
største storfeslakteri. Anlegget på Tengs 
produserer bl.a. 4 millioner kilo kjøttdeig hvert 
år. Det er viktig å sikre at denne type 
videreforedling får sikre arealmessige 
rammevilkår, samt at en må oppmuntre til 
knoppskytning.  
 
Kombinert med videre satsing på aktiviteter 
knyttet til havna, er det en sentral utfordring å 
legge til rette for ny næringsvirksomhet i 
tilknytning til E‐18 traseen og langs Rv  42.  
1. En har prioritert å utvide allerede 
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eksisterende næringsarealer for å sikre 
rammevilkår for eksisterende bedrifter, 
samt mulighet for etablering av ny 
næringsvirksomhet langs 
hovedvegaksene. 

2. Vurdere nye næringsarealer i tilknytning 
til hovedkommunikasjonsaksene.  

3. En diskusjon vil også være i forhold til 
langsiktig jordvern og fremtidige 
utviklingsakser i forhold til Egersund by. 
ekspansjonsmuligheter. 

 
En vil peke på følgende prioriteringer som blir 
lagt til grunn i forbindelse med tematisk 
revidering av kommuneplanen og som søkes 
lagt til grunn ved valg av nye områder: 

1. Vurdere muligheten for å utvide 
eksisterende industriområder for å 
utnytte eksisterende infrastruktur 
samt videreføre næringsarealer som 
er godkjent i tidligere 
kommuneplaner. 

2. Lokalisere nye områder langs 
hovedvei på kort og lang sikt herunder 
etablering av område for 
arealkrebvende forretningsvirksomhet 
og lignende. 

3. Lokalisere nye industriområder i 
randsonen i tilknytning til Egersund 
herunder videreføre et større område 
for støyende virksomhet 

4. Forsere regulering av 
sentrumsområde på Eie som allerede 
er godkjent i kommuneplanen for å gi 
mulighet for ny bolig‐,forretnings‐ og 
kontorvirksomhet. 

 
En vurderer at en bør ha byggeklart om lag  
50‐80 daa. næringsområde i kommunen til 
enhver tid – videre bør det være en 
tomtereserve på betydelig mer. En bør her ha 
avsatt tilstrekkelig areal til å kunne bygge ut i 
etapper og med mulighet for senere utvidelse 
der det er mulig. Dette er viktig for å sikre 
gode og forutsigbare rammevilkår. 
 
Dette bidrar til at Eigersund kommune i 
utgangspunkt har mulighet for en variert 
arealsammensetting som kan differensieres  
etter egnethet og behov. Kommuneplanen  gir 
rom for næringsarealer i tilknytning til Hellvik 
og Helleland, samtidig som de største 

arealene er knyttet til Egersund havn og 
Egersund næringspark. Videre vil en åpne opp 
for næringsarealer som utvidelser i tilknytning 
til områder som det er etablert 
næringsvirksomhet i dag.   
 
Samlet vil dette gi tilstrekkelig næringsareal 
som vil være fordelt på hele kommunen, men 
der de klart største er på Kaupanes, Eigestad 
og Eie området.  Det er verdt å merke seg at 
omlag 60% av det tilgjengelige næringsarealet 
vil være i tilknytning til eksisterende 
næringsområder i Egersund havn samt 
Egersund næringspark på Eigestad ved E39.  
Kanskje den største utfordringen vil derfor 
være å klare å aktivisere og starte utbygging i 
de ulike områdene.  
 
‐ Havner og næringsareal 
Det er viktig å ha fokus på  den sentrale 
betydningen havna har for næringslivet både 
direkte, men og indirekte gjennom avledet 
virksomhet. Deler av havna i Egersund ligger i 
og ved sentrumsområdene i byen og en 
utviding kan derfor by på problem som krever 
at en legger til grunn klare prioriteringer for 
bruk av areal: 
 Kommuneplanen prioriterer næringsareal 

som ligger til sjø for havnevirksomhet og 
næringsvirksomhet som er direkte knyttet 
til havnevirksomheten primært fiskeri og 
næringsmiddel samt oljerelaterte 
næringer. 

 En har valgt å legge vekt på at 
nyetablering og utviding av 
havnefunksjonene bør skje gjennom 
samlokalisering eller i områder som ikke 
kommer i direkte konflikt med andre 
arealbruksinteresser i Vågen.  

 Eksisterende industri/havnearealer er der  
det er mulig sikret utvidelsesmuligheter 
herunder Kaupanes og Langholmen. 

 En legger ikke opp til omdisponering av 
havne‐ og industriområder i havnen til 
andre formål. 

 Etablering og utviding av eksisterende 
boligområder skal ikke skje i direkte 
tilknytning til havneaktivitet jfr. støykrav 
m.m. i forurensningsloven. 

 
Det er i transportplan for Dalane satt et 
delmål om at ingen bolig skal ha innendørs 
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støynivå >35 dBA. Det er derimot ingenting i 
veien for å etablere kontor, servering m.m. i 
tilknytning til bl.a. indre havn.  
 

Planstrategi: 
Revidering av kommuneplanens arealdel – 
tematisk næringsareal 
Rådmannen vil anbefale at en foretar en 
tematisk revidering av kommuneplanens 
arealdel når det gjelder næringsareal. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel må revideres . 

 
Områderegulering 
En viser til at det er stilt krav om 
områderegulering for følgende områder som 
en vurderer vil være svært viktig for fremtidig 
næringsutvikling i Eigersund kommune og som 
det må startes opp planlegging i forbindelse 
med før 2015: 
1. Kaupanes – startet opp 
2. Eie – ikke startet opp, men må prioriteres i 

perioden. 
3. Eigestad – under utarbeiding 

2.  By‐ og tettstedsutvikling ‐ 
utviklingsretning for Egersund by  

I Egersund by bor om lag 70% av kommunens 
befolkning og det er også der en kan forvente 
den største befolkningsveksten i fremtiden.  
 
En har i forbindelse med siste revidering av 
kommuneplanens arealdel gjennomført en 
studie for å gi en anbefaling om valg av 
fremtidig hovedakse for byutvikling. 
Målsettingen har vært at valgene skal styrke 
og bygge opp under eksisterende bystruktur. 
Dette vil ha konsekvens for de valgene en gjør 
i forbindelse med å revidere del av 
kommuneplanens arealdel – næringsareal. 
 
Det knytter seg stor usikkerhet knyttet til 
estimert arealbehov til utbyggingsformål frem 
til 2040, da det er mange faktorer som en ikke 
har kontroll over. Vurdering av egnetheten av 
arealene er viktig.  
 
Utvalget av aktuelle utviklingsretninger er 
gjort med hensikt å finne tilstrekkelig areal så 
nær eksisterende bystruktur og eksisterende 
infrastruktur som mulig.   
 

 
 
Det er en klar anbefaling at for å styrke og 
bygge opp under eksisterende bystruktur bør 
kommuneplanen prioritere å plassere 
arbeidsplassintensive virksomheter i 
tilknytning til sentrum. 
 
En ting er hva en har av tilgjengelig 
arealreserver i gjeldende kommuneplan, noe 
helt annet er hvilke retning en bør velge utifra 
en overordnet strategisk vurdering i forhold til 
langsiktig byutvikling. En snakker her om den 
romlige utvidelsen av Egersund by og der 
valgene en gjør i kommuneplanen må bygge 
opp under dette både med hensyn til 
investeringer i infrastruktur, tilgang til vegnett 
m.m.  Ikke minst gjelder dette fremtidig 
lokalisering av næringsarealer og at en får 
gode forbindelser i forhold til fremtidig 
boligbygging. 
 
I dette vil en sentral akse være strekningen 
Egersund havn – Krossmoen som er stamveg 
samt at jernbanen ligger langs denne 
strekningen. Dette er en strekning på om lag 
15 km. og rådmannen vurderer at en gjennom 
kommunens valg i fremtiden styrke opp under 
denne aksen når eksisterende arealreserver er 
brukt opp. En vurderer at denne aksen har 
stort potensiale for fremtidig utbygging og 
med svært godt adkomst. En vurderer at 
nærhet til stamveg gjør aksen attraktiv både 
for fremtidig næringsutvikling og 
boligutbygging. Ved at den ligger med nærhet 
både til stamveg og jernbane vil kunne bidra 



 

 
9

til at en kan etablere gode kollektivløsninger 
med god regularitet. 
 
Bolig  
For å nå målsettingen om å styrke og bygge 
opp under eksisterende sentrumsstruktur er 
nærhet til sentrum avgjørende. Ved 
planlegging og utbygging av nye boligområder 
er anbefalingen at dette hensynet må gis høy 
prioritet.  
Nærhet til sentrum er ikke bare fysiske 
parametre, men også en opplevelse.  
 
Næring  
Målsettingen om å styrke og bygge opp under 
eksisterende bystruktur, gir grunnlag for 
følgende anbefaling:  
1. Skille mellom næringer som bør ligge i 

sentrum, og de som ikke bør ligge i 
sentrum. I den forbindelse er styring av 
handelsetablering viktigst å styre.  

2. Legge til rette for differensierte 
næringsarealer jfr. næringsetableringer 
har ulike behov; nærhet til vegnett, 
nærhet til sjø, nærhet til boligbebyggelse, 
størrelse på areal m.m.  

 
Det viktigste for å styrke og bygge opp under 
eksisterende bystruktur, er å styre hvor det 
skjer etablering av handel.   Bruk av både 
restriktive og positive virkemidler vil være 
nødvendig. Som en følge av en slik strategi, 
bør en på sikt vurdere relokalisering av  
eksisterende nærings‐virksomheter i sentrum 
som er arealkrevende og har lav 
arbeidsplasstetthet, til andre områder utenfor 
sentrum.  
 
For å legge til rette for et variert tilbud av 
næringsarealer, kan man benytte positive 
virkemidler. Det kan for eksempel innebære 
planmessige avklaringer, etablering av 
infrastruktur eller formidle kontakt mellom 
ulike aktører som har felles interesser. 

3. Byutvikling aksen Eie ‐ sentrum  og 
knutepunktsutvikling Egersund stasjon 

Eigersund stasjon er et regionalt 
trafikknutepunkt med 300 000 reisende pr år  
og 60 togstopp pr. døgn. En vurderer at det er 
naturlig  å se dette området i sammenheng 
med bydelsutvikling på Eie.  

En vurderer at det er nødvendig å ta et 
helhetlig grep som omfatter hele Eie området 
der både den trafikale situasjonen samt 
utvikling på stasjonen blir sett under et.  

Egersund stasjon er klassifisert som et 
hovedknutepunkt. Det er viktig med høy 
regularitet ved å etablere dobbeltspor og 
lignende.  . De overordnede målene for 
knutepunktsutvikling ved Egersund stasjon vil 
være: 
 Bidra til ny og bærekraftig byutvikling jfr. 

sentrumsområde på Eie 
 God sammenheng og tilknytning til 

eksisterende sentrum – akse Egersund 
sentrum – stasjonen. 

 Effektivisering og forbedring av 
knutepunktet  

 Eiendomsutvikling med effektiv 
arealutnyttelse 

 ”binde sammen” – sør og nord 
(sentrum/boliger/vgs) 

 Utvikle et moderne og tidsriktig 
informasjons‐ og markedsføringssenter, 
med en sterkt miljøprofil og lokalt tilsnitt 

 På trafikkmessig god måte ivareta rollen 
som knutepunkt og bindeledd mellom nytt 
framtidig dobbeltspor fra nord og videre 
sørover. 

1. Det må utarbeides en samlet 
områderegulering som skal omfatte hele Eie 
området både fremtidig sentrumsområde, 
Eiekrysset og sstasjonsområdet.  

 

4. Befolkningsutvikling og boligbygging 

Eigersund hadde ved siste årsskiftet 14170 
innbyggere og har vært positiv de siste årene.. 
I en periode på midten av 80‐tallet var det 
nedgang i folketallet i flere år etter hverandre. 
Fra 1986 og fram til 1999 varierte veksten mye 



 

 
10

fra år til år. Fra 2000 til 2005 var veksten svært 
lav før den i 2006 og fram til nå har vært 
betydelig større. Ingen andre perioder etter 
1980 har hatt slik vekst i folketallet i flere år.  
Befolkningsveksten i en kommune er 
sammensatt av naturlig tilvekst og flytting. 
Den sterke befolkningsveksten de siste årene 
både skyldes økt innflytting og økte 
fødselstall. Men det har også vært en økning i 
utflyttingen i denne perioden.  
 
Befolkningsprognosen viser at det er en 
sammenheng mellom flytting og boligbygging i 
Eigersund kommune.  
 
De senere års befolkningsvekst er muliggjort 
ved stor boligbygging i årene fra 2005 frem til 
nå. Netto flytting til Eigersund er en 
konsekvens av boligbyggingen. Årsaken til at 
det blir befolkningsvekst finner en som oftest i 
hvordan konjunkturene slår ut lokalt eller 
regionalt. Etter 2005 har det vært en periode 
med høykonjunktur i landet samtidig som 
Aker har hatt godt med ordretilgang. Det ser 
også ut til at i oppgangsperioder øker 
utpendlingen fra Eigersund.  
 
Utflyttingen fra Eigersund er sterkest i 
aldersgruppene 20 til 29 år og høyere for 
kvinner enn for menn. Denne tendensen har 
vedvart også etter 2005. 
 

Utfordringen fremover er bl.a. å få flere unge i 
etableringsfasen til å bosette seg i, eller la 
være å flytte fra kommunen.  

 
Dette betyr at det må bl.a. fokuseres på å 

utvikle en sammenhengende tiltakskjede som 
ivaretar arbeidsplasser, boliger, 
rekreasjonsområder, fritidstilbud, 
barnehageplasser m.m. Ikke minst vild et være 
en utfordring å få etablert og tilrettelagt for 

kompetansearbeidsplasser. Her vil klargjøring, 
markedsføring og salg av areal for kontorbygg 
bl.a. være viktig. Kort sagt ”det gode liv” i 
Eigersund kommune. 
 
Eigersund kommune legger til grunn en 
gjennomsnittlig  årlig  befolkningsvekst i 
perioden på mellom 0,7‐1%.  
 
Eigersund kommune har noen utfordringer og 
de viktigste er pekt på her:  
1. Arbeidsmarkedet i Eigersund kan synes å 

være preget av stert skille mellom 
kjønnene. Det er flere tunge 
industriarbeidsplasser som er sterkt 
konjunkturutsatt og der mennene 
arbeider. Kvinnene arbeider i større grad i 
servicenæringer og i offentlig forvaltning 
som er mindre utsatt.  

2. Yngre mennesker i 20 til 29 årsklassene 
flytter i stor grad ut av kommunen. Selv i 
tider med stor grad av samlet netto 
innflytting til Eigersund, flytter yngre 
kvinner ut. Dersom kvinnene flytter ut for 
å ta utdanning, kan det se ut som mange 
ikke flytter tilbake siden det et lite 
arbeidsmarked for høyt utdannede i 
Eigersund og siden mange menn er i 
tradisjonelle industrivirksomheter.  

3. Det kan forventes en betydelig vekst i de 
eldre aldersgrupper i de nærmeste årene. 
Det betyr at selv med boligbygging er det 
ikke sikkert at barnetallet vokse i særlig 
grad.  

4. I de ytre deler av kommunen kan det bli 
betydelig nedgang i barnetallet. Skal dette 
motvirkes må det bygges boliger der og 

det må oppfattes som attraktivt å bo i 
disse områdene.  

5. Husabø skole kan få kapasitetsproblemer 
om få år, mens Rundevoll skole fortsatt vil 
ha ledig kapasitet selv med vekst i 

Akse B Lauvåsen  Akse C Eigerøy   Akse F Tengs   Akse G Slettebø  
Forbeholdes mindre 
etableringer og som ikke er 
til sjenanse for boligformål.  

Nærhet til sjø betraktes 
som en knapphet. Krav 
effektiv arealutnyttelse. 
Forbeholdes etableringer 
som er avhengig av adgang 
til sjø.  

Forbeholdes etableringer 
som krever større 
sammenhengende areal. 
Forbeholdes virksomheter 
som medfører lite 
veitrafikk.  

Forbeholdes etableringer 
som krever større 
sammenhengende areal. 
Forbeholdes virksomheter 
som er avhengig av nærhet 
til hovedveinett.  
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elevtallet der. Disse to skoler bør derfor 
ses i sammenheng.  

6. Antall eldre over 90 år vil vokse sterkt de 
nærmeste årene. Det krever utbygging av 
omsorgen for denne gruppen. Etter noen 
år vil antall eldre over 90 år stabilisere seg. 
Om 12 – 15 år vil antall eldre i 80 til 89 år 
øke. Det vil igjen kunne føre til gradvis 
vekst i behovet for tyngre omsorg.  

 
Befolkningsvekst kan sikres ved to samtidige 
strategier: 

1. Arbeide for attraktive arbeidsplasser i 
Eigersund – for ulike utdanningsnivåer 
og i ulike næringer. En må derfor sette 
i verk tiltak for å få regulert og utbygd 
arealene. 

2. Legge til rette for at Eigersund kan 
være bostedskommune, men at en 
kan ha sitt arbeid utenfor kommunen 
– legge til rette for utpendling. Her vil 
satsing på trafikkknutepunkt og Eie 
området være sentralt samt 
næringsarealer i tilknytning til 
jernbanestasjonene på Hellvik og 
Egersund. 

 
Trygge og gode oppvekstmiljø for barn og 
unge blir fokusert på som et viktig element.  
Attraktive boligområder er et viktig 
lokaliseringsfortrinn ved valg av bosted.  
 
Samtidig som den enkelte har helt klare 
preferanser for sine valg, må kommunen 
holde disse ønskene opp mot andre viktige 
element som er viktige for samfunnet for 
eksempel arealøkonomisering, friområder, 
transport m.m. Etablering av boligområder har 
også direkte og indirekte konsekvenser for 
kommunens økonomi i form av investeringer i 
infrastruktur, skoler, barnehage m.m.  
  
Det er i forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel gjennomført en 
kartlegging av fremtidig utbyggingsmønster og 
barnetall for å få et så godt grunnlag som 
mulig for å kunne styre utbyggingen i tråd 
med kapasiteten i det kommunale 
tjenestetilbudet i form av 
befolkningsprognose og  bolig‐
byggeprogrammet. 
 

Kapasiteten innen skole og barnehage vil her 
være viktige faktorer for å kunne få en riktig 
utbyggingstakt.  

Følgende rammebetingelser er lagt til grunn 
ved vurdering av behovet for boligareal i 
planperioden: 
 Det vil med utbyggingstallet som har vært 

de siste årene, være behov for om lag 500 
nye boliger i perioden 2012‐2015.    

 Det er i gjeldende kommuneplan vist i 
overkant av 1400 daa med nytt boligareal 

og  om lag  ¾ av dette er ferdig regulert og 
kan utbygges med om lag  700  boenheter. 

 Det er derfor etter en planfaglig vurdering 
tilstrekkelig med boligområder i 
kommunen.  

 Det er i ny kommuneplan lagt inn nytt 
boligområde på Helleland som utvidelse 
av Skjerpe, samtidig som en har startet 
opp reguleringsendring for Ramsland.   

 Eigersund er en tradisjonelt en enebolig‐
kommune – 80% av boligmassen er 
enebolig.  

 Det er en klar dreining mot 
tomannsboliger/tett småhusbebyggelse. 
De siste 3 årene har 75‐80% av nye boliger 
vært av denne typen. Dette betyr en 
høyere utnyttelsesgrad enn det en 
tidligere har sett, særlig i bymessige strøk. 

 Nye boligområder  i sentrum bør bidra til å 
støtte opp om jærbanen og en peker der 
særlig på Ægrefjellet B5 og fremtidig 
sentrumsområde på Eie. 

 
En har fremdeles en god del byggemråder for 
boliger som ble lagt inn ved tidligere 
revideringer av kommuneplanen som ikke er 
utbygd.  
 

1. Det er tilstrekkelig areal til boligbygging i 
gjeldende kommuneplan for planperioden 
og dette temaet er det derfor ikke behov for 
å revidere. 

2. Utfordringen er å få allerede godkjente 
byggeområder for bolig klargjort og utbygd. 

3. Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres . 

5. Universell utforming og tilgjengelighet 

Å skape et tilgjengelig samfunn er viktig for 
menneskers mulighet til selvstendig liv, 
samtidig som manglende fysisk tilgjengelighet 
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er den problemstillingen som er enklest å 
visualisere.  
 
En definisjon som ofte har blitt benyttet er 
følgende: ”Universell utforming betyr at 
produkter, byggverk og uteområder som er i 
alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte 
at alle mennesker skal kunne bruke dem på en 
likestilt måte så langt som mulig uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler.” 
 
Eigersund kommune har status som 
pilotkommune. Det har skjedd mange positive 
ting innen universell utforming i Eigersund 
kommune i denne perioden. En kan nevne 
omfattende utbyggingen og opprustingen av 
skolene, barnehagene,  tilrettelegging av ulike 
friluftsanlegg, nye og hensiktsmessige lokaler 
for kommunale tjenester, miljøgater, 
ledelinjer m.m.. Dette til tross så har 
Eigersund kommune mange krevende 
oppgaver foran seg i årene som kommer.  
 
Blant mange store utfordringene formuleres 
noen her: 

 Best mulig koordinering av arbeidet med 
universell utforming. 

 En må tenke kommunen som helhet noe 
som tilsier en prosjektorganisering. 

 Utvidet kartlegging av status på mange 
ulike områder i kommunen. 

 Utarbeide en konkret og prioritert 
handlingsplan for universell utforming. 

 Avklare økonomiske konsekvenser 

 Forhold knyttet til verneverdige bygninger 
og boligområder og tilgjengelighet. Blant 
annet gjelder det kirkebygg. 

 

1. Det må utarbeides en egen handlingsplan 
for universell utforming. 

2. Gjennomføre kartlegging samt finne de 
gode eksemplene i forhold til den 
verneverdige trehusbeyggelsen i Egersund 
sentrum. 

3. Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres . 

6. Levekår 

‐ Oppvekst, barnehage og grunnskole 

For at Eigersund kommune skal være en 
attraktiv bo‐ og oppvekstkommune er det 
viktig at alle enheter har fokus på oppvekst 
som tema, og at det skal være en helhetlig 
tilnærming og forståelse av barn og unges 
interesser og behov. Dette innebærer at barn 
og unges interesser skal bli ivaretatt i 
kommunens samlede virksomhet, alt i fra 
arealplanlegging for gode fysiske 
oppvekstmiljø til tilrettelegging for  
fritidsaktiviteter  og tjenesteyting for øvrig. 
 
Målet er at kommunen arbeider 
forebyggende, ved tidlig intervensjon og blant 
annet oppfølging gjennom familiesenter jfr. 

SLT m.m.   
 
‐ Barnehage 
Hovedoppgaven for kommunen som 
barnehagemyndighet er å oppfylle lovens krav 
om rett til barnehageplass. Den retten kan 
oppfylles av kommunen som barnehageeier 
eller av private aktører. Dette gir en dekning 
på  71% for 0‐3 år og 92% for 3‐6 år. Alle som 
har rett på en plass (søkt innen fristen for 
hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år 
innen 31.08.2011) har fått et tilbud.  
Kommunen har gjennom egen plan for 
utbygging av barnehager tatt grep for å sikre 
full barnehagedekning . Til sammen er det 824 
barn med barnehageplass. 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
barn i kommunal barnehage viser at Eigersund 
ligger over både kommunegruppe 11, 
Rogaland og landsgjennomsnittet. 
 
Barnehageetterspørselen er gjerne ikke så 
sterkt begrenset til den enkelte sone som 
skoleelevene er.  
 
Et godt bilde av den samlede mulige 
etterspørselen etter barnehageplasser får en 
ved å se på kommunens samlede utvikling i 
antall førskolebarn. Det vil alltid være stor 
usikkerhet knyttet til prognoser for årskull 
som ennå ikke er født. Antall barn per kvinne 
er relativt stabilt, men hvilket år en får barn, 
er vanskeligere å forutsi. 
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Etter noen år med stigende fødselstall er det 
lagt til grunn en utflating.  Dette vil kunne 
påvirkes av boligbyggingen, blir den høyere 
enn forventet vil dette slå positivt ut ved at 
barnetallet vil kunne øke. Ved utgangen av 
2011 var det 1131 barn under skolealder i 
Eigersund. Fra 2015 vil det, gitt en 
boligbygging i tråd med 
boligbyggeprogrammet, 
stabilisere seg med om 
lag  ca 185 fødte per år. 
Antall barn i 
barnehagealder vil 
stabilisere seg på om 
lag 950 barn. I 
Helleland vil tallet 
kunne gå betydelig ned 
dersom ikke 
boligbygging og 
tilflytting til Helleland 
øker. 
 
Etter noen år med 
stigende fødselstall er 
det lagt til grunn en utflating. Fra 2015 vil det 
vil det stabilisere seg på om lag 1135 barn som 
tilsvarer ca 185 fødte per år. Det som vil 
kunne være en utfordring er endringer i antall 
timer barn oppholder seg i barnehagen.  
 
‐ Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0‐17 år, når 
det gjelder barneverntjenesten ligger denne 
over både kommunegruppe 11, Rogaland og 
landsgjennomsnittet. Dette samsvarer med at 
andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0‐17 
år  ligger en på 5,0%, men kommunegruppen 
11 ligger på 4,7%, Rogaland på 3,8% og 
landsgjennomsnittet 4,1% (2008). 
 
‐ Barne‐ og ungdomsskolene  
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning i prosent er 11,5, som er 
lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
11.  Når det gjelder korrigerte brutto 
driftsutgifter til grunnskole, per elev ligger 
Eigersund høyere enn både kommunegruppe 
11, Rogaland og landsgjennomsnittet. 
 

1. En skal legge vekt på styring av nye 
boligområder slik at en utnytter 
skolekapasiteten på en best mulig måte.  

2. Behov for nye skoleareal bør primært skje 
i tilknytning til eksisterende skoler .  

Folketallet i Eigersund forventes å kunne 
vokse fra 14170 i 2009 til 15758 ved utgangen 
av 2025. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
vekst på knapt 100 personer eller 0,7 prosent. 
En kan se tendenser på at presset fra nord 

Jæren ser ut til å krype lenger sør. Dette vil 
kunne gjøre at befolkningsveksten kanskje vil 
ligge nærmere 1%.  
 
Pr. januar 2012 har vi totalt 1.775 elever i 
kommunale grunnskoler. Dette er fordelt på 
totalt 80 klasser. Videre er det 202 elever i 
private skoler. 
Kortfattet oppsummering i tilknytning til den 
enkelte skole: 
 
Eigerøy barneskole ‐ har i følge prognosen 
dette skoleåret det laveste elevtallet på 
mange år og allerede neste år vil elevtallet 
igjen vokse. Med de forutsetninger som ligger 
til grunn for prognosen, vil elevtallet ikke 
overstige 250 elever eller det samme som var 
tilfellet for 4 – 5 år siden. Selv med betydelig 
høyere boligbygging og dermed større 
befolkningsvekst i Eigerøy, vil skolen ha god 
kapasitet siden den er en to‐parallell. 
 
Grøne Bråden barneskole ‐ hadde en topp i 
2009. Til tross for boligbyggingen er det grunn 
til å tro at elevtallet vil falle de nærmeste 
årene for så å øke noe etter 2014. Mot 2025 
forventes elevtallet igjen å avta noe. Årsaken 
til at elevtallet ikke øker til tross for 
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boligbyggingen er at aldersstrukturen i denne 
delen av kommunen inneholder en betydelig 
andel eldre. Med en høyere boligbygging i 
skolens opptaksområde kan elevtallet vokse. 
Det er også noe usikkerhet med 
aldersstrukturen i kretsen. Ut fra de data vi 
har om skolens kapasitet, klarte den å ta imot 
de mange elevene i 2009 som ser ut til å være 
et toppår. 
 
Husabø barneskole ‐ kan i følge prognosen 
forvente en vekst i antall elever fra dagens 
360 til om lag 400. Det er mer enn den 
teoretiske kapasiteten. Trolig blir en nødt til å 
se på spesielle tiltak for å ta i mot en så stor 
elevtallsvekst. Med mindre mange av barna i 
kretsen går på privatskolene, vil Husabø skole 
kunne gå ut over sin kapasitetsgrense om 8 ‐
10 år. Et lavere nivå på boligbyggingen kan 
også være aktuelt for å unngå veksten i 
elevtall. 
 
Rundevoll barneskole ‐ hadde en foreløpig 
elevtallstopp på om lag 225 elever i 2008. 
Elevtallet er forventet å avta fram til og med 
2015. Der etter kan elevtallet stige fram til 
20025 da en kan forvente ca 245 elever der. 
Rundevold skole ser ut til å fortsette å ha ledig 
kapasitet og kan avlaste andre skoler dersom 
det er praktisk mulig. Det ser også ut til at 
skolen vil kunne takle situasjonen om en 
gjennomfører en mer omfattende 
boligbygging i denne plansonen jfr. utbygging 
Rundevoll‐Hestnes utbyggingen. 
 
Hellvik skole (1‐10) ‐ elevtallet har falt 
betydelig de senere årene og er nå på 109 
elever. Elevtallet kan forventes å øke noe pga. 
økt boligbygging og tilflytting i perioden frem 
til 2025. 
 
Helleland barneskole ‐ Elevtallet er nå 60 
elever. Det er en klar tendens til at elevtallet 
vil fortsette å avta. I  perioden frem til 2025 vil 
elevtallet kunne falle med mellom 20 og 25 
elever i forhold til dagens nivå. 
 
Husabø ungdomsskole  ‐  elevtallet vil øke 
fram til 2015 for deretter å falle noe fram til 
2018. Deretter følger en ny vekst til en når et 
elevtall høyere noen tidligere år. Det er grunn 
til å anta at uoverensstemmelsen i elevtall 

skyldes stort innslag av elever på 
privatskolene.   Dette har og med at skolen 
påvirkes av utbyggingen i Rundevoll‐Hestnes. 
Husabø ungdomsskole mangler grupperom for 
å gi spesialundervisning. Levekår må følge 
elevtallet nøye i forhold til prognosene og 
vurdere tiltak i forhold til å fordele elever 
mellom de to ungdomsskolene i byen 
optimalt. 
 
Lagård ungdomsskole ‐ Elevtallet har økt etter 
at ungdomstrinnet på Helleland er blitt overført 
til Lagård ungdomsskole. Det er nå om lag 277 
elever .Prognosen viser at elevtallet vil holde 
seg om lag på dette eller lavere nivå de 
nærmeste årene. 
 
‐ Helse, omsorg ‐ folkehelse 
Kommunebarometeret er en sammenstilling 
av folkehelsestatistikk som gir et bilde av noen 
utvalgte indikatorer innenfor demografi og 
sosioøkonomiske faktorer, risikofaktorer, 
beskyttende faktorer, helsetilstand og 
helsetjenester i kommunen. Barometeret gir 
ikke noe fasitsvar som beskriver sannheten 
om tilstanden, men det gir et helhetsinntrykk. 
Figuren viser avvik (i prosent) mellom 
Eigersund kommune og det som er 
gjennomsnittet for Norge. Verdier innenfor 
den røde ringen er et tegn på bedre resultat 
enn i landet for øvrig. 
 
I forhold til de utvalgte indikatorene i 
kommunebarometeret skårer Eigersund i 
hovedsak bra, sett i forhold til 
landsgjennomsnitt. Det fremgår imidlertid at 
kommunen bl.a. har en høy andel 
hjemmeboende med høy timeinnsats og 
høyere antall barn som har mottatt 
hjelpe/omsorgstiltak innen barnevern. 
Kommunens utfordringer er å arbeide 
helhetlig for å opprettholde et positivt nivå 
der dette finnes, og å arbeide for positiv 
utvikling der tendensen er negativ. 
 
Barn og eldre er de største forbrukerne av 
kommunale tjenester. Norge står foran en stor 
vekst i aldersgruppen 67‐79 år, og veksten i 
denne gruppen vil være større enn i den 
aldersgruppen som bidrar til vekst i 
kommunale inntekter. Kommunen må derfor 
være godt forberedt i forhold til å møte disse 
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utfordringene.  Gjennom kommuneplanen må 
kommunen sikre at det avsettes tilstrekkelig 
areal til å dekke behovet innen helse‐ og 
omsorgssektoren, og at bygningsbehovet 
lokaliseres hensiktsmessig i forhold til 
fremtidig service og bosettingsmønster. I 
tillegg må kommunen være konkurransedyktig 
i forhold til å skaffe seg nødvendig 
arbeidskraft i fremtiden.  
 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 

pr. kommunal plass viser at Eigersund 
ligger lavere enn både kommunegruppe 
11, Rogaland og landsgjennomsnittet. 

 Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker 
av kjernetjenester til hjemmeboende 
ligger over både kommunegruppe 11, 
Rogaland og landsgjennomsnittet. 

 
Dette samsvarer med at Eigersund kommunes 
har hatt en bevist og vedtatt satsing på at en 
skal bo lengst mulig i sin egen bolig samt 
etablering av omsorgsboliger m.m. Tabellen 
under tar ikke hensyn til bo og servicesenter, 
bare sykehjemmsplasser. 
 
Kvalitetsbarometer for pleie‐ og 
omsorgstjenester  i Eigersund kommune viser 
avvik (i prosent) mellom Eigersund kommune 
og det som er gjennomsnittet for Norge. 
Verdier utenfor den sorte ringen er et tegn på 
bedre resultat enn i landet for øvrig. Med 

tanke på den veksten i tjenesteforbrukere 
man vet kommer, har Eigersund kommune en 
stor utfordring i forhold til å opprettholde 
kvalitet i tjenestetilbudet.  

 
Eldreomsorgen er i liten grad knyttet til den 
enkelte sone. Her er hele kommunen felles 
”inntaksområde”. Prognoser for antall eldre i 
en kommune er vanligvis blant de sikreste 
prognoser. Treffsikkerheten avhenger i 
hovedsak av utviklingen i levealder, eldre 
flytter i liten grad og om de gjør det, er det 
som oftest innen egen kommune. 
 
Befolkningsprognosen viser en betydelig vekst 
i antall eldre de nærmeste årene. Det er nå 
1470 innbyggere over 69 år i Eigersund.  
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I 2025 kan det forventes i alt 2290 personer 
over 69 år, en vekst på vel 800 personer.  
 
I første omgang kommer veksten særlig i 
gruppen 70 til 79 år og i gruppen 90+, mens 
det er svak eller ingen vekst i gruppen 80 til 89 
år – ikke før om ca 10 år. Det betyr at en får 
en kraftig vekst i etterspørselen etter 
sykehjem eller tilsvarende omsorg de 
nærmeste 6 – 8 årene. Deretter får 
kommunen et pusterom før veksten i antall 
80+ vokser igjen etter 2025.  
 
Samhandlingsreformen antas også få stor 
betydning i forhold til kommunen sin 
helseomsorg.  
 
Det haster med å bygge ut eldreomsorgen 
som følge av den nær forestående veksten 
blant de eldste eldre. Den forestående 
veksten i antall eldre i alderen 70 til 79 år 
antas ikke å føre til så sterk vekst i behovet for 
tung omsorg de første årene. Nyere 
undersøkelser tyder på at selv om folk lever 
lenger og det blir flere eldre, er disse 
”friskere” enn tidligere generasjoner. Dette vil 
kunne bety at flere vil kunne bo hjemme  og 
klare seg lenger en det en tidligere har lagt til 
grunn. En kan anta at behovet  
hjemmebaserte tjenester vil øke.   
Det å bo hjemme er både positivt for den 
enkelte og for kommunen både økonomiske 
og på andre måter.  
 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på 
fremtidig lokalisering i regi av 
levekårsavdelingen. 
 

1. Areal for nye pleie‐ og omsorgsboliger 
herunder institusjonsplasser  bør primært  
etableres  i tilknytning til eksisterende 
byggeområder for dette formålet 
herunder fremtidige sentrumsformål i 
tilknytning til Egersund by.  

2. Samlokalisering vil være sentralt for å 
utnytte ressursene best mulig.   

 
Planstrategi: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres . 

7. Klima og Energi 

Kommunene har som ansvarlige for 
planleggingen en viktig rolle i å bidra til å 
redusere klimagassutslippene. Klimasmart 
planlegging i dag vil gi et viktig bidrag til et 
framtidig lavutslippssamfunn. 
 
En mer samordnet areal‐ og 
transportplanlegging, økt satsing på 
klimavennlig transport og restriksjoner på 
biltrafikken er nødvendig. Utnyttelse av lokale 
fornybare ressurser kan også bidra til økt 
næringsutvikling og verdiskapning. 
utbygging av fornybar energi skjer uten at 
naturmangfold eller store landskapsverdier 
går tapt, og at konfliktnivået med andre 
brukergrupper er så lavt som mulig. 
 
Klimaendringene vil forsterke utfordringene 
som klimaet i landet vårt allerede gir for 
eksempel stigende havnivå, økt skred‐ og 
flomfare, intense nedbørmengder. Kommunal 
planlegging vil være et viktig virkemiddel for å 
tilpasse samfunnet til kommende 
klimaendringer. 
 
Føringer for kommunens 
planlegging/planstrategi: 
1. Klimatiltak som har positive eller 

akseptable effekter for naturmangfold og 
andre viktige miljøverdier prioriteres.  

2. Vedtatt klima‐ og energiplan følges opp.  
3. Nye områder for nærings‐ og boligformål 

vurderes ut fra klimatiske forhold, behov 
for energi til oppvarming og tilgang på 
varme fra omgivelsene, for eksempel 
spillvarme, jordvarme eller sjøvarme.  

4. Kommunen legger til rette for økt 
produksjon av fornybar energi, herunder 
også bioenergi, uten at viktig 
naturmangfold eller store 
landskapsverdier går tapt.  

5. Kommunen kartlegger områder som er 
sårbare for klimaendringer og utarbeider 
risiko‐ og sårbarhetsanalyser som 
vurderer konsekvenser av klimaendringer.  

 

1. Energi og klimaplan for Eigersund 
kommune, vedtatt desember 2011 gir 
rammer og føringer for dette arbeidet i 
perioden.  
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2. Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres. 

8. Natur, kulturmiljø og landskap 

For alle beslutninger som tas av det offentlige 
skal prinsippene i naturmangfoldloven være 
vurdert og vektlagt, og fremgå av 
beslutningen. Ved kunnskapsmangel skal det i 
tråd med føre‐var‐prinsippet tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. 
 
Strandsonen er utsatt for et sterkt byggepress. 
Folk flest skal ha tilgang til sjøen og allmenne 
interesser skal gis fortrinn i 100‐metersbeltet.  
Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselskapende og 
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen. 
Markaområder og grønne lunger er viktige for 
utøvelsen av friluftsliv. I tillegg omfatter slike 
områder ofte verdifullt naturmangfold og 
kulturminner, og er derfor ekstra viktige å 
bevare. 
 
Som planmyndighet er kommunene den 
største forvalteren av kulturhistoriske verdier. 
Endringer i bruk av arealer og bygninger gjør 
det utfordrende å sikre disse verdiene.  
 
Et levende landbruk og en aktiv forvaltning av 
jordbrukets arealer og kulturlandskap er 
basert på bærekraftig ressursbruk og 
arealforvaltning. Det er en nasjonal målsetting 
å halvere omdisponeringen av de mest 
verdifulle jordressursene. 

 Forekomster av utvalgte naturtyper og 
prioriterte arters økologiske 
funksjonsområder innarbeides i 
planlegging på land og i sjø.  

 begrense omdisponering av de mest 
verdifulle jordressursene og redusere 
oppsplitting av viktige arealer.  

 ivaretar landskapshensyn i planleggingen.  

 kommunene vurderer arealbruken i 
strandsonen langs sjøen i et helhetlig og 
langsiktig perspektiv  

 langs vassdrag tas hensyn til allmenne 
interesser  

 legger til rette for friluftsliv ved å ta vare 
på og videreutvikle grønnstrukturen.  

 kulturminner og kulturmiljøer som har 
lokal verdi og innarbeider disse i planer 
etter plan‐ og bygningsloven  

 målrettet bruk av miljøvirkemidlene i 
landbruket  

 miljøbasert utbygging av fritidshus, der 
hensynet til landskap, naturmangfold, 
ressursbruk, energibehov og estetikk blir 
vektlagt.  

 Kommuneplanens arealdel vedtatt i 
2011/2012 videreføres og føringene i 
denne legges til grunn.  

 Reviderer tematisk – næringsareal. 

 Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres. 

7. Identitet og omdømme 

Sterk identitet og godt omdømme er to 
sentrale faktorer som påvirker hvor attraktiv  
kommunen er som bosted, arbeidssted og 
besøkssted/turistmål. En viktig oppgave for 
kommunen i årene fremover vil være å 
markedsføre og selge kommunen som bo‐ og 
arbeidssted. En må synliggjøre fortrinnene 
med å bo og arbeide i Eigersund sett i forhold 
til andre deler av Rogaland.  
 
Identitet dreier seg om kommunesamfunnets 
egen oppfatning av seg selv, mens omdømme 
dreier seg om omverdenens kjennskap til og 
syn på kommunen og kommunesamfunnet. 
Identitet og omdømme påvirker hverandre. 
 
Identitet innebærer at beboerne føler 
tilhørighet til Eigersundsamfunnet. Gode 
steder karakteriseres ofte med et helhetspreg 
som skaper en egen stemning over stedet. 
Dette har ikke bare med fysiske forutsetninger 
å gjøre, men like mye det livet som finner 
sted.  
 
Avgjørende er at det vi har felles gis 
tilstrekkelig oppmerksomhet og formidles 
både til nåværende og nye innbyggere.  
Det må være en felles målsetning om at folk 
skal være stolte av å være fra Eigersund og 
kommunen skal ha et positivt omdømme. 
Identitet, tilhørighet og stolthet har betydning 
for innbyggernes engasjement og deltakelse i 
frivillig arbeid. Kommunens innbyggere er 
kommunens viktigste ambassadører. Stolte 
innbyggere er gode ambassadører. 
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Et godt omdømme styrker kommunens rolle 
som arbeidsgiver, tjenesteyter og 
samfunnsutvikler.  
 
Eigersund kommune med sine 1000 ansatte er 
kommunens  største arbeidsplass og hvordan 
kommunen leverer tjenester har betydning for 
vårt omdømme. 
 
Godt omdømme vil gjøre kommune og 
regionen mer attraktiv både for tilreisende, 
egne innbyggere og tilflyttere. Et godt 
omdømme skaper også større rom for 
næringsutvikling.  Dette har også med salg og 
markedsføring av de mulighetene som finnes i 
kommunen jfr. næringsareal, havn m.m. 
 
Utfordringen for Eigersunds omdømme er ikke 
nødvendigvis at det er negativt, men kanskje 
først og fremst at det er anonymt. For folk 
utenfra er det rett og slett liten kunnskap om 
hva Eigersund har og by på. Det blir derfor 
viktig å markedsføre det vi har både internt og 
eksternt samt å utnytte og videreutvikle de 
mulighetene som finnes.  
 
Sentrale spørsmål kan værer: Hvilke profil og 
identitet Eigersund bør søke? Hvordan kan en 
bli tydeligere for omverdenen? Hva er det 
unike ved Eigersund? Hva skal til for at en vil 
flytte og bosette seg i Eigersund? Hvordan 
vinne i konkurransen om arbeidskraft? 
 
Planstrategi: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel må 
revideres . 

2. En bør vurdere å gjennomføre en 
innbyggerundersøkelse i perioden.  
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Del 5. Prioritering av planoppgaver 2012 – 2015, Eigersund kommune 
 

Oversikt over:                   I. Gjeldende planer                     II. Nye planer 

PLANER Plantype Ansvar Rulleres/Utarbeides/kr Oppstart 
  2012 2013 2014 2015 
OVERORDNEDE PLANER      

Kommuneplan  samfunnsdel PBL Plan Ja – 200.000,- fordelt på to 
år  x   

Kommuneplan  arealdel  - kystdel PBL Plan 
  x  

Kommuneplan  arealdel  - indre del PBL Plan 
  x  

Kommuneplan  arealdel  - Egersund PBL Plan 

Delvis – tematisk 
næringsarealer 

250.000,- fordelt på to år 

  x  

Økonomiplan 2012-2015 m/ årsbudsjett KL / PBL Økonomi Ja x x x x 
Årsmelding og regnskap KL / PBL Økonomi Ja x x x x 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Fagplan Brann Ja x  
Beredskapsplan Fagplan Brann Ja x  
Personalpolitisk plan Fagplan Personal Ja x  
IKT-strategiplan  Fagplan Sekreteriatet Ja x   
Arkivplan Fagplan Sekreteriatet Ja  x   
Kommunal planstrategi 2012 - 2015 PBL Plan Ja x  

SKOLE OG BARNEHAGE     
Plan for barnehagene i Egersund 2010 - 2014 Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Temaplan for skole Fagplan MK Ja x    

LEVEKÅR OG FOLKEHELSE      
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2012 Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2007-2010 Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Plan for offentlig legetjenester i Eigersund  Fagplan Levekår/Plan Ja x    
Oppvekstplan 2008 - 2011  Fagplan Levekår/Pl Ja  x   
Strategisk plan for utbygning av pleie og omsorgsboliger 2010-
2030 
 

Fagplan Levekår/Plan Nei 
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Boligsosial handlingsplan 2009-2012 Fagplan Levekår/Plan Ja 
 x   

Plan for integrasjon av flyktninger Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Smittevernsplan for Eigersund kommune Fagplan Kommune-

overlege 
Nei     

Plan for helse og sosial beredskap. Fagplan Kommune-
overlege 

Nei 
    

Rehabiliteringsplan 2008 - 2011 Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Plan for fremtidens helse- og omsorgstjenester Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Handlingsplan for universell utforming Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Plan for helsestasjonstjenester. Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Folkehelseplan Eigersund kommune 2009 – 2015 Fagplan Levekår/Plan Ja x  
Plan for personal i offentlige omsorgstjenester Fagplan Levekår/Plan Nei  
Plan for barne- og familiesenter i Eigersund Fagplan Levekår Nei  
Pandemiplan for Eigersund kommune Fagplan Kommune-

overlege 
Nei 

    

Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa Fagplan Kommune-
overlege 

Nei 
    

KULTUR, IDRETTSANLEGG M.M     
Kommunedelplan  for Kultur, idrett- og fysiske anleggsplan Fagplan Levekår/Plan Ja x    
Plan for kulturminner  Fagplan Kultur Ja x  
Kulturplan for Eigersund kommune Fagplan Levekår/Plan Ja x    

     
PERSONAL  OG KOMPETANSE      

Strategisk kompetanseplan Fagplan Perosnal Ja x  
Lønnspolitsk plan Fagplan Personal Ja x x 
Plan for kompetanseutvikling i barnehager i Eigersund 
kommune 2009 – 2013 

Fagplan Levekår Nei 
    

MILJØ OG ENERGI         
Energi- og klimaplan  
 

KPDL Plan Nei 
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AREALDISPONERING OG INFRASTRUKTUR        
Havneplan Fagplan Plan Nei – sees i sammenhegn 

med tematisk revidering 
av næringsarealer. 

    

Områderegulering  Kaupanes PBL Plan Ja x    
 Områderegulering  Eie og stasjonen PBL Plan Ja  x  
Boligbyggeprogram Fagplan Byggesak Nei    

LANDBRUK       
4-årig SMIL plan – vedtatt i 2012 Fagplan Landbruk Nei     
Landbruksplan Fagplan Landbruk Nei – innarbeides i 

kommuneplanens 
    

INFRASTRUKTUR OG TEKNISK      X 
Brannsikringsplan for Egersund sentrum/trehusbebyggelse. Fagplan Byggesak Ja x  
Plan for vannforsyning Fagplan Vann Ja  x   

Saneringsplan for vann- og avløp Fagplan V/A Ja  x   

Overordnet plan for avløpsanlegg Fagplan V/A Ja   x  

Trafikksikkerhetsplan 2009 - 2019 Fagplan Veg/PL Ja – 150.000,-  x   

GEO-dataplan Fagplan Oppmåling Ja X  
Plan for lekeplasser og grøntstruktur Fagplan Utemiljø Ja  x (X)  
Plan for turveg, gang og sykkelveger i Eigersund kommune Fagplan Veg / 

Plan
Ja   X  

 
Ressurser  
Vurdering og tildeling av administrative og økonomiske ressurser til gjennomføring av de aktuelle planoppgavene i planperioden 
tas i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  De fleste planene vil i all hovedsak kreve administrative ressurser da det er 
fagplaner der de som er berørt eller er skal ”eie” planen er direkte involvert i from av plangruppe og lignende. Større planer som 
kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering,  trafikksikkerhetsplan vil kreve avsetting av ressurser i budsjett og 
økonomiplan og en har satt opp en sum på disse planene utifra en grov vurdering.  Dersom det viser seg at det er andre planer 
som vil kreve resurser, må dette spilles inn av den enkelte fagavdeling med ansvar for planen i forbindelse med ordinær 
utarbeiding og behandling av budsjett og økonomiplan. 
 
Der det er mulig vil en søke å slå planer sammen for å forenkle plansystemet og å se planer i sammenheng med hverandre. 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.05.2012
Arkiv: :FA-L32
Arkivsaksnr.:
12/740
Journalpostløpenr.:
12/11798

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

Miljøavdelingen
Seksjon Kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
094/12 Formannskapet 14.06.2012

Skrivemåte på veinavn - Eptelandsveien/Eftelandsveien
  
Sammendrag:
Statens kartverk har vedtatt å endre skrivemåten av gårdsnavnet på gnr. 96 i Eigersund 
kommune fra Epteland til Efteland. Skrivemåten i hovedfunksjonen skal som hovedregel 
også brukes i andre funksjoner. Det foreslås derfor å endre skrivemåten på veinavnet fra 
Eptelandsveien til Eftelandsveien. 

Saksgang:
Statens kartverk har ansvar for skrivemåten av gårdsnavn, mens kommunen har ansvar for 
skrivemåten av veinavn.
I Eigersund er det formannskapet som vedtar veinavn, jfr. forskrifter for adressetildeling i 
Eigersund kommune vedtatt av kommunestyret den 06.10.1997.

Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2012:
Skrivemåten på vei 1730 i Eigersund endres fra Eptelandsveien til Eftelandsveien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune vedtatt 
av kommunestyret den 06.10.1997, jfr. stadnamnlova § 5.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunen har tidligere uttalt seg til skrivemåten av gårdsnavnet på gnr. 96 i kommunen. 
Kommunen ønsket skrivemåten Efteland, men Statens kartverk vedtok skrivemåten 
Epteland. 
Kommunen vedtok da samme skrivemåte for veinavnet – Eptelandsveien.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I henhold til stadnamnlova § 5 har Statens kartverk vedtaksmyndighet når det gjelder 
skrivemåten av gårdsnavn, mens kommunen har vedtaksmyndighet når det gjelder 
skrivemåten av veinavn.

Skrivemåten i primærfunksjonen skal som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten 
i andre funksjoner.

Klagenemnda for stadnamnsaker vedtok den 22.01.1998 skrivemåten Epteland for 
gårdsnavnet på gnr. 96 i Eigersund kommune. Klagesaken kom som følge av at Eigersund 
kommune ønsket skrivemåten Efteland.

Kommunen har etter det fulgt prinsippet om at skrivemåten i primærfunksjonen skal være 
retningsgivende for skrivemåten i andre funksjoner og vedtatt skrivemåten Eptelandsveien
for veinavnet.
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Statens kartverk har etter henvendelse fra grunneier Alf Dybing tatt saken opp til ny 
behandling og den 20.03.2012 vedtatt å endre skrivemåten av gårdsnavnet fra Epteland til 
Efteland, jfr vedleggene.

Saksbehandlers vurderinger:
Siden skrivemåten i primærfunksjonen som hovedregel skal være retningsgivende for 
skrivemåten i andre funksjoner, er det naturlig også å ta opp skrivemåten av veinavnet som 
kommunen har vedtaksmyndighet for til ny vurdering.

Følgende taler for å endre skrivemåten av veinavnet fra Eptelandsveien til Eftelandsveien:

 Skrivemåten i primærfunksjonen skal som hovedregel være retningsgivende for 
skrivemåten i andre funksjoner.

 Eier ønsker skrivemåten Efte-.
 Kommunen har tidligere ønsket skrivemåten Efte-.

Det foreslås derfor å endre skrivemåten av veinavnet fra Eptelandsveien til Eftelandsveien.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Nytt veinavnskilt.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

1.000,- 0 0
Sum 1.000,- 0 0

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 0 0
Sum 0 0 0

~ o ~

Alternative løsninger:
Skrivemåten på vei 1730 i Eigersund endres ikke. Skrivemåten Eptelandsveien beholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune vedtatt 
av kommunestyret den 06.10.1997, jfr. stadnamnlova § 5.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

221914
Gjennopptak av navnesak om skrivemåten av gårdsnavn - melding om vedtak 
2012/3

182224 Skrivemåte Efteland - kopi av brev til statens kartverk
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.06.2011 Alf Dybing
Klage på skrivemåte på gårdsnavnet Efteland i 
Eigersund kommune - kopi av brev til statens 
kartverk

2 I 20.03.2012 Statens Kartverk
Gjennopptak av navnesak om skrivemåten av 
gårdsnavn - melding om vedtak 2012/3

Parter i saken:
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Efteland 28.06.2011

Til

Statens Kartverk Stavanger

Viser til Deres sak/dok.: 06/01297-  Ark.: 326.8 

Jeg, Alf Dybing, er nå eier av gnr. 96 i Eigersund kommune. Denne garden ligger, som dere skriver i 

denne saken til Bjerkreim kommune, sør for vannet som på kartet heter Eptelandsvatnet. For en del 

år siden, kanskje i 1999, kom det opp at vi skulle få veinavn i Eigersund kommune. Det ble da 

foreslått Eptelandsveien på veien opp til oss. Dette klaget min far, Bjarne Dybing, på den gangen, for 

han mente at veien skulle hete Eftelandsveien, men klagen ble ikke tatt til følge. Vi har sagt og 

skrevet EFTELAND på denne garden så lenge jeg vet. Min oldefar het  Jonas Efteland, min bestefar 

Arne Efteland og min mor Kitty Efteland. Vi har alltid sagt og skrevet Efteland på vår gard og Litle 

Efteland på garden i Bjerkreim, som ligger nord for Eftelandsvannet.

Eigersund kommune sendte i 1993 ut et brev der navnekonsulenttjenesten for Vestlandet hadde gitt 

tilrådninger for hvordan gardsnavnene i Eigersund kommune bør skrives, og at grunneiere som måtte 

ha merknader til dette måtte skrive det. Dette ble også gjort av oss(ark. 587-5  JNR. 0716 Eigersund 

kommune). Derfor synes jeg det er litt merkelig når dere skriver at “ Ved denne vurderinga er det og 

teke omsyn til at det  ikkje låg føre nokon uttale frå eigarane i Eigersund kommune, og at eigarane 

dermed indirekte støtta opp den der vedtekne skrivemåten”.

Dere skriver også, “ I valet mellom to skrivemåter som begge kan godtakast finn me det rett å leggja 

avgjerande vekt på eigarane sine ønskje”, og at skrivemåten i Bjerkreim derfor må bli, Litle Efteland.

Siden dette navnet egentlig er det samme navnet på begge gardene, både i 

Bjerkreim og i Eigersund, mener jeg at navnet må skrives likt i begge tilfeller. Vi 

har alltid ment at skrivemåten skulle være EFTELAND på begge steder, og siden 

det nå er bestemt at skrivemåten i Bjerkreim kommune nå skal være Litle 

Efteland så må den  endres til Efteland  i Eigersund kommune også. Da må også 

veinavnet endre til Eftelandsveien

Vedlegg: 

Saken i Bjerkreim kommune

Klagen på skrivemåten i Eigersund kommune
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Alf Dybing

Eptelandsveien 203

4376 Helleland

E-mail: adybi@online.no
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1132
Journalpostløpenr.:
12/14754

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
095/12 Formannskapet 14.06.2012

Referatsaker til formannskapets møte 14.6.2012
  
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 30.05.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/14567 I 07.05.2012
Fylkesmann i 
Rogaland

Lovlighetskontroll budsjett 
2012 og økonomiplan 2012 -
2015

2 12/12353 I 20.04.2012
Universitetet i 
Stavanger -
Arkeologisk museum

Malerier i Festsalen på 
Bakkebø - tilstandsvurdering

3 12/13801 I 30.04.2012 Jack Rostøl

Søknad om økonomisk 
støtte til bokprosjekt -
tungtvannsaksjonene mot 
Vemork under 2. verdenskrig

4 12/13441 I 26.04.2012 Dalanerådet
Referat fra Dalanerådets 
møte 25.04.12 - protokoll

5 12/14557 I 30.04.2012
17. mai komiteen 
2011

Resultatregnskap for 17. mai 
2011

6 12/12373 I 20.04.2012 KS
Beredskapsteam mot 
mobbing - en 
prosjektbeskrivelse

7 12/15129 I 14.05.2012 KPMG Law

Brev til stifterne vedrørende 
avvikling av Stiftelsen 
Environment Northern Seas 
(ENS)

8 12/16025 I 28.05.2012
Kommunal- og 
regionaldepartement
et

Høring - forslag til endringer i 
valgloven og valgforskriften 
(Innhold)

9 12/15381 X 23.05.2012
Rolf Skåra; 
Jane Hansen 
Rasmussen

Vedrørende tilbud til 
rusmisbrukere
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
229449 Lovlighetskontroll budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
226006 Malerier i Festsalen på Bakkebø - tilstandsvurdering

228376
Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt - tungtvannsaksjonene mot Vemork 
under 2. verdenskrig

227787 Referat fra Dalanerådets møte 25.04.12 - oversendelsesskriv epost
227789 Referat fra Dalanerådets møte 25.04.12 - protokoll

227788
Dalanerådet - protokoll - 25.04.12 - Vedlegg - Vedtekter for Dalane Universitets- og 
kompetansefond.pdf

227790 Politiråd - referat - 25.04.12.pdf
229439 Resultatregnskap for 17. mai 2011
226042 Beredskapsteam mot mobbing - en prosjektbeskrivelse

230380
Brev til stifterne vedrørende avvikling av Stiftelsen Environment Northern Seas 
(ENS)

231922 Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften (Innhold)
230815 Vedrørende tilbud til rusmisbrukere
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 30.04.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Dalanerådets møte 25.04.12 - referat 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 

Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 

et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Valentin Svelland [mailto:vs@dalane.no] 

Sendt: 26. april 2012 14:47
Til: Ann Sissel Haukland; Atle Støle; Bjørn Erik Paulsen; Dag Sørensen; Idar Sønstebø; Inge Stangeland; 
Karl Gjedrem; Ketil Helgevold; Leif Erik Egaas; Marthon Skårland; Odd Stangeland; Olav Hafstad; Pål A. 
Ravndal; Ragnhild Kjørmo; Rolv Lende; Ruth-Evy Berglyd; Solveig Ege Tengesdal; Therese Anita Holmen; 
Tommy Bjellås; Torbjørn Ognedal; Trond Arne Pedersen; Unn Therese Omdal; Leif Ole Topnes; Kjetil 
Andersen; Kjell Arvid Berland
Kopi: Arnt Olav Klippenberg; Dalane Tidende - redaksjon; Avisen Agder; Bjerkreim kommune -
postmottak; Eigersund kommune - postmottak; Lund kommune - postmottak; Sokndal kommune -
postmottak; post@sirdal.kommune.no; Helene Døscher; Bess Grastveit; Jan Henning Kristensen; Gudrun 
Ellingsen
Emne: Dalanerådets møte 25.04.12 - referat

Til Dalanerådets medlemmer med kopi til rådmenn m.fl.
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Vedlagt er referat fra gårsdagens møte i Dalanerådet, inkl. referat fra politirådet og vedtatte 
vedtekter for Dalane universitets og kompetansefond. Sistnevnte vedtekter oversendes herved 
kommunene for politisk behandling. Saksfremlegg kan hentes fra siste dalanerådsinnkalling og 
tilpasses den enkelte kommune. Nevner også at politirådet er besluttet desentralisert og at 
rådmenn har fått i oppgave å inngå kommunevise avtaler med stedlig representant for politiet.

Vedlagte dokumenter er også tilgjengelige på dalane.no <http://dalane.no> under seksjon 
Dalanerådet, og på Dalanerådets dropbox som er en intern service til rådets medlemmer.

--

Med vennlig hilsen / Regards

Valentin Svelland

_____________________________________________________________________

Næringssjefen i Dalane / Department of Business Development in Dalane

c/o Dalanerådet / The Regional Council of Dalane, Norway

Næringssjef (konst.) / Business Manager

Post: Sokndalsveien 26, NO-4370 EGERSUND - (vis kart 
<http://maps.google.com/maps?q=Sokndalsveien+26,+Egersund,+Norge&hl=no&sll=37.0625,-
95.677068&sspn=43.799322,93.076172&vpsrc=0&hnear=Sokndalsveien+26,+4370+Egersund,+Eigersund,+Rogaland,+Norge&t=h&z=16>)

Tel: +47 51 49 20 00 <tel:%2B47%2051%2049%2020%2000> - Mob: +47 934 35 924 <tel:%2B47%20934%2035%20924>

Web: www.dalane.no <http://www.dalane.no> - Facebook <https://www.facebook.com/svelland> / Google+ 
<https://profiles.google.com/109132864465885436685> / LinkedIn <http://no.linkedin.com/in/valentinsvelland> / Skype: vallarth

Kontortid/Office hours: Man-fre 9-16:30 / Mon-Fri 9am-4:30pm (GMT+1)
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Møteprotoko l l  
 

Tid og sted: 25.04.12, kl 12-15, Lund kommune 

 

  

Til stede: Marthon Skårland (H) og Torbjørn Ognedal (Sp) fra Bjerkreim. Leif Erik Egaas (H), Unn 

Therese Omdal (Ap) og Solveig Ege Tengesdal (KrF) fra Eigersund. Ragnhild Kjørmo (FrP) og vara 
Olaf Hafstad (Ap) fra Lund. Trond Arne Pedersen (KrF) og Therese Anita Holmen (Ap) fra Sokndal. 

 

Forfall: Pål Anker Ravndal 

 

Fra administrasjonen møtte: Ketil Helgevold (rådmann, Eigersund kommune), Bjørn Erik 

Paulsen (rådmann, Sokndal kommune), Rolv Lende (rådmann, Lund kommune) og Valentin Svelland 

(sekretær).  

 

Øvrige: Møtet ble innledet med politiråd hvor politiet deltok med Kjetil Andersen og Leif Ole 

Topnes, samt Sirdal kommune v/ ass. rådmann John Birkeland.  

Til behandling: 
Sak 08/12: Politiråd ..................................................................................................................................... 2 

Sak 09/12: Godkjenning av forrige møtebok i Dalanerådet............................................................... 2 

Sak 10/12: Dalane Universitets- og Kompetansefond ......................................................................... 2 

Sak 11/12: Lokaliteter i Dalane og Unescos verdensarvliste ............................................................. 2 

Sak 12/12: Entreprenørskapsdagen – søknad om støtte .................................................................... 3 

Sak 13/12: Meldingssaker ........................................................................................................................... 3 

RS 11/12: RUP-tilskudd – fylkets tildelinger 2012 er klare ........................................................... 3 

RS 12/12: Energi og klimaplan – oppfølging av tiltak og ansvar .................................................... 3 

RS 13/12: Kommunevise faktaark og dalane.no ............................................................................... 3 

RS 14/12: Jobbskapingsmidler fra NAV .............................................................................................. 4 

RS 15/12: Vindkraftkonferansen 2012 ................................................................................................ 4 

RS 16/12: Organisasjonsgjennomgang i Eigersund kommune: Spørsmål om næringsarbeid 

og -utvikling .............................................................................................................................................. 4 

RS 17/12: Status – Egersund Næringspark (Eigestad) ..................................................................... 4 

RS 18/12: Jøssingfjord Vitenmuseum - byggherreansvar ................................................................ 4 

Sak 14/12: Eventuelt ................................................................................................................................... 5 
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Sak 08/12: Politiråd   
 

Gjennomført. Se eget referat for politiråd (vedlagt).  

 

Sak 09/12: Godkjenning av forrige møtebok i Dalanerådet   
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 

Vedtak: 

Møtebok fra Dalanerådets møte 13.02.12 godkjennes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 10/12: Dalane Universitets- og Kompetansefond 
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 

Vedtak: 

Utkast til vedtekter for Dalane Universitets- og Kompetansefond anbefales med følgende endring og 

oversendes kommunene for politisk behandling: 

- Siste setning i formålsparagrafen (§1) fjernes «Fondets midler kan nyttes til å realisere 

nødvendige bygg og lokaler for slike formål.  

 

Enstemmig vedtatt. Revidert utkast til vedtekter er vedlagt. 

 
 

Konstituert næringssjef har reforhandlet fondets rentebetingelser i høst, og Dalanerådet ba 

om fortsatt fokus på dette framover. 

  

Sak 11/12: Lokaliteter i Dalane og Unescos verdensarvliste 
Saksbehandler: Bess Grastveit 

Therese Anita Holmen funnet inhabil, fratrådte rådet under behandling denne saken 

 

Vedtak: 

 

1. Sluttrapporten tas til orientering. 

2. Dalanerådet overleverer sluttrapporten til Magma Geopark AS 

3. Dalanerådet går ikke videre med nye utredninger i prosjektet 

 

Enstemmig vedtatt. 
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Sak 12/12: Entreprenørskapsdagen – søknad om støtte 
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 

Vedtak: 

Dalanerådet bidrar med kr. 20.000 årlig til UE Rogaland gjennom 3-årig avtale om 

entreprenørskapsarbeid i grunnskolen, og vil prioritere dette arbeidet i perioden 2011-2013. Det er 

ikke budsjettert med ytterligere overføringer, og søknad om tilskudd til Entreprenørskapsdagen 

avslås.  

 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 13/12: Meldingssaker 
 

Referatsaker uten forslag til vedtak. 

 

RS 11/12: RUP-tilskudd – fylkets tildelinger 2012 er klare 
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 

Næringssjefen gjorde rede for Dalanerådets søknader og innholdet i disse. Både saksfremlegg og 

muntlig informasjon ble tatt til orientering.  

 

RS 12/12: Energi og klimaplan – oppfølging av tiltak og ansvar 
Saksbehandler: Helene Døscher 

 

Tatt til orientering.  

 

Kommunene er oppmerksom på manglende fremdrift iht. til tiltak i EKP Dalane og følger opp 

dette. 

 

RS 13/12: Kommunevise faktaark og dalane.no 
 

Saksbehandler: Helene Døscher / Valentin Svelland 

 

Tatt til orientering. 

 

Arbeidet som er gjort av ansatte i den nye faktabladserien med tilknyttet omlegging av 

dalane.no i tilhørende seksjoner høstet applaus og lovord.  
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RS 14/12: Jobbskapingsmidler fra NAV 
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 
Tatt til orientering. 

 

RS 15/12: Vindkraftkonferansen 2012 
Saksbehandler: Helene Døscher 

 

Tatt til orientering. 

 

RS 16/12: Organisasjonsgjennomgang i Eigersund kommune: 

Spørsmål om næringsarbeid og -utvikling 
Saksbehandler: Valentin Svelland 

 

Tatt til orientering.  

 

Pedersen, SkårIand og administrasjonen ved konstituert næringssjef beklaget at Eigersund 

ikke innfrir tidsfristen kommunen satte for sin egen organisasjonsgjennomgang jf da 

ansettelse av ny regional næringssjef ble utsatt i fjor.  

 

Ordningen med konstituert næringssjef videreføres på ubestemt tid, og skaper dermed store 

utfordringer for Dalanerådets bemanningssituasjon høsten 2012.  

 

Egaas beklaget dette men framholdt at evalueringen må gjøres grundig, og at man må ta i 

bruk den tiden som kreves for å komme i mål med organisasjonsgjennomgangen på en 

grundig måte. Rådmann Helgevold opplyste at det finnes en liten mulighet for at arbeidet kan 

være ferdigstilt og komme til politisk behandling i juni, men at man sannsynligvis må vente til 

etter sommeren før konklusjonen foreligger. 

 

 

RS 17/12: Status – Egersund Næringspark (Eigestad) 
Saksbehandler: Jan Henning Kristensen 

 

Tatt til orientering. 

 

Egaas kjenner saken godt og informerte rådet om siste utvikling, og veien videre. 

 

RS 18/12: Jøssingfjord Vitenmuseum - byggherreansvar 
Saksbehandler: Bess Grastveit 

 

Tatt til orientering. 
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Sak 14/12: Eventuelt 
 

Regionrådets politikere oppfordres til å begrense innspill under eventuelt, og om mulig melde inn 

saker i forkant av møtene slik at beslutninger kan fattes på forberedte saksfremlegg med 

anbefalinger.  

 

1. Vagle-leiren som kurssenter for Brannvesen Sør-Rogaland (BVSR). 

Representant Egaas informerte om at Sandnes kommune ønsker å overta Vagle-leiren 

som et anlegg for trening og opplæring av brannvesenet i Sør-Rogaland, og ba 

Dalanerådet å slutte seg til dette initiativet.  

 

Det ble enighet om at næringssjefen skriver en felles støtteerklæring som signeres av 

ordførerne. 
 

2. Politirådet desentraliseres til kommunevise møter 

I DR-sak 08/12 Politiråd føres eget referat, men for ordens skyld tas det med at det i 

pkt. 3 i nevnte dokument ble besluttet å avvikle dagens ordning med politiråd i regi 

Dalanerådet.  

 

Ordningen med politirådet desentraliseres og respektive rådmenn gjør kommunevise avtaler 

om politiråd med stedlig repr. for politiet. 

 

 

 

 

Valentin Svelland, næringssjef (konst.) 

Egersund, 26.04.12 
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Vedtekter for  
Dalane Universitets- og Kompetansefond 

 

§1. Formål 

Dalane Universitets- og Kompetansefond skal benyttes til tiltak med formål å sikre et 

best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitets- høgskole og 

yrkesfagnivå innen fagområder som dekker dalaneregionens behov.  

 

§2. Forvaltning av fondet 

Fondet er underlagt Dalanerådet og det holdes egen konto, regnskapsavdeling og 

budsjettpost. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er 

disponible til enhver tid. Renter på fondskapital tilbakeføres til fondet. 

 

Fondets startkapital er kr. 3.000.000, og ble finansiert som andel av årsresultatet fra 

Dalane Energi IKS i perioden 2006-2009. Beløpet er i sin helhet overført til konto 

3205.22.59753 i Sparebank 1 SR-Bank.  

 

Fondet finansieres av kapitalavkastning og fremtidige bevilgninger gitt av 

Dalanerådet og dets medlemskommuner. 

 

Dalanerådet v/ næringssjefen i Dalane mottar søknader og innstiller til styret med 

vurdering og anbefaling. Det kan ikke gjøres uttak fra fondets konto uten gyldig 

vedtak i Dalanerådet. Fondet omfattes av Dalanerådets revisjon. 

 

 

§3. Støttevilkår 

Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til 

næringsvirksomhet (jfr. Kommunelovens §51). Det er ikke anledning til å benytte 

fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. 

 

50% av tilsagnet kan utbetales når prosjektet er påbegynt. Hvis prosjektets framdrift 

tilsier det, kan det i særlige tilfeller utbetales ytterligere 25%. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger. Det settes en arbeidsfrist for tiltak 

finansiert fra Dalane Universitets- og kompetansefond på 2 år. Det kan gjøres unntak 

fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. 

 

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for tildeling kan 

Dalanerådet ved næringssjefen i Dalane avgjøre at støtten skal avkortes og kreve 

Side 519 av 544



denne helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle sekretariatet om 

slike forhold. 

 

§4. Godkjenning av vedtekter 

Vedtekter for Dalane Universitets- kompetansefond kan endres etter vedtak i 

Dalanerådet. 

 

§5. Avvikling av fondet 

Fondet avvikles når det gjenstår mindre enn kr. 1.000 på konto, eller ved enstemmig 

vedtak i Dalanerådet. Resterende midler skal fordeles til eksisterende 

medlemskommuner i Dalanerådet etter innbyggertall samme år avvikling besluttes 

gjennomført. Midlene skal øremerkes tiltak innen høyere utdanning/forskning. 

 

 

Egersund, 26.04.11 

Valentin Svelland (konst. næringssjef) 
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Po l i t i råd -  re fera t  
 

Tid og sted: 25.04.12, kl 12, Lund kommune 

 

 

  

Til stede:  

 Politiet, driftsenhet Dalane v/ Kjetil Andersen og Leif Ole Topnes,  

 Eigersund kommune v/ Leif Erik Egaas (ordfører), Unn Therese Omdal 

(varaordfører), Solveig Ege Tengesdal og Ketil Helgevold (rådmann). 

 Bjerkreim kommune v/ Marthon Skårland (ordfører), Torbjørn Ognedal 
(varaordfører) og Inge Stangeland (rådmann).  

 Lund kommune v/ Ragnhild Kjørmo (varaordfører), Olaf Hafstad og Rolv Lende 

(rådmann). 

 Sokndal kommune v/ Trond Arne Pedersen (ordfører), Therese Anita Holmen 
(varaordfører) og Bjørn Erik Paulsen (rådmann). 

 Sirdal kommune v/ ass. rådmann John Birkeland. 

 

Forfall: 

Pål Anker Ravndal (ordfører), Lund kommune. 

 

Referent: Dalanerådet v/ Valentin Svelland (konst. næringssjef), 

 

 

1. Nye rutiner for utlendingssaker  

Leif Ole Topnes fra politiet orienterte endringer i forbindelse med utlendings- og 

oppholdsaker i Rogaland som medfører at søknader om oppholdstillatelse ikke lengre kan 

leveres ved lokale politistasjoner og lensmannskontor. Dette skyldes at 
utlendingsforvaltningen flyttes til UDI i såkalte regionkontor hvorav et av disse blir i 

Stavanger.  

 

Topnes forklarte at utlendinger som bor i Dalane kan få gjort alt som før unntatt 

førstegangsregistrering av bruker som fordrer personlig oppmøte i Stavanger. Flere i rådet, 

deriblant Hafstad, Egaas og Omdal påpekte at dette medfører økte kostnader for 

kommunene som til del må følge brukere til Stavanger, og Skårland oppsummerte at 

Dalanerådet ikke liker denne utviklingen med sentralisering av tjenestetilbudet. 

 

Justis og beredskapsdepartementet og UDI gjør i disse dager en økonomisk vurdering på 

beslutningen om å flytte saker til UDI basert på en ekstern konsulentrapport fra McKinley. 

 

Dalanerådet vil arbeide for at politiet fortsatt får beholde utlendingeforvaltningen, og med det sikre 

at all saksbehandling kan løses lokalt i Dalane. Næringssjefen bes følger opp med et eget brev til 

Justis og beredskapsdepartementet. 
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2. Generell informasjon om status i Dalane Driftsenhet  

Kjetil Andersen fra politiet orienterte om status i distriktet med utgangspunkt i 1. kvartal: 

 

 Kriminaliteten er jevnt over som forventet. Narkotikasaker og saker relatert til 

familievold har en markant oppgang i Dalane. Dette henger sammen med at en satser 

spesifikt på dette, og bruker mer ressurser på å avdekke denne typen problematikk. 

 

 Driftsenhet Dalane har en relativt god oppklaringsrate, nær halvparten av 
forbrytelsene blir oppklart. 

 

 Man har en utfordring på en del saker som blir foreldet pga. manglende kapasitet hos 

politijuristene.  

 

 Fra 16.4 har en lagt om tjenesteordningen. På lensmannsskontorene blir det mindre 
bemanning på dagtid og men mer bemanning på kveldstid og natt. Fokus er å være 

tilstede i det lokale veinettet og observere bevegelser der.  

 Fra 01.04 er det krav til dørvakter og den enkelte lennsmann følger opp dette i sitt 

distrikt. De utesteder mv. som skal ha godkjente vakter har allerede blitt kontaktet 

av politiet. Rådmann Rådmann Paulsen spurte om ansvaret for oppfølging ligger til 

politi eller kommune. Dette ble ikke avklart under henvisning til at Topnes, som 

hadde fratrådt møtet på dette tidspunkt, måtte svare på dette. 

 

 Sommerstengte lensmannskontor: I juli stenges publikumsåpning på 
lensmannskontorene i Sokndal og Bjerkreim.  Det hyres imidlertid inn 

ekstrabemanning i sommermånedene slik at man er likevel er operativ. 

 

Kommentarer fra Dalanerådet: 

 

 Ad. sommerstenging i Bjerkreim og Sokndal: Pedersen registrerte at politiet vil holde 

sommerstengt, men ba politiet om ikke å glemme Sokndal: -Det er viktig for oss at 

dere er til stede i sommermånedene. 

 

 Ad. markant økning i statistikken for narkotikasaker: Tengesdal tok opp to forhold. 

Gir sammenhengen mellom økt innsats og økt antall narkotikasaker grunn til å tro at 

samme forhold gjelder de felt som ikke blir prioritert, og følgelig at det er til dels 

store mørketall på de områder hvor politiet konsentrerer sin innsats? Og; medfører 

økt aktivitet på narkotika også at det er økt aktivitet i kontakten mot kommunenes 

SLT-arbeid? Det kom ikke noe klart tilsvar på disse punkt. 

 

 Ad. økning i saker relatert til familievold: Omdal spurte om Andersen hadde råd til 
politikerne jf. oppfølging av vold i nære relasjoner og familievernkontor. Det kom 

ikke en klar anbefaling her, men henvisning til arbeidet gjennom SLT og fortsatt god 

Side 522 av 544



 

 

     

    Dalanerådet 
 

3 

 

dialog mellom kommunene og stedlig politi. 

 

 Hafstad tok opp uvettig kjøring i distriktet: Det oppleves at politiet er for snille med 

denne type galmannskjøring. Andersen beroliget med at lensmann i Lund har full 

kontroll og at saken følges opp. Han påpekt videre at tilsvarende problematikk finnes 

i Sokndal, men at det også her følges opp ved at lokal lensmannsbetjent oppsøker de 

det gjelder, og om nødvendig beslaglegger førerkort. 

 

 

3. Desentralisere politirådet i Dalane eller revitalisere dagens ordning? 

 

Vedtak: 
Desentralisering: Politirådet i Dalane og Sirdal oppløses i sin nåværende form og den enkelte 

kommune oppretter eget politiråd i samarbeid med den øverste stedlige politileder. Rådmann i den 

enkelte kommune får ansvar for å følge opp dette, og inngå lokal avtale om politiråd. 

 

 

4. Eventuelt 

 

  

 

Egersund, 26.04.12 

Valentin Svelland (konst. næringssjef i Dalane) 
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Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og regionaldepart... / Dokumenter / Høringer / Høringsbrev 

Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften

Høringsbrev, 03.05.2012 

Deres ref. Vår ref. Dato
11/2823-3 04.05.2012

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og 
valgforskriften, jf. vedlagte høringsnotat. I høringsnotatet har departementet også en gjennomgang av 
evalueringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i 
etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 1. august 2012.  
Høringssvar kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129, 
Dep, 0032 Oslo, merket sak 11/2823.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse. Alle 
høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider

Med hilsen

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.) 
avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Riise 
                                                                                          fagdirektør

Vedlegg

Page 1 of 1Høringsbrev - regjeringen.no

29.05.2012http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forsl...
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset 2.et. Telefon: 51 46 82 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 58
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Jane Hansen Rasmussen Seksjonssjef

Rolf Skåra
Leder psykisk 
helsetjeneste

Vedrørende tilbud til rusmisbrukere

Vår ref.: 12/15381 / 12/456 / FA-F60 Dato: 23.05.2012

Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland Telefon: 51 46 80 14 Mobiltelefon:   

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

Viser til notat av 15.05 der en gruppe, bestående av leder av psykisk helse, leder av OBD 
og leder av Nav har vurdert tiltak overfor den gruppen som i følge forsker Sverre Nesvåg 
befinner seg i livsfare. Dette var en følge av at rapporten ble behandlet i formannskapet.

Det er i notatet satt opp en oversikt over arbeidsoppgavene til ovennevnte enheter, og her er 
samarbeid et nøkkelord. Det foregår også en rusmiddelevaluering fra IRIS som 
forhåpentligvis vil gi svar på noen forhold som gjelder denne gruppen.

Det påpekes at det ikke vil være mulig å gi disse et tilfredsstillende tilbud uten tilførsel av en 
betydelig stillingsressurs. Dette er ting som må komme opp i forbindelse med
evalueringsrapporten og kommende budsjettbehandlinger. Det må dog undertrekes at en slik 
økning vil være særdeles vanskelig på bakgrunn av den kommunale økonomien.

Men det forutsettes at denne gruppen gis høyest prioritet i forhold tii ressursinnsats. De som 
har størst hjelpebehov må først og fremst få hjelp.innenfor eksisterende rammer.

Det vil forhåpentligvis også kunne være en gevinst en god samordning av første- og 
andrelinjetjenesten, noe om var en forutsetning da OBD ble etablert for gruppen med de 
største rus/psyktiske problemer.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår

Kopi Nina Torbjørnsen
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Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår

Kopi Nina Torbjørnsen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.05.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1135
Journalpostløpenr.:
12/14762

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
096/12 Formannskapet 14.06.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.06.2012 
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.05.2012:
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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   

       

       

       
26.10.2011 
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