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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12:00 
 
 

BEFARING / ORIENTERINGER 
 
 kl 10:30  -11:30   Hallvard Ween fra NHO Rogaland vil komme å orientere om 

”Hvorfor lokal næringspolitikk”. 
 

kl 1200  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
  
 

Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

103/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 19.09.2012  

 
 
Avgjøres av kommunestyret: 

 

104/12 Prinsippsak om justering av merverdiavgift  

105/12 Fordeling av kostnader til felles infrastruktur  

106/12 Økonomirapport august 2012 Eigersund kommune  

107/12 
Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022  - 
Forutsigbarhetsvedtak 

 

108/12 Planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015  

109/12 Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune (2012-2017)  

 
 
Avgjøres av utvalget 

 

110/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.08.2012  

111/12 Utleiepraksis for kommunale bygg  

112/12 Søknad - Saman om ein betre kommune  

113/12 Møteplan for 2013  

114/12 EIK fotball - leie av Bakkebø Idrettsanlegg  

115/12 Referatsaker til formannskapets møte 29.08.2012  

 
 
Egersund, 12. september 2012 
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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). 
 
Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107. 
 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00. 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  

 
 
Kommunestyremøte 1.oktober (ny 

dato!) 
Frist for endring: Fredag 7.september 

Partienes gruppemøter 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus Torsdag 20.september 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 17.september 18:00 
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 18.september 18:00 
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 24.september 19:00 
SP Formannskapeten, rådhuset  Onsdag 19.september 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 20.september 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 20.september 20:00 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.06.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1376
Journalpostløpenr.:
12/18615

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
103/12 Formannskapet 26.09.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 19.09.2012 
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.06.2012:
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Saker fra formannskapet som skal videre 
til kommunestyrets møte 1.10.2012 
 
 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

104/12  08512 Prinsippsak om justering av merverdiavgift 

105/12 086/12 Fordeling av kostnader til felles infrastruktur 

106/12 087/12 Økonomirapport august 2012 Eigersund kommune 

107/12 088/12 
Revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022  - Forutsigbarhetsvedtak 

108/12 089/12 Planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015 

109/12 090/12 
Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune 
(2012-2017) 

 
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: 05.09.2012
Arkiv: :FE-611, TI-&55
Arkivsaksnr.:
09/1444
Journalpostløpenr.:
12/22624

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Åshild Bakken
Økonomirådgiver
51 46 81 93
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
104/12 Formannskapet 26.09.2012
085/12 Kommunestyret 01.10.2012

Prinsippsak om justering av merverdiavgift

  
Sammendrag:
I forbindelse med utbyggingen av Rundevoll-Hestnes boligområde, har det kommet spørsmål 
om mulige ordninger for å få refundert merverdiavgift fra staten i sammenheng med privat 
utbygging av offentlig infrastruktur. Kommunestyret må ta en prinsipiell stilling til hvorvidt 
kommunen skal åpne for en ordning der refusjon er mulig. Tillates ordningen i ett boligfelt, vil 
det skape presedens for øvrige arealer med privat utbygger. Denne saken drøfter ulike sider 
ved en slik ordning.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

I forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler der privat utbygger skal bekoste 
infrastruktur som skal overdras vederlagsfritt til kommunen, har Rådmannen fullmakt til å 
avtale kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt 
merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 
50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fram til nå har det vært en varierende praksis med bruk av utbyggingsavtaler i Eigersund 
kommune. I tiden framover vil bruken av utbyggingsavtaler mellom kommunen og private 
utbyggere øke i omfang. Plan- og bygningsloven (Pbl.) regulerer bruken av slike avtaler. 
Innholdet i utbyggingsavtaler omhandler forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 
arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Avtalen kan videre gå ut på at utbygger 
skal besørge og helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføring av 
planvedtak. Det vanlige vil være at utbygger bekoster infrastrukturen, og at denne etter 
ferdigstillelse vederlagsfritt overdras til kommunen for eie, drift og vedlikehold.

Private utbyggere må betale merverdiavgift på bygging av infrastruktur, selv om den skal 
overføres til kommunen. Dersom infrastrukturen anlegges i tilknytning til et ikke-
avgiftspliktig prosjekt, som f.eks. utvikling av et boligfelt, vil utbyggeren normalt ikke få 
fradragsført merverdiavgift på infrastrukturkostnadene. I slike tilfeller vil kommunen, etter å 
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ha overtatt eiendomsretten til infrastrukturen, kunne nyttiggjøre seg en justeringsrett. Det 
innebærer at kommunen kan kreve tilbake fra staten merverdiavgiften som utbyggeren har 
pådratt seg (men ikke fradragsført) da infrastrukturen ble anlagt.

Nye regler om justering av merverdiavgift i merverdiavgiftsloven ble innført i 2008. Reglene 
åpner for at betalt inngående merverdiavgift kan kreves tilbakebetalt dersom infrastrukturen 
gjennom eierskifte endres fra merverdiavgiftspliktig (privat) til merverdiavgiftsfri (offentlig) 
virksomhet. Ordningen innebærer at kommunens avgiftsposisjon kan komme utbygger til 
gode ved at det inngås avtale om at innbetalt merverdiavgift for privat opparbeidet 
infrastruktur, som overføres vederlagsfritt til kommunen, kan kreves tilbakebetalt år for år 
over en tiårsperiode. En eventuell avtale om kommunal overtagelse av justeringsretten må 
avtales for det enkelte prosjekt, da kommunen i utgangspunktet ikke er forpliktet til en slik 
ordning.

Fremgangsmåten innbærer følgende:
- Utbygger og kommunen inngår avtale om overføring av justeringsrett for mva.
- Privat utbygger prosjekterer, bygger og betaler infrastrukturanlegg.
- Anleggene overføres vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold.
- Kommunen krever tilbakeført fra staten mva utbygger har betalt for anleggene.
- Kommunen overfører vedtatt andel (eks 50 %) av tilbakeført mva til utbygger.

Spørsmålet om hvem som skal få gevinst av merverdiavgiftsbeløpet kommunen får 
tilbakebetalt fra staten, er et politisk prinsipielt spørsmål. Fordelingen av gevinsten varierer 
fra kommune til kommune. I visse kommuner, og da særlig i pressområder, beholder 
kommunen selv hele det tilbakebetalte merverdiavgiftsbeløpet. I andre tilfeller overføres 
beløpet i sin helhet til utbygger, ofte med fradrag for en administrasjonskostnad. En tredje 
mulighet er at beløpet deles med 50 % til hver av partene utbygger og kommunen. Det er 
den siste løsningen, med en lik deling av det tilbakeførte beløpet mellom kommunen og 
utbygger, Rådmannen foreslår dersom Eigersund kommune går inn på en ordning med å 
benytte seg av justeringsretten.

Ordningen med overtakelse av justeringsretten vil være aktuelt i de tilfeller der utbygger 
gjennom rekkefølgekrav eller en utbyggingsavtale står som byggherre og må bekoste 
infrastruktur som vei, vann/avløp, offentlige lekeplasser og grøntarealer. Det er kun anlegg 
som skal overlates til kommunen en slik ordning er aktuell for. For anlegg der kommunen 
selv er byggherre, vil kommunen få refundert merverdiavgiftene iht regelverket for 
merverdiavgift og kompensasjon. En ordning der en privat utbygger sender regningene via 
kommunen for at kommunen skal kunne kreve kompensasjon, er ikke lovlig. Avtale om å 
benytte justeringsreglene kan inngås parallelt med en utbyggingsavtale, eller den kan inngås 
i forbindelse med en byggesak hvor utbygger er pålagt å opparbeide offentlig infrastruktur 
med hjemmel i en reguleringsplan.

(Dersom utbygger anlegger infrastruktur i tilknytning til et fullt ut avgiftspliktig prosjekt, som 
f.eks. et slakteri eller kjøpesenter, vil utbyggeren normalt fradragsføre merverdiavgiften på 
infrastrukturkostnadene. På det tidspunktet utbygger så overdrar infrastrukturen vederlagsfritt 
til kommunen, vil utbygger ha plikt til å tilbakebetale til staten merverdiavgiften som kan 
henføres til den offentlige infrastrukturen. Utbyggers plikt til tilbakebetaling kan imidlertid 
unngås dersom det er inngått avtale om at kommunen overtar utbyggers justeringsplikt
sammen med infrastrukturen. Forutsetningen er at infrastrukturen etter overdragelse enten 
inngår i kommunens avgiftspliktige virksomhet (vann- og avløpsanlegg) eller 
kompensasjonsberettiget virksomhet (veier, grøntarealer o.l.).)

Det er kommunen som erverver av anleggene som kan kreve merverdiavgiften tilbakeført fra 
staten. Tilbakebetalingen skjer over ti år med 1/10 hvert år etter at kommunen har overtatt 
anleggene. Det er krav om at inngående mva for anleggene må overstige 100.000,- kroner, 
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og det er en forutsetning at kommunen i hele tiårsperioden benytter anleggene i sin 
avgiftspliktige/kompensasjonsberettigede virksomhet. Justeringsretten medfører altså en 
årlig oppgave i ti år med innrapportering av bruken av anlegget, men ingen særskilt risiko for 
beløpet som er utbetalt. Den økonomiske risikoen ligger i en regelendring i løpet av 
tiårsperioden, samt å administrere kravet. Kommunen må ha gode regnskapsmessige rutiner 
for å håndtere ordningen, noe Eigersund kommune har. Det er ikke sannsynlig at vann- og 
avløpsanlegget eller veien endrer bruk i løpet av tiårsperioden. 

Det må inngås en særskilt avtale mellom kommunen og privat utbygger for hvert enkelt 
prosjekt. Oppgjøret kan skje som en engangsutbetaling til utbygger på dennes andel av 
refusjonsbeløpet, eller som et årlig beløp år for år etter hvert som kommunen mottar 
refusjonen fra staten. Det er den siste løsningen som absolutt er å anbefale for kommunen 
sin del, basert på risiko for regelendring og konkurs. Avtalen bør ha en klausul om at avtalen 
med den private utbyggeren opphører dersom vedkommende firma avvikles. Kommunen må 
ha dokumentasjon fra utbygger som oppgir fullføringstidspunkt, kostnad, påløpt 
merverdiavgift og beløp som kan kreves tilbakebetalt. Avtalen bør også stille som krav at 
utbygger hvert år skal sende melding til kommunen som ber om justering/tilbakeføring av 
mva, slik at ansvaret for oppfølging mellom utbygger og kommunen legges på utbygger. 
Ansvaret for å kreve tilbakeført mva fra avgiftsmyndighetene påligger allikevel kommunen 
ved overføring av justeringsretten. 

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen er positivt innstilt til ordninger som bidrar til å redusere totalkostnaden i 
utbyggingsprosjekter. Med en deling av refusjonen vil både kommunen og utbygger, og 
derigjennom boligkjøper, kunne tjene på refusjonen av merverdiavgift fra staten, uten særlig 
risiko. Rådmannen henstiller derfor politikerne til å vedta et prinsipp om at Rådmannen, i 
forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler der utbygger skal bekoste infrastruktur som 
skal overdras vederlagsfritt til kommunen, kan avtale kommunal overtakelse av 
justeringsretten. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
En utnyttelse av kommunens avgiftsposisjon vil gi et positivt økonomisk bidrag til et 
utbyggingsprosjekt som helhet, uavhengig av fordelingen mellom utbygger og kommunen. 
Fordelingsnøkkelen vil påvirke størrelsen på den økonomiske gevinsten for henholdsvis 
kommunen og utbygger.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
1. Kommunen inngår ingen avtaler med private utbyggere om overdragelse av 

justeringsretten. Merverdiavgift kan ikke kreves refundert fra staten.
2. En annen fordelingsnøkkel for refusjonsbeløpet mellom utbygger og kommunen 

vedtas av kommunestyret.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 01.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

3 U 23.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

4 I 25.01.2010 Adv. Svein Ueland Advokatutredning

5 I 23.03.2010 Miljøutvalget
Vedtak M-037/10 - opprettelse av gruppe for evt. 
etablering av utbyggingsselskap for

29 X 31.03.2010
Hestnes Panorama - Verditakst over del av 
utbyggingsområde

8 I 22.04.2010 Advokat Svein Ueland
Reguleringsplan boligområde Rundevoll -
Hestnes - utbyggingsavtale

10 I 04.05.2010 Larsen & Bjørkeland AS Utbygging Hestnes

11 I 04.05.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. Granholmen i Lundeelven gnr. 46 bnr. 824 
- makebytte med tomt i Hestnesområdet

12 I 05.05.2010 Hellvik Hus AS Organisering - utbygging av Hestnes

13 I 01.06.2010 Advokat Svein Ueland
Vedr. faktura juridisk bistand reguleringsplan
Hestnes

14 I 14.06.2010 Kystbygg AS
Kommunale tomter i Hestnes -
Rundevollsområdet

16 I 21.06.2010
Ellen Puntervoll 
Torstensen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - makebytte 
med tomt i Hestnesområdet - forespørsel

17 X 28.06.2010
Helge Waage; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - avtale 
datert 28.01.01 - makebytte tomt Hestnesområde

15 I 28.06.2010
Byggefirma Seglem & 
Åse AS

Boliger i Hestnes - utbygging

19 I 12.08.2010 Adv. Svein Ueland Vedrørende Hestnes Utbyggingsselskap AS

20 U 08.09.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. oppfyllelse av kjøpekontrakt av 28.02.2001 
vedr. kjøp av 46/824 - Granholmen i Lundeelven

21 I 17.09.2010 Adv.Svein Ueland Vedr. prosjekt Hesneshalvøya
22 U 24.09.2010 Adv. Kjell Holst Sæther Utbyggingsselskap Hestnes - prospekt
23 I 19.10.2010 Adv. Kjell Holst Sæther Prosjektutbygging Hestnes boligområde
26 X 11.11.2010 Åshild Bakken Utlysning av Utbyggingsselskap på Doffin

25 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Schjødt 
as

Vurdering av anskaffelsesspørsmål ved 
utbyggingsavtale - Oppdragsbekreftelse
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28 X 22.11.2010
Hestnes Panorama - Verdivurdering av 
eiendommen

24 U 03.12.2010
Harald Rodvelt AS; 
BBE Takst v/Arne 
Hauge

Kart over kommunale eiendommer - utbygging 
Hestnes

31 I 18.04.2011
Byggefirma Seglem & 
Åse as

Ønsker ikke å delta i utbyggingsselskap -
Hestnes Panorama

32 X 02.05.2011
Diverse e-mailer vedr. utbyggingsavtale Hestnes 
Panorama

33 X 03.05.2011 Drøftingsmøte 11.04.11 - Hestnes Panorama

34 U 03.05.2011 Domeneshop AS
Egenerklæring - domenenavn,  
hestnespanorama.no

35 I 13.05.2011
Advokatene  Tengs -
Pedersen m.fl.

Vedrørende Hestnes Panorama

36 I 24.05.2011
Byggservice Egersund 
as

Diverse e-mailer vedr. Hestnes Panorama

37 I 30.05.2011
Egersund 
Prosjektutvikling as

Tilbakemelding etter møte 26.05. - ønsker ikke 
videre deltakelse i Hestnes Panorama

38 I 04.08.2011 Adv. Kjell Holst Sæther
Avsluttende arbeid våren 2011 - prosjekt Hestnes 
Panorama

41 I 07.12.2011
Woga Wildberg & 
Akerhaugen DA

Utbygging boligfelt - merverdiavgift - notat

48 I 04.06.2012 Asplan Viak AS Avtaledokument - Asplan Viak AS
49 I 30.07.2012 Asplan Viak Avtaledokument rådgivertjenester infrastruktur

50 I 13.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Fjerning av trær på kommunens eiendom i 
Hestnes

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :FE-611, TI-&55
Arkivsaksnr.:
09/1444
Journalpostløpenr.:
12/18389

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Åshild Bakken
Økonomirådgiver
51 46 81 93
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
105/12 Formannskapet 26.09.2012
086/12 Kommunestyret 01.10.2012

Fordeling av kostnader til felles infrastruktur
  
Sammendrag:
I forbindelse med utbyggingen av boligområdet Rundevoll-Hestnes vil det påløpe en del 
kostnader til felles infrastruktur som samlevei, høydebasseng, vann/avløp, 
kvartalslekeplasser/friområder og strømforsyning. Disse kostnadene skal fordeles på alle nye 
boenheter som skal bygges i planområdet.

Det er tidligere vedtatt i kommunestyret (KS-043/11 av 3.10.2011) at felleskostnadene skal 
fordeles med ”et like stort beløp per boenhet”. Tankegangen som lå til grunn for dette var at 
en beboer vil benytte veien, lekeplassen, ledningsnettet like mye enten vedkommende bor i 
en terrasseleilighet eller i en enebolig. Under behandlingen i kommunestyret ble antallet 
boenheter kostnadene skulle fordeles på endret fra 300 til 400 boenheter.

Etter undersøkelser av sammenlignbare boligutbygginger og konsulentvurderinger vil vi i 
denne saken foreslå at fordelingen av felleskostnadene benytter en alternativ metode. 
Tankegangen er at en eneboligtomt tåler en større belastning av felleskostnadene enn en 
leilighet, da differansen i salgspris på ulike boligtyper er stor.  Det legges opp til at 
fordelingen baseres på vekttall som er benyttet i utbyggingsbransjen i mange år.
Konsekvensen blir at en enebolig får en høyere andel av felleskostnadene og en leilighet en 
lavere andel av felleskostnadene enn ved en lik fordeling på alle boenheter uavhengig av 
type bolig.

Saksgang:
Da saken har økonomiske konsekvenser innstiller formannskapet til kommunestyret for 
endelig vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

For å få en mer egnet fordeling av felleskostnadene på de ulike typene boenheter som skal 
bygges i Hestnes, fordeles kostnadene med et vekttallsprinsipp etter følgende modell:
Enebolig vekttall 1
Småhus vekttall 0,8
Rekkehus/kjedehus vekttall 0,6
Terrassert bebyggelse/lavblokk vekttall 0,4

Eventuell tidligere politisk behandling:
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I KS-sak 043/11 ble det vedtatt at ”utgifter knyttet opp mot overordnet infrastruktur skal 
dekkes av salg av tomter – og hvor tomteprisen settes slik at kommunale utgifter samt 
tomtepris dekkes”. Videre ble det i samme sak fattet vedtak om at utgiftene til overordnet 
infrastruktur skal fordeles med et like stort beløp per boenhet, og at utnyttelsesgraden blir på 
400 boenheter. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
I reguleringsplanen for området Rundevoll-Hestnes er det regulert inn et minimum på 348 og 
maksimum 474 boenheter. Inkludert i dette antallet er eksisterende bebyggelse i 
planområdet, som består av 29 eneboliger. Planlagte nye boenheter er en blanding av 
eneboliger, småhus, rekke-/kjedehus og terrassert bebyggelse/lavblokk. Som kjent er det 
lagt opp til at kjøperne av nye boliger i reguleringsområdet skal finansiere alle utgiftene til 
nødvendig infrastruktur. En slik løsning har bakgrunn i kommunens pressede økonomiske 
situasjon, og skiller seg således fra løsninger i tidligere boligfelt der Eigersund kommune har 
finansiert offentlig infrastruktur.

Kostnadene for overordnet (felles) infrastruktur vil bli et estimat, med en viss grad av 
usikkerhet. Asplan Viak poengterer at det alltid vil være betydelig usikkerhet knyttet til 
kostnadsestimater på forprosjektnivå. De endelige kostnadene vil ikke være kjent før 
anleggene er ferdigstilt. Kostnadene må imidlertid kalkuleres, slik at utbygger av det enkelte 
delområde, før inngåelse av utbyggingsavtale med kommunen, vet hvilken kostnad som vil 
påløpe feltet for felles infrastruktur. Disse kostnadene vil være nødvendige i utbyggers 
vurdering av prosjektets lønnsomhet. På tross av at kostnadene når hele feltet er utbygd kan 
komme til å avvike fra estimert beløp, må felleskostnadene pga tidsperspektivet og 
utbyggers krav til forutsigbarhet holdes låst. Kostnadene må dog indeksreguleres årlig med 
en passende indeks. 

Kostnadsestimatet for overordnet infrastruktur bygger på forprosjektet til Asplan Viak fra 
2009, med indeksregulerte tall for 2. kvartal 2012. Prisøkningen har vært på 13,6 %. Dette 
danner grunnlag for fordeling av kostnadene på den enkelte boenhet. Det estimerte beløpet 
for felles infrastruktur er med foreløpige beregninger på 106 millioner kroner i 2012-tall. I et 
tidligere kommunestyremøte ble antallet boenheter kostnadene skal fordeles på økt fra 300 
til 400 boenheter. En fordeling av kostnadene på flere boenheter gir riktignok lavere 
kostnader per boenhet, men risikoen for at alle kostnadene blir inndekket høynes, da 
kostnadsdekningen vil avhenge av at alle tomtene blir solgt. Rådmannen mener at en 
differensiert kostnadsfordeling basert på type bolig som skal bygges vil gi en riktigere 
belastning på den enkelte boenhet. Vekttallene som foreslås brukt er en bransjenorm som 
har eksistert i mange år.

Reguleringsplanen legger opp til et minimum og et maksimum antall boliger som kan bygges 
ut i planområdet. Det vil være opp til utbygger av det enkelte delfelt å vurdere hvilken 
utnyttelse av feltet som vil være mest hensiktsmessig, innenfor de krav til type bebyggelse 
som er regulert i planen. Det innebærer at kostnadsdekningen til kommunen for felles 
infrastruktur avhenger av antallet boliger og type bebyggelse som faktisk blir bygget. Ved 
estimering av antallet boliger som kostnadene skal fordeles på, er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av antall boliger vi tror det blir bygget i det enkelte delfelt, basert på 
arealstørrelse, terreng og Asplan Viaks skissetegning. Dersom det endelige tallet blir mindre 
enn antatt boligmengde, vil kostnadsdekningen bli mindre enn budsjettert. Omvendt vil en 
høyere utnyttelsesgrad gi høyere kostnadsdekning. Antall boliger det antas totalt vil bli 
bygget ved denne beregningen, er 384.

Tabellen under viser kostnadene det enkelte delfelt vil bli belastet for dekning av overordnet 
infrastruktur. 
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Felt 
nr Type bebyggelse Antall boliger Areal

Antall 
boliger Vekttall Sum

Kostnads 
fordeling

Privat/  
Komm-
unalt min maks

Eksist-
erende 
boliger daa stipulert

snitt * 
vekt      106 000 000 

BB1 Småhus P (K) 5 7 0 2,9 5 0,8 4          1 570 370 

BB2 Rekkehus/kjedehus P/K 3 4 0 2,1 3 0,6 1,8             706 667 

BB3 Småhusbebyggelse K 3 5 0 2,1 4 0,8 3,2          1 256 296 

BB4 Rekkehus/kjedehus P (K) 14 18 0 8,3 16 0,6 9,6          3 768 889 

BB5 Kjedehus K 3 4 0 2,4 4 0,6 2,4             942 222 

BB6 Rekkehus/kjedehus K 3 5 0 2,2 4 0,6 2,4             942 222 

BB7 Kjedehus P/K 4 5 0 1,6 4 0,6 2,4             942 222 

BB8 Rekkehus/kjedehus K 6 8 0 2,7 7 0,6 4,2          1 648 889 

BB9 Kjedehus K 8 11 0 3,4 10 0,6 6          2 355 556 

BB10 Rekkehus/kjedehus K 5 7 0 2,3 6 0,6 3,6          1 413 333 

BB11 Småhusbebyggelse K 9 15 0 5,0 10 0,8 8          3 140 741 

BB12 Kjedehus K 4 5 0 2,0 5 0,6 3          1 177 778 

BB13 Småhus K 7 11 0 3,4 8 0,8 6,4          2 512 593 

BB14 Småhus K 8 13 0 4,1 10 0,8 8          3 140 741 

BB15 Småhus K 11 14 0 4,6 12 0,8 9,6          3 768 889 

BB16 Rekkehus/kjedehus K 5 6 0 2,6 6 0,6 3,6          1 413 333 

BB17 Småhus K 2 3 0 0,9 2 0,8 1,6             628 148 

BB30 Terrassert/lavblokk K 19 33 0 5,7 26 0,4 10,4          4 082 963 

BB31 Terrassert/lavblokk K 17 30 0 9,7 24 0,4 9,6          3 768 889 

BB32 Småhus K 8 12 0 6,4 10 0,8 8          3 140 741 

Blandet - småhus*   2 0,8 1,6             628 148 

BB33  terrassert/lavblokk K (P)
35 62 2 23,2

46 0,4 18,4          7 223 704 

BB34 Småhus P/K 9 11 1 7,0 10 0,8 8          3 140 741 

BB35 Småhus K 4 6 0 2,0 5 0,8 4          1 570 370 

BB36 Småhus K 4 6 0 3,0 5 0,8 4          1 570 370 

B1 Småhus K 4 4 0 1,6 4 0,8 3,2          1 256 296 

B2 Småhus P/K 10 10 0 4,6 10 0,8 8          3 140 741 

B3 Småhus P (K) 10 10 0 4,2 10 0,8 8          3 140 741 

B4 Småhus K 5 5 0 2,2 5 0,8 4          1 570 370 

B5 Småhus K 8 8 0 4,1 8 0,8 6,4          2 512 593 

B6 Småhus P/K 10 10 0 6,0 10 0,8 8          3 140 741 

B7 Småhus K 1 1 0 0,7 1 0,8 0,8             314 074 

B8 Enebolig K 4 4 0 2,0 4 1 4          1 570 370 

B9 Enebolig K 3 3 0 1,6 3 1 3          1 177 778 

B10 Enebolig K 6 6 0 2,1 6 1 6          2 355 556 

B11 Enebolig K 4 4 0 2,0 4 1 4          1 570 370 

B12 Enebolig K 4 4 0 1,6 4 1 4          1 570 370 

B13 Enebolig K 3 3 0 1,4 3 1 3          1 177 778 

B21 Småhus K 2 2 0 1,5 2 0,8 1,6             628 148 

B22 Småhus K 4 4 0 2,2 4 0,8 3,2          1 256 296 

B23 Enebolig P/K 13 21 10 17,3 9 1 9          3 533 333 

B24 Enebolig K 2 4 0 1,1 3 1 3          1 177 778 

B25 Enebolig P/K 3 3 0 1,5 3 1 3          1 177 778 

B26 Enebolig P 7 8 6 7,7 2 1 2             785 185 

B27 Enebolig P 4 5 4 6,1 0 1 0                      -   

B28 Enebolig P (K) 13 16 4 11,5 12 1 12          4 711 111 

B29 Enebolig P (K) 6 6 0 3,1 6 1 6          2 355 556 
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B30 Enebolig K 7 7 0 3,8 7 1 7          2 748 148 

B31 Enebolig K 4 4 0 2,0 4 1 4          1 570 370 

B32 Enebolig/småhus P (K) 5 7 0 2,9 6 1 6          2 355 556 

B33 Småhus P 3 4 0 1,5 3 0,8 2,4             942 222 

B34 Småhus P 1 3 1 1,7 1 0,8 0,8             314 074 

B35 Småhus K 1 1 0 0,7 1 0,8 0,8             314 074 

B36 Rekkehus P 5 6 1 3,1 5 0,6 3          1 177 778 

SUM 348 474 29 211,4 384 270      106 000 000 

Fordelingen baserer seg på stipulerte samlede utgifter til felles infrastruktur, inkludert 
administrasjonskostnader, prosjektering, finanskostnader osv. I skrivende stund er ikke tall 
for felleskostnadene endelig fastsatt. Det prinsipielle i denne saken er fordelingen uti fra 
boligtype. De foreløpige prosjektkostnadene er presentert i tabellen under.

Stipulerte utgifter til felles infrastruktur

Beløp

Utbyggingskostnad for felles infrastruktur, 2012-tall                 90 000 000 

Påløpte administrasjonsutgifter                   1 300 000 

Prosjektleder, 4 år                   2 900 000 

Strøm til feltet (2012- tall)                   8 000 000 
Finanskostnader forskuttering 20 mill, 4 %, 5 år) 3 200 000

Samlede utgifter til felles infrastruktur (avrundet)               106 000 000 

Det understrekes at dette er utgiftene til felles infrastruktur som kommunestyret har vedtatt 
skal fordeles på alle boenhetene i planområdet. I tillegg kommer kostnadene for utbygging av 
det enkelte delområde, som skal dekkes av de boenhetene som området omfatter, samt 
opparbeidelse av den enkelte tomt og råtomtpris.

En fordeling av kostnadene basert på ulik boligtype etter vekttallsprinsippet som denne 
saken legger opp til, vil gi følgende kostnader for dekning av fellesutgifter per boenhet
(foreløpige beregninger):

Type bebyggelse Vekttall Kostnad

Enebolig kost 1 392 593

Småhus kost 0,8 314 074

Rekkehus/kjedehus kost 0,6 235 556

Terrasse/lavblokk kost 0,4 157 037

En lik fordeling på 400 boenheter, uavhengig av type bolig, ville til sammenligning gitt en 
kostnad for fellesutgifter per enhet på 265.000,- kroner. 

I og med at utbyggingen av Hestnesområdet har et tidsperspektiv på 15-20 år, er det 
nødvendig med en årlig regulering av kostnaden som skal dekke fellesutgifter. 
Administrasjonen legger opp til en regulering av prisen per boenhet per 1. januar hvert år, 
basert på indeksen Byggekostnadsindeks for veganlegg i dagen fra SSB. Det er også denne 
indeksen Asplan Viak benytter. Når årlig prisjustering er gjennomført, vil prisene for 
fellesutgifter per boenhet være faste frem til neste års regulering.

I KS-vedtak 043/11 ble det bestemt at 60 % av tomtene i B-områdene (småhusbebyggelse) 
skal tildeles privatpersoner etter samme prinsipper som ved tidligere kommunale 
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feltutbygginger. Gjennomføring av vedtaket er ikke uproblematisk. Det er på det rene at 
tomtene som skal tildeles privatpersoner må være blant tomtene som kommunen eier. 29 av 
områdene er såkalte B-områder, der det er regulert inn eneboliger og småhus. (Småhus er 
definert i departementets veileder som fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde 
bolighus med inntil tre målbare plan.) I disse områdene er ca 85 av tomtene kommunale. 60 
% av tomtene blir dermed 51 tomter. Ved tidligere kommunale feltutbygginger (eks. Tuå) har 
10 % av tomtene blitt avsatt til førstegangsetablerer og personer med nedsatt funksjonsevne, 
med 25 % prisreduksjon. Spørsmålet i Hestnes blir hvilke kostnader prisreduksjonen skal 
beregnes ut i fra, og hvordan disse i neste omgang skal belastes øvrige tomter. Både 
tidsperspektivet, administrativ oppfølging og forholdet mellom private og kommunale arealer 
problematiserer gjennomføringen. Rådmannen foreslår derfor at prisreduksjonen på 25 % gis 
på råtomtprisen og ikke for kostnadene for felles infrastruktur eller områdeutbygging, for å 
gjøre dette praktisk gjennomførbart. 

I saksutredningen fra høsten 2011 om realisering av mulig utbygging av boligområdet 
Rundevoll – Hestnes, (etter at planene om etablering av et utbyggingsselskap ble forkastet), 
ble det av Rådmannen understreket at dette er et stort prosjekt med stor økonomisk risiko. 
Det er stor usikkerhet mht hvor mange boenheter som til slutt vil bli bygget, og hvor mange 
år utbyggingen vil ta. Det er imidlertid sikkert at utbyggingskostnadene vil bli høye, knyttet til 
felles infrastruktur, infrastruktur innenfor det enkelte delfelt og opparbeidelse av den enkelte 
tomt. Mye av årsaken ligger i områdets kuperte terreng og høyde over havet. Det må igjen 
påpekes at prosjektet ikke er garantert en stor gevinst for kommunen, selv om kommunen 
sitter som eier av størsteparten av arealene i området.

Universell utforming:
Ingen direkte tilknytning til denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Det er vedtatt at kostnadene for utbygging i planområdet Rundevoll-Hestnes skal dekkes av 
boligkjøperne i området. Forslag til vedtak i denne saken vil ikke endre totalkostnadene for 
prosjektet, men vil få økonomiske konsekvenser for den enkelte type boenhet som bygges i 
planområdet.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Vedta andre vekttall for fordeling av kostnader ut i fra boligtype.
2. Fordele kostnadene med et likt beløp på et fastsatt antall boenheter.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 01.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

3 U 23.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

4 I 25.01.2010 Adv. Svein Ueland Advokatutredning

5 I 23.03.2010 Miljøutvalget
Vedtak M-037/10 - opprettelse av gruppe for evt. 
etablering av utbyggingsselskap for

29 X 31.03.2010
Hestnes Panorama - Verditakst over del av 
utbyggingsområde

8 I 22.04.2010 Advokat Svein Ueland
Reguleringsplan boligområde Rundevoll -
Hestnes - utbyggingsavtale

10 I 04.05.2010 Larsen & Bjørkeland AS Utbygging Hestnes

11 I 04.05.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. Granholmen i Lundeelven gnr. 46 bnr. 824 
- makebytte med tomt i Hestnesområdet

12 I 05.05.2010 Hellvik Hus AS Organisering - utbygging av Hestnes

13 I 01.06.2010 Advokat Svein Ueland
Vedr. faktura juridisk bistand reguleringsplan 
Hestnes

14 I 14.06.2010 Kystbygg AS
Kommunale tomter i Hestnes -
Rundevollsområdet

16 I 21.06.2010
Ellen Puntervoll 
Torstensen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - makebytte 
med tomt i Hestnesområdet - forespørsel

17 X 28.06.2010
Helge Waage; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - avtale 
datert 28.01.01 - makebytte tomt Hestnesområde

15 I 28.06.2010
Byggefirma Seglem & 
Åse AS

Boliger i Hestnes - utbygging

19 I 12.08.2010 Adv. Svein Ueland Vedrørende Hestnes Utbyggingsselskap AS

20 U 08.09.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. oppfyllelse av kjøpekontrakt av 28.02.2001 
vedr. kjøp av 46/824 - Granholmen i Lundeelven

21 I 17.09.2010 Adv.Svein Ueland Vedr. prosjekt Hesneshalvøya
22 U 24.09.2010 Adv. Kjell Holst Sæther Utbyggingsselskap Hestnes - prospekt
23 I 19.10.2010 Adv. Kjell Holst Sæther Prosjektutbygging Hestnes boligområde
26 X 11.11.2010 Åshild Bakken Utlysning av Utbyggingsselskap på Doffin

25 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Schjødt 
as

Vurdering av anskaffelsesspørsmål ved 
utbyggingsavtale - Oppdragsbekreftelse

28 X 22.11.2010
Hestnes Panorama - Verdivurdering av 
eiendommen

24 U 03.12.2010
Harald Rodvelt AS; 
BBE Takst v/Arne 
Hauge

Kart over kommunale eiendommer - utbygging 
Hestnes

31 I 18.04.2011
Byggefirma Seglem & 
Åse as

Ønsker ikke å delta i utbyggingsselskap -
Hestnes Panorama

32 X 02.05.2011
Diverse e-mailer vedr. utbyggingsavtale Hestnes 
Panorama

33 X 03.05.2011 Drøftingsmøte 11.04.11 - Hestnes Panorama
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34 U 03.05.2011 Domeneshop AS
Egenerklæring - domenenavn,  
hestnespanorama.no

35 I 13.05.2011
Advokatene  Tengs -
Pedersen m.fl.

Vedrørende Hestnes Panorama

36 I 24.05.2011
Byggservice Egersund 
as

Diverse e-mailer vedr. Hestnes Panorama

37 I 30.05.2011
Egersund 
Prosjektutvikling as

Tilbakemelding etter møte 26.05. - ønsker ikke 
videre deltakelse i Hestnes Panorama

38 I 04.08.2011 Adv. Kjell Holst Sæther
Avsluttende arbeid våren 2011 - prosjekt Hestnes 
Panorama

41 I 07.12.2011
Woga Wildberg & 
Akerhaugen DA

Utbygging boligfelt - merverdiavgift - notat

48 I 04.06.2012 Asplan Viak AS Avtaledokument - Asplan Viak AS
49 I 30.07.2012 Asplan Viak Avtaledokument rådgivertjenester infrastruktur

50 I 13.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Fjerning av trær på kommunens eiendom i 
Hestnes

Parter i saken:
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Økonomirapport august 2012 Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Økonomirapporten tar for seg økonomisk situasjon i 2012 – hvor en balanserer driften iht. 
rådmannens forslag. I denne økonomirapport balanserer en økte utgifter med økte inntekter. 
Samtidig så påpeker rådmann at en betydelig del av driften i 2012 opprettholdes ved å bruke 
av ulike fondsmidler – som må betraktes som engangsforhold. Når fondsmidlene er brukt 
opp må driften balanseres på en annen måte – og dette må skje fra 2013. En viser til at 
Eigersund kommune bruker 18 millioner kroner av Premieavviksfondet og totalt 16 millioner 
kroner av premiefond i livselskapene i 2012. 

Rådmannen viser videre til at det er vedtatt driftsreduksjoner / driftstilpasninger med 
økonomiske innsparinger i 2013. Videre har vi en situasjon hvor lønnsoppgjøret 2012 blir
dyrere enn både budsjettert og det vi vil få kompensert i 2013. Vi er videre i en situasjon hvor 
det kan (vil) komme betydelige endringer knyttet opp mot vertskommunetilskuddet og 
disponeringen av denne inntekten – hvor vi pr i dag ser ut til å ha lavere utgifter enn 
tilskuddet. Til slutt (i denne oppsummering) trekker vi frem at skatteinngangen er lavere enn 
budsjettert. Dette er alle forhold som det må finnes inndekning / løsning på i forbindelse med 
rådmannens budsjettforslag for 2013 - si snakker i sum om et betydelig antall millioner 
kroner. Basert på den gjennomgangen vi har hatt er det vanskelig å se for seg at dette kan 
gjennomføres uten driftsmessige kutt. I forbindelse med budsjettet for 2013 er rådmannen 
innstilt på å foreta nye vurderinger på en rekke forhold – som en må forvente vil møte 
motargumenter.

KOSTRA-oversiktene viser at innenfor flere områder har vi høyere utgifter enn 
sammenlignbare kommuner. Dette er også områder som rådmannen kommer til å vurdere –
og hvor en vil bruke KOSTRA-tall som grunnlag. KOSTRA-oversiktene viser – ikke 
overraskende – at vi har hatt en betydelig vekst innenfor gitte områder. Finansieringen av 
denne veksten er nå en betydelig utfordring – noe som fremkommer tydelig i det 
budsjettarbeide som er igangsatt og de forhold en ser i dag.

Rådmannen mener det er behov for driftstilpasninger, men det er en betydelig utfordring i å 
få forståelse og aksept for dette. Behovet for flere tjenester og økt bemanning er det som 
fremkommer i forventninger, ønsker og beskrivelse behov – snarere enn det motsatte. Ut fra 
dette vil dette bli en pedagogisk utfordring å presentere kutt og få disse realisert. Pr. i dag er 
det underskudd i årene 2013 og 2014. Vi må tilpasse driftsutgiftene til inntektene – noe som 
vil måtte bety at driftstilpasninger og driftsreduksjoner vil bli foreslått. 

I saken foreslås det ikke endringer knyttet opp mot investeringsbudsjettet. 
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Saksgang:
Saken fremlegges for formannskapet – som innstiller til kommunestyret. 
Da det ikke fremmes kutt/reduksjoner i denne sak fremmes saken ikke for Felles 
Brukerutvalg.

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Budsjettert premieavvik reduseres med 1.500.000 kroner.
2. Avsetningen til lønnspotten økes med 2.300.000 kroner.
3. Avsetning til økt pensjonspremie økes med 1.600.000 kroner.
4. Bruk av premiefondet i livselskapene oppjusteres med 6.000.000 kroner (inntekt).
5. Budsjettert inntekt knyttet opp mot finansbelastning (byggelån) på 

investeringsprosjekt reduseres med 500.000 kroner.
6. Økt avsetning til Driftsfondet økes med 100.000 kroner (til totalt 123.000 kroner –

overskudd).

Eventuell tidligere politisk behandling:
For 2012 har følgende økonomiske saker blitt fremlagt:

 Økonomirapport for perioden januar – april 2012
 Økonomirapport for perioden januar – mai 2012 
 Videre lovlighetskontroll for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015, gjennomført 

av Fylkesmann i Rogaland, lagt frem politisk.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Økonomirapporten omhandler 2012 – ikke påfølgende år
Denne økonomirapporten viser ”kun” endringer i 2012. Grunnen til dette henger sammen 
med følgende forhold:

 Politisk har en påpekt dette tidligere.
 Gitte forhold blir tatt opp i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen.
 I forbindelse med statsbudsjettet vil deflatoren for 2013 bli satt. Nå blir det en 

”spekulasjon” på hva denne blir.
 Vi står foran store endringer knyttet opp mot driftssiden i 2013. Inntektene er lavere 

enn utgiftene og det er vedtatt reduksjonsendringer. Basert på de beregninger som er 
gjort må en forvente større reduksjoner eller endringer på inntektssiden enn det som 
ligger i vedtatt økonomiplan. Dette er forhold som rådmannen vil ta i 
budsjettsammenheng – mht. flere forhold.

 Hva som skjer mht. vertskommunetilskuddet. Ikke mottatt informasjon.

Prosjektskjønn 2012
Eigersund kommune har fått 250.000 kroner i prosjektskjønn 2012 knyttet opp mot 
”Videreføring av integrasjonsprosjektet”. 

Klagesaker knyttet opp mot tilskudd til private barnehager
Eigersund kommune har klagesaker knyttet opp mot både etterberegningen for 2011 (totalt 9 
barnehager) og for tilskuddsberegningen for 2012 (totalt 8 barnehager). Klagene er 
oversendt Fylkesmann i Rogaland til behandling. Tilbakemelding fra Fylkesmann i Rogaland 
er at klagebehandlingen forventes å være ferdig innen utgangen av september 2012. 

Det er ikke avsatt midler til et eventuelt høyere tilskudd verken for 2011 eller 2012. 

Informasjon om vertskommunetilskuddet
En viser til at det har vært fokus på forhold knyttet opp mot vertskommunetilskuddet. 
Utgagnspunktet er ”HVPU-reformen” og endringer i ettertid. 
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Kommentarer / oppsummering av reformen:
 HVPU – reformen 1991 (vedtatt 1988-)
 150 kommuner hadde lokalisert en institusjon med psykisk utviklingshemming
 Opprinnelig en fem års plan
 Avvikling av institusjonsomsorgen -> Egne boliger -> Flytting mellom kommuner
 Ved innføring hadde ca 5.000 personer tilbud/bolig på institusjon.
 12.000 mennesker hadde et tilbud utenfor institusjonsomsorgen.
 Alle ble omfattet av HVPU-reformen
 Innen utgangen av 1992: 2.133 personer skiftet bostedkommune.
 Svært mange ønsket å bli boende i den kommunen hvor de hadde bodd på 

institusjon. Noe overraskende på staten – ikke oss(!)
 Flere kommuner fikk ansvar for flere personer enn opprinnelig antatt.
 Fra 1993 – eget øremerket tilskudd utenfor inntektssystemet til 33 kommuner.
 LVSH: Omfattet 1.380 personer.
 LVSH: Omfattet i 2011 – 773 personer.
 93 vertskommunebeboere valgte å bo i EK. Av disse omfatter ordninger pr. august 

2012 totalt 46 personer.
 Over 800 mennesker var innom Bakkebø
 På det meste: 315 personer og 251 årsverk – 335 stillinger. 
 Bakkebø ble bygget ned mot 1988/1991.
 150 personer mot slutten innenfor tjenesteområdet.
 EK overtok området/bygg/ansatte
 Antall ansatte omfattet 177 årsverk.
 Merk: ”Hjemmeboende Egersundere”!
 Ett tilskudd som avvikles.
 Vertskommunetilskuddet utgjør 55,5 millioner kroner i 2012.
 Gjennomsnittsalder – 63 år (i Eigersund kommune pr 2012)
 Forventet utfasing LVSH -> 2020/2025 (?)
 Merk endringer knyttet opp mot VK:

a. Voksenopplæringssenteret
b. Dalane Produkter / Uninor
c. Transport
d. Aktivitetssenter
e. Sykehjemsplasser.

 Øremerkede midler på statsbudsjettet.
 Ingen rapporteringsplikt på økonomiske forhold (til nå)  -> feilkilder.

En viser til følgende endringer mht. antall personer som er omfattet av ordningen i Eigersund 
kommune:
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Antall vertskommunebeboere

0

20

40

60

80

100

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

A
n

ta
ll

 p
er

so
n

er

Beregning viser av hvor store utgifter Eigersund kommune har knyttet opp mot 
Vertskommuneordningen og en viser her til følgende oversikt:

Direkte kostnader:

Bemanningskostnader (vedlegg a): 37 249 860
Bem. dagtilbud Lysgården/Tyrigården: (vedlegg a) 1 784 006

Kostnader arbeidstilbud Uninor (vedlegg 3) 198 486
Transportkostnader: (vedlegg 10) 134 400

Pensjon og fripoliser 3 000 000

Kostnader støttekontakt: (vedlegg 4) 189 843

Sum direkte kostnader 42 556 595 42 556 595

Inndirekte kostnader: (totale utg. ikke fordelt pr. beboer)

*Voksenopplæringssenter: (vedlegg 1) 0
Regnbuen Sansehuset: (vedlegg 2) 0

Okka klubb (vedlegg 5) 0

Lysgården drifsutg. (vedlegg 6) 211 247
Tyrigården driftsutg.: (vedlegg 7) 11 840

Festsalen driftsutg.: (vedlegg 8) 7 437
Rengjøring Lysgården/Tyrigården/Sansehuset(vedlegg 11) 290 161

Rengjøring Festsalen: (vedlegg 9) 46 124
Elektrisitet Sansehus/Lysg/Tyri/Festsal (vedlegg 9) 742 000

Andre indirekte utgifter 1 500 000

Vaktmester Sansehus/Lysg/Tyri/Festsal(vedlegg 9) 207 300

Sum inndirekte kostnader 3 016 109 3 016 109

Totalt 45 572 704

Det er helt klart at tallene i ordningen kan diskuteres (herunder de steder som ikke har 
utgifter knyttet til dette forhold). Vi har i oversikten tatt hensyn til de brukerne som er i 
ordningen i dag – og de tjenestene som disse personene får.

Samlet sett viser tabellen nedenfor de kutt som er gjennomført knyttet opp mot 
vertskommuneordningen i Eigersund kommune: 

Kutt Kutt som har Antall Kutt innen PU som Antall Overføringer til
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gått direkte til Årsverk har gått til andre årsverk bemanning ved

Verts- div. sparetiltak Lagård

kommune antall årsverk

Vertskom. reduksjon 2003 Slettebø 1 0,5000

Vertskom. reduksjon 2003 Slettebø 2 0,5000

Vertskom. reduksjon 2003 Lundeåne 1,0000

Sparepakke 1-2003 Slettebø 1,3000

Sparepakke 1-2003 Slettebø 0,5000

Sparepakke 1-2003 Slettebø 1,5004

Sparepakke 1-2003 Damgsgårdgt. PU 1,0000

Sparepakke 1-2003 Rundevoll PU 1,0000

Sparepakke 1-2003 Aust-Agder 0,4000

Sparepakke 1-2003 Slettebø leder 1,0000

Sparepakke 2 - 2003 Slettebø 1 5,0400

Sparepakke 2 - 2003 Slettebø 2 3,5000

Sparepakke 2 - 2003 Havsø/Helleland PU 0,3012

Sparepakke 2 - 2003 Sone Rundevoll 0,2000

Sparepakke 2 - 2003 Eigerøy/Lagård 0,1738

Sparepakke 2 - 2003 Sone Sentrum/Hellvik 0,0626

Sparepakke 2 - 2003 Rygleveien 0,4225

Mai-gården til Lagård 6,2393

Vertskommunered. 2004 Slettebø 2 1,0000

Vertskommunered. 2004 Aust-Agder 2,5235

Vertskommunered. 2005/6 Slettebø 2 2,7700

Vertskommunered. 2006 Slettebø 2 3,8006

Vertskommunered. 2006 Slettebø 2 2,3684

Vertskommunered 2008/09 Marka 4,5000

Aust-Agder til Lagård 7,9721

Driftstilpasninger 2010 Slettebø 2 0,8500

Driftstilpasninger 2010 Kreklingeveien 5,4465

Sum 18,9625 22,69695 14,2114

Gj.snittslønn 2012 -              641 000                14 548 745          9 109 507 

Vi har vi fått muntlig informasjon om at vertskommunene skal føre prosjektregnskap ”fra nå”. 
I skrivende stund er det uklart hva dette omfatter. Det som dog er klart er at dette vil ha 
økonomiske utfordringer for Eigersund kommune – som vil ha konsekvenser fra 2012 eller 
2013. Videre er det en diskusjon på hva et prosjektregnskap skal inneholde. Konsekvensene 
for Eigersund kommune er at vi ”mister” en betydelig del av en inntekt – som fører til at det 
må foretas reduksjoner. Dette er et forhold som en må ta hensyn til i budsjettet for 2013. Når 
det gjelder denne økonomirapporten legges det ikke inn endringer.

Informasjon om økonomisk situasjon på skatt/rammetilskudd 
I forbindelse med at Revidert nasjonalbudsjett for2 2012 (RNB2012) ble fremlagt 15.05.2012
ble skatteanslaget for kommunene oppjustert.

I perioden 2005 – 2012 har kommunesektoren fått en reel inntektsøkning på 59 milliarder 
kroner (i tillegg kommer prisjusteringene). Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 
2012 ble 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 ble anslått 
lønnsvekst nedjustert fra 4% til 3,75%.

Basert på nytt anslag på skatt/rammetilskudd ligger vi nå jevnt med de anslagene for 2012. 
Dog så påpeker en at en ikke bør øke anslagene da skatteinngangen ligger lavere enn 
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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 2012. For perioden januar – august er skatteinngangen 
7.748.000 kroner lavere enn budsjettert. Juli og august har hatt noe høyere skatteinngang 
enn budsjettert (mens da påfølgende måneder hadde lavere skatteinngang enn budsjettert –
spesielt april og mai). 

Basert på at skatteanslaget er satt etter debatt i kommunestyret foreslår ikke rådmannen 
endringer i forhold knyttet opp mot inntektssystemet (herunder skatteanslaget).

Informasjon om rådmannens budsjettforslag for 2013
Regjerningens budsjettforslag for 2013 legges frem mandag 08.10.2012. Rådmannen 
fremlegger sitt budsjettforslag 02.11.2012.

Vedtatte reduksjoner som skal innarbeides
Fra og med 2013 er det vedtatt:

 Generelle reduksjoner på 3.000.000 kroner.
 2.700.000 kroner knyttet opp mot effekt av salg og strukturendringer.
 redusert sykefravær skal gi en reduksjon på 750.000 kroner.
 Gitte forhold – herunder barn/elever med behov for ekstra hjelp – skal dekkes / 

innarbeides i eksisterende økonomisk ramme for avdelingene.

Endringer knyttet opp mot Vertskommunetilskuddet og reduksjoner innenfor denne 
ordningen kommer i tillegg.

Vedtak om økt ramme for Start-lån
I økonomirapporten for perioden januar – mai 2012 ble det vedtatt at rammen for Startlån 
skulle økes med 10 millioner kroner (til totalt 20 millioner kroner). Vi har nå fått bekreftet at 
Eigersund kommune har fått bevilget økningen i Husbanken. Arbeidet med videretildeling er 
startet opp (med saker som er mottatt), videre vil økningen bli annonsert.

Vi har også fått tilbakemelding (både skriftlig og muntlig) at eksisterende praksis mht. å bruke 
Startlån som topplån kan videreføres.

Saksbehandlers vurderinger:
I forbindelse med denne økonomirapport viser en til følgende endringer innenfor drift:

Drift - Endringer Avd 2012

Budsjettert underskudd / overskudd -23

Endringer i utgiftene
Endring premieavvik DNB Kap 7 1 500

Økt avsetning lønnspotten Kap 7 2 300

Økt avsetning premie pensjon Kap 7 1 600

Sum økte kostnader 5 400

Endringer i inntektene

Bruk av Premiefond i DNB Kap 7 -6 000

Red finansbelastning inv prosjekt Kap 9 500

Sum økte inntekter -5 500

Justert budsjett underskudd -123

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett -100
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Kommentarer knyttet opp mot Sentraladministrasjonen
Er foreløpig i balanse.

Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – Skole/oppvekst
Det har blitt foretatt gjennomganger av detaljbudsjettet. Basert på den siste gjennomgangen 
kan en (kort fortalt) rapportere at avdelingen er i balanse.

Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – HO
Så langt i år kan det se ut for at avdelingen går i balanse – bla. som følge av vakante 
stillinger samtidig som sykelønnsrefusjonen ser ut for å bli høyere enn budsjettert.

90% av budsjettmidlene innenfor Helse- og omsorg disponeres til lønnsutgifter. Det er derfor 
den delen som vil ha mest å si for resultatet samlet gjennom året. Vi har de senere årene 
hatt problemer med å få balanse innenfor områdene vikarutgifter ved sykdom/svangerskap 
(opp mot sykelønnsrefusjon), vikarutgifter ved kurs/opplæring og overtid. Dette ser også ut 
for å gjelde i år. Som beskrevet i forrige rapport ser overtiden ut for å kunne få et betydelig 
merforbruk. Det er satt i gang tiltak for å forsøke å begrense bruken av overtid, men som 
kjent er det lovverk som regulerer hva den enkelte ansatte har rettigheter til og det kan derfor 
være vanskelig å få redusert dette. Vi har 3 enheter som utmerket seg med spesielt høyt 
forbruk, og det vil bli satt inn tiltak direkte mot disse for om mulig å redusere bruk av overtid 
på disse stedene. 

Avdelingen har i dag 26 leasingbiler som hovedsakelig disponeres av 
hjemmesykepleien/hjemmetjenesten. Så langt i år er det ting som kan tyde på at vi kan få et 
merforbruk på disse, noe som har en sammenheng med at vi har en høy skadefrekvens på 
disse bilene. Det jobbes kontinuerlig internt med å begrense skadene innenfor den enkelte 
sone.

Vårt kommunale legesenter ser også ut for å få merforbruk. Dette har en sammenheng med 
manglende inntekter. Senteret er forholdsvis nyåpnet, og det kan derfor være vanskelig å 
forutse hvordan driftsnivået vil bli. Vi avventer derfor situasjonen videre ut over året, og 
kommer evt. tilbake til saken i neste rapport.

Tjenester som kjøpes av SUS (kjøkkendrift, vaskeritjeneste, tekniske tjenester) ved Lagård 
betales mesteparten à konto, og det er derfor vanskelig å si noe om hvordan resultatet blir 
innenfor disse tjenestene så pass tidlig på året. 

Kommentarer knyttet opp mot Levekårsavdelingen – Kultur
Er foreløpig i balanse.

Kommentarer knyttet opp mot Miljøavdelingen
Generelt ser avdelingen ut for å gå i balanse så langt i 2012. Detaljene viser et merforbruk 
innenfor flere områder, men diverse ledige stillinger samt høyere inntekter gjør at det kan se 
ut for at avdelingen skal kunne dekke merforbruket innenfor egne rammer. En viser her 
spesielt til følgende forhold:

 Det kan bli vanskelig å oppnå budsjettert inntekt på byggesaksgebyrer.
 Seksjon Brannvern ser ut å kunne få et merforbruk på flere områder. Enheten har 

langtidssykemeldinger som netto gir et merforbruk (lønn fratrukket 
sykelønnsrefusjon). Det har også i senere tid vært nødvendig med en forholdsmessig 
stor reparasjon på brannbilen fra 1988. Til nå i år er merforbruket kommet opp i kr. 
90.000. Samtidig måtte flere av personsøkerne skiftes ut pga. defekter – til sammen 
en merutgift på kr. 30.000. Samlet vil derfor enheten få merforbruk på 150-200 000 
kroner i 2012. Ledige lønnsmidler tidlig i året ved enheten Brann forbygging vil kunne 
være med å dekke store deler av merforbruket.
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 Innenfor vei- og parker ser avdelingen ut for å gå i balanse. 
 Det arbeides aktivt for å sikre utleie av kommunale bygg og slik nå ser det ut til at 

inntekter innenfor husleieinntekter kan bli høyere enn budsjettert. Disse vil være med 
å dekke merutgifter andre steder i avdelingen.

 Det arbeides med flere forhold for å holde avdelingen innenfor eksisterende 
økonomisk rammer.

Kommentarer knyttet opp mot Kap. 7
 Lønnsoppgjøret for 2012 blir dyrere enn budsjettert – og antakelig dyrere enn de tall 

som KS har oppgitt. Dette får konsekvenser for Eigersund kommune og gjør at 
rådmann foreslår at det settes av ytterligere 2,3 millioner kroner knyttet opp mot 
lønnspotten. Totalt sett har vi beregnet at lønnsoppgjøret for 2012 koster Eigersund 
kommune 16,2 millioner kroner i 2012 og 32,3 millioner kroner i 2013.

 Årets lønnsoppgjør vil få konsekvenser for pensjonsberegningene. Årsakene til dette 
henger bla. sammen med at lønnsoppgjøret ble dyrere enn de parametrene 
livselskapene (og vi) baserte oss på. Rådmann foreslår at det settes av 1,6 millioner 
kroner til økte pensjonspremieutgifter for 2012. Det er videre forhold som tilsier at 
utgiftene kan bli høyere, men må vente på endelige beregninger senhøsten 2012 (fra 
livselskapene).

 I den forrige økonomirapporten foretok vi endringer knyttet opp mot bruk av 
premiefondene i livselskapene. Dette er midler som er våre, men som kun kan nyttes 
til å betale pensjonspremien på. Vi har mottatt kontoføringer i løpet av sommeren og 
ny gjennomgang (inkludert flytteoppgjør fra KLP) viser at vi kan øke bruken i 
premiefondet i DNB Livselskap med 6 millioner kroner. Dette får konsekvenser for 
beregningene av premieavviket. Premieavviket må justeres ned med 1,5 millioner 
kroner.

 Eigersund kommune har et Premieavviksfond på 27,4 millioner kroner. Av disse er 
det budsjettert å bruke 18 millioner kroner i 2012 En viser til at dette vil løse denne 
utfordringen i 2012, men gi oss tilsvarende større utfordringer i fremtiden.

 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. 
 En viser til tidligere kommentarer knyttet opp mot skatt/rammetilskudd.

Kommentarer knyttet opp mot Kap. 9
 Omfatter finansposter.
 Det er et etterslep på vedtatte investeringer. Dette gjør at vi ikke kan belaste 

prosjektene med byggelånsrente. En viser her til de forhold som Rogaland Revisjon 
påpekte i forbindelse med årsregnskapet for 2011. Ut fra dette må budsjettert 
byggelånsrente (inntekt for Eigersund kommune) reduseres med 500.000 kroner.

 Basert på rådmannens forslag økes budsjett overskudd i 2012 fra 23.000 kroner til 
123.000 kroner (avsettes til Drifsfond).

Investeringsmessige forhold
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). Basert på foreløpig tilbakemelding fra Miljøavdelingen la vi i forrige 
økonomirapport inn 2,5 millioner kroner til utbyggingsutgifter (som en ved salg – på sikt –
skal få igjen). Ved salg av tomter skal salgssummen tilbakeføres fondene.
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Etter den forrige økonomirapporten har en hatt en ny gjennomgang av utgifter og hvilke 
oppgaver som må gjøres. Bla. må tomter planeres – for å skaffe masse til veiutbyggingen. 
Totale utgifter til opparbeidelse av industrifeltet er nå kostnadsberegnet til 23,8 millioner 
kroner (basert på gitte forutsetninger).

Dette er så store utgifter at rådmannen vil vurdere utgiftene i forbindelse med 
budsjettforslaget for 2013. Pr. i dag ønsker rådmannen å skissere at utgiftene blir for store til 
å realisere – basert på at dette også er leide tomter og at det ikke foreligger konkrete aktører 
som ønsker å kjøpe tomter i området.

Investeringsbudsjettet – kommentarer
Miljøavdelingen melder om at følgende prosjekter vil få et merforbruk: 

 1610 – Utbedring dam Helleland Vannverk – 5 - 6 mill kroner (her er det avsatt 1,5 
millioner kroner totalt)

 1669 – Avløpsledn./renseanlegg Ydstebrød – 4 mill kroner ved prosjektets slutt i 2013
 En viser til at det vil bli foretatt omprioriteringer / flytting av budsjettmidler mellom 

enkelt prosjekt iht. fullmakt (som bla. ligger i budsjettvedtaket).
 Dette er forhold som vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettet for 2013. For 2012 

legges det ikke inn mer midler.

Investeringsbudsjettet er på totalt 174,4 millioner kroner i 2012 (og 100 millioner kroner til 
Hestnes utbyggingen). Til nå (pr. 03.09.2012) er det brukt/disponert 46,4 millioner kroner. 
Regnskapet for 2011 viste at vi på investeringssiden hadde utgifter på totalt 84,1 millioner 
kroner. Dvs. at vi snakker om et betydelig etterslep – innenfor flere områder (men spesielt 
innenfor VA-sektoren). Årsakene til dette henger bla. sammen med vakante stillinger, 
kompliserte prosjekt, avventer andre aktører og at vi har over flere år vært for optimistiske 
med tanke på hvor mye som kan realiseres i løpet av et år. Konsekvensene av dette er at 
rådmannen vil skyve på flere prosjekter i økonomiplanperioden 2013 – 2015. Dette for å 
kunne sluttføre de prosjekt som allerede er igangsatt. Dette vil også ha konsekvenser på at 
inntekter fra finansbelastning på investeringsprosjekt innenfor VA-sektoren (kalkulatoriske 
inntekter) blir redusert.

En informerer videre om at lånemarkedene er strammet til og hvor hovedlångiveren til 
kommunene har måtte si nei til å gi nye lån. Vi har hatt løpende dialog med bla. 
Kommunalbanken. Vi kommer til å slite med å få ta opp Hesteneslånet slik det var planlagt 
(100 millioner kroner totalt). Dog så er dette et lån som kan deles opp i enkeltlån – og hvor 
samlet ramme er 100 millioner kroner. Dette er et lån vi kommer tilbake til i forbindelse med 
budsjettet for 2013 (senest). Når det gjelder andre kommunale lån så skyver vi på disse. 
Grunnen til dette er etterslep på investeringssiden, finanskostnader og at det nå er 
problematisk å ta opp lån. Vi har videre diskutert mulighetene for å foreta et formelt 
låneopptak høsten 2012 og med utbetaling i 2013. Dette er en praksis som bankene ikke 
ønsker – da de binder kapital (men som vi har positiv dialog med). Basert på dette mener vi 
at vi skal klare å finansiere investeringene og påpeker at dette IKKE har noe med etterslep 
på investeringssiden.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Driftsmessige forhold – en viser til saksutredningen.

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Rådmann foreslår ingen endringer i denne sak.
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243945 Oversikt over investeringsprosjekt

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 X 03.09.2012 Oversikt over investeringsprosjekt

Parter i saken:
Eigersund kommune.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.08.2012
Arkiv: :FE-142
Arkivsaksnr.:
07/3791
Journalpostløpenr.:
12/21128

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
107/12 Formannskapet 26.09.2012
088/12 Kommunestyret 01.10.2012

Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 
- 2022  - Forutsigbarhetsvedtak
  

Sammendrag:
Kommunestyret i Eigersund vedtok å legge Forutsigbarhetsvedtak ut til offentlig ettersyn. Det 
er kommet inn mindre merknader og en har med bakgrunn i disse foreslått mindre justeringer 
bl.a. med bakgrunn i uttale fra kommunens prosjektleder. Rådmannen anbefaler at en vedtar 
Forutsigbarhetsvedtaket som fremlagt.

Saksgang:
FS innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Forslag til forutsigbarhetsvedtak vedtas som fremlagt.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunestyret sak 004/12

Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 
- 2022  - Forutsigbarhetsvedtak

Innledning og bakgrunn for saken
Eigersund kommunestyre fattet i sak 004/12 vedtak om å legge forslag til
forutsigbarhetsvedtak ut til offentlig ettersyn.  

En viser til prinsipputtale fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 03.10.2011, som er 
lagt ved, der det blir slått fast at ”kommunen under ingen omstendigheter har hjemmel til å 
stille vilkår om en utbyggingsavtale”.  Hjemmelen for kommuneplanbestemmelser om 
utbyggingavtaler i pbl. §11-9 nr. 2 er således ikke hjemmel for å kreve avtale. Begrepet som 
loven bruker ”forutsetning for utbygging” kan misforstås, men skal ikke forstås slik at 
kommunen kan kreve avtale jfr. skriv fra kommunaldepartementet. Dette medfører at 
kommunen må tilnærme seg dette på en annen måte enn tidligere skissert i kommuneplan. 
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Hva er en utbyggingsavtale?
En avtale mellom kommunen og én eller flere utbyggere, i grenseland mellom offentlig og 
privat rett. Utbygger ønsker ofte å inngå utbyggingsavtale for å oppnå offentlig tillatelse til å 
gjennomføre et tiltak. Det er først der avtalen direkte gjelder innhold i, eller gjennomføring av, 
plan at avtalen defineres som en utbyggingsavtale i lovens forstand.

Avtalen kan regulere hvem som eventuelt skal utføre arbeidet med de ulike 
rekkefølgekravene, tidspunktet for når dette skal gjøres, og hvem som skal betale hva for 
dette arbeidet. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og forslag til 
avtale skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle området 
er vedtatt.

Avtalen kan være knyttet til å oppfylle rekkefølgekrav i vedtatt reguleringsplan for det 
området samarbeidsavtalen omfatter. Selv om kommunens rolle begrenser seg til å 
samordne grunneierne som skal samarbeide om oppfyllelsen av rekkefølgekravene, for 
eksempel gjennom å motta økonomiske bidrag og samle dem i et fond, vil det være snakk 
om en utbyggingsavtale, når grunneiernes forpliktelse til å betale følger av avtalen. 
Utbyggingsavtale vil i mange utbyggingssituasjoner være et mer smidig og effektivt 
virkemiddel enn bruk av refusjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven.

Avtalen kan føre til at den private parten påtar seg forpliktelser som går ut over det 
kommunen ensidig kunne pålagt ham. Plan- og bygningsloven § 64b, og kapittel 17 i ny plan-
og bygningslov regulerer nærmere hva som kan avtales. Avtalen er ikke et vedtak og kan 
ikke påklages.

I motsetning til en offentlig vedtatt arealplan, er en utbyggingsavtale ”en avtale”. Dette 
innebærer at en utbyggingsavtale er en frivillig avtale inngått mellom kommunen og 
grunneier/utbygger. En frivillig avtale kan ikke kreves inngått av den ene parten, det må 
foreligge enighet mellom partene om avtaleinngåelsen. Dette medfører at kommunen ikke 
kan kreve utbyggingsavtaler inngått.

Forutsigbarhetsvedtak – synliggjør kommunens forventninger og når utbyggingsvtaler 
skal benyttes
Dersom kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtaler i forbindelse med utbygging av et 
område, må forutsetningen i plan- og bygningsloven § 17-2 være oppfylt. Bestemmelsen 
lyder slik:
”Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som 
angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 
kommunens forventninger til avtalen”.

Bestemmelsen stiller krav om forutsigbarhetsvedtak før kommunen kan inngå forhandlinger 
om utbyggingsavtaler. Formålet med vedtaket er å sikre forutberegnelighet for 
grunneier/utbygger og andre berørte parter. Et forutsigbarhetsvedtak skal gjennom en 
offentlig tilgjengelig beslutning synliggjøre kommunens forutsetninger, og gi 
grunneier/utbygger muligheten til å ta hensyn til forutsetningene på et tidlig stadium i 
byggeprosjektet.

Bestemmelsens formulering kan gi inntrykk av at kommunestyret gjennom 
forutsigbarhetsvedtaket kan stille krav om utbyggingsavtale for utbygging av et område. 
Imidlertid har Kommunal- og regionaldepartementet i brev av 7. oktober 2010 gitt en 
redegjørelse for hvordan formuleringen skal forstås:
”Uttrykket ”forutsetning” skal her forstås som kommunens vurdering av behovet for 
infrastruktur mv. i planområdet, og hvordan denne skal opparbeides. Altså knytter uttrykket 
seg til hvilke forutsetninger som vil måtte legges til grunn, hva som skal gjøres og hvordan, 
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dersom man inngår en utbyggingsavtale. (…) Lovens intensjon er ikke at kommunen skal 
kunne kreve utbyggingsavtale for å bygge i et område. Det at utbyggingen ikke vil kunne skje 
uten oppfyllelsen av rekkefølgekrav, og at dette i utgangspunktet er tenkt løst gjennom en 
utbyggingsavtale, er virkemidler for å sikre at kun utbyggingsmodne områder utvikles”.

Departementet gir i brevet klart uttrykk for at kommunen ikke kan nekte utbygging i et 
område på grunn av manglende utbyggingsavtale. Det er gitt uttrykk for samme synspunkt i 
rundskriv H-5/02, ”Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og 
byggesaksbehandling m.v.”. Departementet uttaler her følgende:
”Den som søker om byggetillatelse har krav på å få det, med mindre kommunen har rettslig 
grunnlag for å nekte. Begrunnelsen må knytte seg til krav i plan- og bygningsloven,
forskrifter, kommune-, regulerings- eller bebyggelsesplan eller vedtekter. Kommunen kan 
derfor ikke kreve en utbyggingsavtale for å gi byggetillatelse, eller nekte å gi byggetillatelse 
fordi det ville være uheldig å bygge ut området. Kommunen har imidlertid flere muligheter for 
å kreve at et byggeområde reguleres eller omreguleres før en søknad om byggetillatelse 
behandles. Kommunen kan videre gi rekkefølgebestemmelser som legger føringer for 
utbygging innenfor reguleringsområdet”.

Det ovennevnte medfører at selv om kommunen har truffet et forutsigbarhetsvedtak, betyr 
ikke dette nødvendigvis at utbyggingsavtale blir inngått. Et forutsigbarhetsvedtak gir verken 
kommunen eller grunneier/utbygger en rett til å kreve utbyggingsavtale for utbygging av et 
område. Skal en utbyggingsavtale ligge til grunn som en forutsetning for utbygging, må det 
foreligge enighet mellom partene om dette.

Lovteksten fastsetter ikke en bestemt sakstype vedtaket må fattes i sammenheng med. Dette 
vil være opp til kommunen selv, ut fra hva den finner hensiktsmessig. Vedtaket må likevel 
synliggjøres som et eget vedtak selv om det er integrert i andre plandokumenter eller vedtak 
og være gjort av kommunestyret. 

Dette kan skje på flere måter:
 Kommuneplanen 
 Utbyggingsprogram, utbyggingsstrategier eller boligbyggeprogram 
 Egen sak

Hva må et forutsigbarhetsvedtak inneholde?
Kommunens situasjon vil være viktig for hvilke forhold og innhold som bør synliggjøres i et
vedtak. Forhold som kan vurderes er; 

1. Hvilke deler av kommunen vedtaket omfatter. 

2. Oversikt over hvilke kommunale dokumenter som legger føringer for kommunens 
situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester, 
skolekapasitet, og infrastrukturtiltak som hovedveier, hovedanlegg vann- og avløp, 
energi og grøntstruktur.

3. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk 
infrastruktur (vei, parkering, vann- og avløp, energi) 

4. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av annen nødvendig 
infrastruktur (grøntstruktur, felles byrom, gang- og turveier, skiløyper mv) 

5. Boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder 

6. Områder i kommunen der det forutsettes at det gjøres eget vedtak i forbindelse med 
planlegging av området.

Vurdering og anbefaling
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I forbindelse med kommunestyrets behandling ble bestemmelsen i kommuneplane justert slik 
at ordlyden i §1.15 som omhandler utbyggingsavtaler ble endret til: 
”Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. 
I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl § 20-1 kan iverksettes, har Eigersund 
Kommune som overordnet målsetning at det foreligge vedtatt utbyggingsavtale før tiltak 
iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Eigersund Kommune har 
som overordnet målsetning at der skal utarbeides utbyggingsavtale i tilknytting til 
reguleringsplaner for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl § 17-3.
 Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og 
anlegg til kommunen, avtales i det enkelte tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal 
prosjekteres og utføres i henhold til Eigersund kommunes til enhver tid gjeldende normer for 
vei, vann og avløp. Når alle avtalepartenes plikter i henhold til utbyggingsavtalene er utført 
og godkjent av Eigersund kommune, overtar kommunen den avtalte del av anlegg til 
eiendom, drift og vedlikehold. Overtakelsen av de tekniske anlegg skal skje snarest mulig 
etter at anleggene er opparbeidet. Det skal holdes en formell overtakelsesforretning.”

Videre ble forslag til ”Forutberegnelighetsvedtak” lagt ut til offentlig ettersyn og der 
rådmannen foreslo følgende ordlyd delvis basert på bl.a. det som er vedtatt i andre 
kommuner bl.a. Stavanger kommune. 

Med bakgrunn i høringsuttalelsene har en gjort endringer i geografisk avgrensning ved at 
kommunen åpner for bruk av utbyggingsavtaler i hele kommunen i pkt. 1, samt presisert 
ordlyden i pkt. 4:

Endelig forslag til forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven § 17-2
En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf 
plan og bygningsloven § 17-2. 

1. Geografisk avgrensning 
Eigersund kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder i hele 
kommunen med særlig vekt på tettbebygde/ bymessige strøk når en eller flere forutsetninger 
om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.  Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller 
reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak i henhold til Pbl. § 
17-2, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 

2. Avgrensning etter type tiltak 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til 
vedtatt arealplan (kommuneplanens eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser 
også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike anlegg. 
Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i 
arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg, 
offentlige friområder og frigivningsbetingende arkeologiske undersøkelser. Offentlige anlegg 
omfatter også ledninger for vann, avløp, fjern-varme o.l. 

3. Boligsosiale tiltak 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere 
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers 
utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller 
tilvisningsrett til en andel av boligene, jfr. Pbl. § 64b annet ledd. 

4. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling  
Hovedprinsippet for finansiering er at den enkelte utbygger må påregne å dekke alle 
kostnader som har direkte sammenheng med egen utbygging. I tillegg må utbygger påregne 
å skulle delta helt eller delvis i finansiering av eksterne kostnader som har direkte saklig 
sammenheng med utbyggingen. (For eksempel utvidelse av kommunal vei eller gang-
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sykkelvei som er nødvendig eller får merbelastning som følge av utbyggingen). Bidrag fra 
utbygger til tiltak skal stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i 
hvilken grad denne utløser behov for tiltaket i samsvar med bestemmelser i Pbl.

All infrastruktur som skal overtas til eierskap, drift og vedlikehold av Eigersund kommune, 
skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldene kommunale standard. Annen allmennyttig 
ikke-kommunal infrastruktur skal opparbeides i henhold til krav gitt av den respektive etat. 

5. Aktuelle kommunale dokumenter 
Dokumenter som kommuneplanens arealdel og utbyggingsplanen gir utbyggere og 
grunneiere viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål, og om for eksempel 
boligbehov, skolekapasitet, og eksisterende infrastruktur. 

Det er kommunestyret som skal fatte vedtaket, og dette kan ikke delegeres. Grunnen til dette 
er at utbygger/grunneier skal ha sikkerhet for at vedtaket har støtte i kommunens øverste 
beslutningsorganer. 

Videre vil dette ivareta hensyn til medvirkning jfr. formålet med medvirkningsbestemmelsen i 
annet ledd som er å sikre at berørte tredjeparter blir hørt gjennom hele prosessen. Avtalen er 
et resultat av private forhandling mellom kommunen og utbygger/grunneier, men kommunen 
må som offentlig myndighet sikre at andre berørte får fremmet sine interesser.

Universell utforming:
Ingen kjente.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til forutsigbarhetsvedtak vedtas med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233749 Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak - Eigersund kommune
232183 Høring og offentlig ettersyn - forutsigbarhetsvedtak - revidering av kommuneplan

Side 37 av 375



6

230933 Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak - kommuneplan 2011-2011
240280 Forutsigbarhetsvedtaket om utbyggingsavtaler

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.10.2007 Per Jostein Puntervoll Ønsket byggeområde gnr. 45 bnr. 131
3 I 10.01.2008 Anne Laila Håland Vedrørende eiendom gnr. 60 bnr. 699 Hellvik

2 I 25.01.2008 Ingvar Midtsæter
Innspill til kommuneplan - ønske om å legge ut 
hyttetomter gnr. 71 bnr. 6

4 U 27.02.2008 Anne Laila Håland Vedrørende eiendom gnr. 60 bnr. 699 Hellvik

5 I 06.05.2008
Olav Havsø og Jonas 
Havsø

Innspill til kommuneplan - reguleringsplan

6 I 12.01.2009
Jordvernforeningen i 
Rogaland

Ønsker kommuneplandokumenter

8 I 26.01.2009 Skifte Eiendom
Avvikling av Forsvarets virksomhet på Svåvatn i 
Eigersund kommune - oppsigelse av avtale samt 
sletting av heftelser på gnr. 24 bnr. 1

12
9

I 05.06.2009 Larsen & Bjørkeland AS
Innspill i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen

7 I 08.06.2009
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Nye aktsomhetskart for steinsprang til bruk i 
kommunal arealplanlegging

9 I 03.02.2010
Hestnes båtforening 
v/Ole Bjørn Hestnes

Innspill om småbåthavn Lygre

11 I 20.04.2010 Alf Aakre Forespørsel vedr. kommuneplan

12 U 27.04.2010

Rogaland 
fylkeskommune-kultur; 
Rogaland 
fylkeskommune-
samferdsel; 
Rogaland 
fylkeskommune-
regionalplan; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanen og høring av forslag til 
planprogram

13 U 27.04.2010

Bjerkreim kommune; 
Hå kommune; 
Sokndal kommune; 
Sirdal kommune; 
Lund kommune

Oppstart av revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022 - høring av 
forslag til planprogram

14 U 27.04.2010

Bergvesenet; 
Fiskeridirektoratet; 
Forsvarsbygg; 
Jernbaneverket Region 
Vest; 
Kystverket; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022 og høring av forslag til 
planprogram

15 U 27.04.2010

Brannvesenet i 
Eigersund; 
BR-representanten 
Åshild Slettebø; 

Varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022 og høring av forslag til planprogram
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Dalane Energi IKS; 
Kommunelegen; 
Eigersund politistasjon; 
Lyse Energi AS; 
NAV Egersund; 
Eigersund havnevesen; 
Dalane Miljøverk IKS

16 U 27.04.2010

Telenor Broadcast, 
Norkring AS; 
NSB AS; 
ROM Eiendom; 
Telenor ASA; 
Næringssjefen i Dalane; 
Nettbuss; 
Naturvernforbundet i 
Rogaland; 
Mattilsynet; 
Landbrukskontoret i 
Eigersund og Sokndal; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
Eigersund idrettsråd; 
Eigersund Fiskarlag; 
Egersund Seaservice v/ 
Næringssjefen i Dalane; 
Den norske kirke v/ 
kirkevergen; 
Dalane Friluftsråd; 
Dalane folkemuseum; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
Sentrumsforeningen i 
Egersund; 
Statskog Sør- og 
Vestlandet; 
Telenett AS; 
Dalane videregående 
skole

Varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022og høring av forslag til planprogram

19 I 10.05.2010 Skåra hestesenter
Revidering - innspill til tiltak for utvidelse av tilbud 
ved Skåra hestesenter

18 U 11.05.2010

Dag Kjetil Tonheim; 
Hans-Petter Tønnessen; 
Jone Omdal; 
Kenneth Bakkehaug; 
Sigmund Slettebø; 
Torbjørn Birkeland; 
Svein Narve Veshovda; 
Johan Egeland

Landbruksplan for Eigersund 2011-2015

23 I 24.05.2010 John Birkeland
Innspill til kommuneplanens arealdel - revidering 
av kommuneplan for Eigersund kommune

21 I 26.05.2010 WGH Eiendom AS
Innspill til kommuneplanens arealdel - revidering 
av kommuneplan for Eigersund kommune

22 I 27.05.2010 Per H. Skadberg
Innspill til kommuneplanens arealdel - revidering 
av kommuneplan for Eigersund kommune

24 I 31.05.2010 Tore Mong m.fl. Innspill til kommuneplan - Nålaug

Side 39 av 375



8

25 I 02.06.2010 Sokndal kommune
Vedr. høring av planprogram for revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

26 I 03.06.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanen og høring av forslag til 
planprogram

28 I 09.06.2010 Forsvarsbygg
Uttalelse - varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanen for Eigersund kommune og 
høring av forslag til planprogram

29 I 10.06.2010 Dalane Folkemuseum
Innspill - revidering av kommuneplanen for 
Eigersund kommune

31 I 10.06.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse - høring av planprogram og melding om 
revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022

35 I 10.06.2010 Fiskeridirektoratet
Uttalelse - varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for rullering av kommuneplan 2011-
2022 - sjøkart nr. 13

36 I 11.06.2010
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Uttalelse - varsel om oppstart høring av 
planprogram for kommuneplan 2011-2022

38 I 11.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høringsuttalelse planprogram - kommunaplan for 
Eigersund 2010 - 2022

39 I 11.06.2010 Kystverket Vest
Uttalelse til forslag til planprogram - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011-
2022

32 I 11.06.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - varsel om oppstart av planprogram for 
kommuneplan 2011-2022 jfr. ny plan- og 
bygningslov

33 I 11.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høringsuttalelse planprogram - kommuneplan for 
Eigersund 2010 - 2022

54 I 13.06.2010 Arne Rogstad
Innspill ifm. revidering av kommuneplanen vedr. 
utbygging Hestnes

34 X 14.06.2010 Forslag til planprogram juni 2010

37 I 14.06.2010
Fylkesrådmannen i 
Rogaland

Uttalelse - revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

42 I 21.06.2010 Per Hovland Innspill - rullering av kommuneplanen
14
3

I 21.06.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Høringsuttalelse - kommuneplanenen vedr. gnr. 
8 gnr. 26

40 I 23.06.2010 Fiskarlaget Vest
Registrerte fiskeriområde m.m. i kommuneplaner 
- annet bruk av område

41 I 24.06.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Nye aktsomhetskart for snøskred til bruk i 
kommunal arealplanlegging

43 I 25.06.2010 Steinar Berge
Innspill til kommuneplanens arealdel 2010 - gnr. 
123 bnr. 5, 8, Skailand

45 I 26.06.2010
Klaus Peder Hovland og 
Sigmund Steinar 
Hovland

Innspill til kommuneplanens arealdel 2010 - gnr. 
8 bnr. 38

44 I 01.07.2010 Tom Vassvik Innspill til kommuneplanens arealdel - 2010

46 I 05.07.2010 Arild Haver
Innspill til kommuneplanens arealdel 2010 - gnr. 
121 bnr. 22

47 I 05.07.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Vedr. rullering av kommuneplanen

91 I 06.07.2010 DKT Eiendom Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 62
12
6

I 06.07.2010
Svein Erik Tønnesen; 
Einar Tønnesen

Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 124

48 U 07.07.2010 Jan Sveinung Vedr. rullering av kommuneplanen
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Heskestad

49 I 07.07.2010
Gunnar Johan Helliesen 
og Irene Seglem

Innspill til revidering av kommuneplanen 2011 -
2022 - Seglem gård gnr. 3 bnr. 1

50 I 07.07.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innspill til kommuneplanen - gnr. 13 bnr. 38, 441 
og 2088 - Blandeverket

52 I 07.07.2010 Klepp Prosjektering AS
Innspill til kommuneplanens arealdel - parsell 
gnr. 2 bnr. 7, 12

53 I 09.07.2010 Charles Svendsen m. fl.
Innspill til kommuneplanens arealdel - gnr. 60 
bnr. 347 Marren, Hellvik

51 I 09.07.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Vedr. rulleringa av kommuneplanen

55 I 11.07.2010 Åge Håland Innspill til kommuneplanen - gnr. 18 bnr. 19

68 I 11.07.2010 Einar Haahr
Innspill til revidert kommuneplan gnr 25 bnr 10 -
Mong

69 I 11.07.2010
Katarina Charlotte 
Haahr

Innspill til arealdelen oversendes  gnr. 25 bnr. 10

56 I 12.07.2010 Svein Helvig
Innspill til kommuneplanens arealdel gnr. 60 bnr. 
18 - boligfelt Terneveien

57 I 12.07.2010 Svein Helvik
Innspill til kommuneplanens arealdel gnr. 60 bnr. 
18 - hyttefelt Mjåsundveien

64 I 13.07.2010 DKT-Eiendom
Innspill til kommuneplanen - gnr. 4 bnr. 1 - Ove 
Seglem

65 I 13.07.2010 DKT-Eiendom Innspill til kommuneplanen - gnr. 4 bnr. 1
92 I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 7 bnr. 678
93 I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 12 bnr. 392
94 I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 7 bnr. 201

95 I 13.07.2010 Petter E. Seglem
Innspill til kommuneplanen del av gnr. 6 og del av 
gnr. 7

96 I 13.07.2010 Petter E. Seglem innspill til kommuneplanen gnr. 2 bnr. 43 m/fl.
97 I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr, 7 bnr. 196
98 I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 8 bnr. 174 - 232

99 I 13.07.2010 Odd Hovland
Innspill til kommuneplanen gnr. 7 bnr. 20 -27 og 
gnr. 7 bnr. 14

10
0

I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 4 bnr. 8 og 9

10
1

I 13.07.2010 Petter E. Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 5 bnr. 52

61 I 14.07.2010
Arna Leidland; 
Gunn Merete Leidland

Innspill til kommuneplan vedr. endring av 
arealbruk på Leidland

58 I 15.07.2010
Adv. Svein Erling 
Jensen

Innspill til kommuneplan gnr. 9 bnr. 1

60 I 15.07.2010 Gerd Pedersen Innspill til kommuneplanen gnr. 21 bnr. 60
83 I 16.07.2010 Langholmen AS Innspill til kommuneplanen gnr. 47 bnr. 26,816

59 I 16.07.2010 Harald Røkenes
Innspill til kommuneplanen gnr. 43 bnr. 7 -
Svindlandsveien 28

78 I 19.07.2010 Egil Otto Hestnes Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 2493
63 I 19.07.2010 Hans Meinert Seglem Innspill til kommuneplanen gnr. 3 bnr. 14
73 I 20.07.2010 Mona Iren Skibstad Innspill til kommuneplanen - gnr. 20 bnr. 2

62 I 20.07.2010 Hans M. Seglem
Innspill til kommuneplanen vedr. spredd 
bebyggelse på Eigerøy

90 I 20.07.2010 Marthon Sleveland Innspill til kommuneplanen gnr. 115 bnr. 11

11
1

I 22.07.2010
Mariann Samuelsen; 
Alf Michal Samuelsen; 
Jan Ernst Samuelsen

Innspill til kommuneplanen gnr. 2 bnr. 10

86 I 22.07.2010 Judit Samuelsen Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 11
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10
3

I 22.07.2010 Einar Håkon Østebrød Innspill til kommuneplanen gnr. 1 bnr. 9

75 I 22.07.2010 Egil Otto Hestnes Innspill til kommuneplanen - gnr. 13 bnr. 2493
82 I 22.07.2010 Jørgen Tore Omdal Innspill til kommuneplanen gnr. 16 bnr. 8
81 I 23.07.2010 Svein Tore Aase Innspill til kommuneplanen - gnr. 101 bnr. 21
85 I 23.07.2010 Svein Egil Skaar Innspill til kommuneplanen gnr. 2 bnr. 14
89 I 25.07.2010 Marthon Sleveland Innspill til kommuneplanen gnr. 113 bnr. 1
84 I 26.07.2010 Hans Petter Bøgh Hafsø Innspill til kommuneplanen gnr. 113 bnr. 2

70 I 26.07.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Innspill til kommuneplanen - micorkraftverk i 
Hålandselva gnr. 17 bnr. 1

66 I 27.07.2010 Odd Steinar Løvbrekke Innspill kommuneplanen gnr. 60 bnr. 700
67 I 27.07.2010 Johnny Brekke Innspill til kommuneplan - Klungland
11
9

I 27.07.2010
Johnny og Glenn 
Karlsen

Innspill til kommuneplanen - gnr. 60 bnr. 4 - 2 
innspill

12
5

I 28.07.2010
Inger Johanne Roaldsen 
Hove og Leif Willy Hove

Innspill ti kommuneplanen gnr. 4 bnr. 3 Samslått, 
Nordre Eigerøy

10
8

I 28.07.2010 Magne Granbakken Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 617

10
2

I 28.07.2010
Marianne og Leif Erik 
Skåra

Innspill til kommuneplanen gnr. 59 bnr. 4

71 U 28.07.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Vedr. rulleringa av kommuneplanen

72 U 28.07.2010 54 mottakere...
Revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022 - vedtatt planporgam

11
2

I 29.07.2010 Grethe S. Egeland
Innspill til kommuneplanen - lekeplasser / 
grøntanlegg

11
3

I 29.07.2010 Helene S. Tråsavik Innspill til kommuneplanen gnr. 60 bnr. 31

11
4

I 29.07.2010 Einar Østebrød Innspill til kommuneplanen gnr. 1 bnr. 8

10
9

I 30.07.2010 Terje Aarsland
Innspill til kommuneplanen gnr. 47 bnr. 26 og 
gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen / Gamle 
Eigerøyvei

11
0

I 30.07.2010
Jan A. Barstad; 
Sven A. Barstad

Innspill til kommuneplanen gnr. 7 bnr. 38.45.55 
og 69

11
6

I 30.07.2010 Arild Leidland Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 2208

11
7

I 30.07.2010 Reidar Hestnes
Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 664 og 
2421

12
0

I 30.07.2010 Herman Hestnes Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 2490

12
1

I 30.07.2010 Johan L. Hestnes
Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 21 
Lyngtangen - Hestnes øst

12
2

I 30.07.2010
Randi L.H. Birkeland; 
Lilly H. Lorentzen; 
Johan L. Hestnes

Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 296

12
3

I 30.07.2010 Randi L.H. Birkeland
Innspill til kommuneplanen gnr. 13 bnr. 2288 
Lyngtangen - Hestnes øst

12
4

I 30.07.2010 Randi L.H. Birkeland Innspill til kommuneplanen gnr. 8 bnr. 55

10
4

I 30.07.2010 Rune Bertelsen
Innspill til kommuneplanen gnr. 3 bnr. 11 -
Segleimsveien 63

10
5

I 30.07.2010 Rune Bertelsen
Innspill til kommuneplanen gnr. 3 bnr. 11 -
Ytstebrødveien

10 I 30.07.2010 Rune Bertelsen Innspill til kommuneplanen gnr. 3 bnr. 19 -
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6 Ytstebrødveien 552
10
7

I 30.07.2010 Hans Petter Bøgh Hafsø
Innspill til kommuneplanen gnr. 44 bnr. 4 -
Kjellandsveien 23

74 I 30.07.2010 Odd Ravn
Innspill til kommuneplanen 2010 - gnr. 47 bnr. 
194

76 I 30.07.2010
Egersund 
Sentrumsforening

Innspill til kommuneplanen - Egersund Sentrum

77 I 31.07.2010 Sameiet gnr 4 bnr. 84 Innspill til kommuneplan - fritidsbolig gnr 4 bnr 84

79 I 01.08.2010 Henning Mong m.fl.
Innspill til kommuneplan gnr 25 bnr 4 og 8  -
Mongveien 139

80 I 01.08.2010

Svanhild Mong; 
Bjørg Mong Korsnes; 
Jakob Mong; 
Henning Mong

Revidert tekst innspill kommuneplan gnr 25 bnr 4 
og 8 -  Mongveien 139

87 I 01.08.2010 Kristian Sirevåg
Innspill til kommuneplanen - omdisponering av 
arealer

88 I 01.08.2010 Kristian Sirevåg
Innspill til kommuneplanen - forslag til utbygging 
av stasjonsområdet i Egersund

11
8

I 01.08.2010 Hans-Arvid Rodvelt
Innspill til kommuneplanen - gnr. 26 og gnr. 24, 
Mong og Lædre

11
5

I 01.08.2010 Jan Anders Bolstad Innspill til kommuneplanen gnr. 47 bnr. 799

12
7

I 09.08.2010 EOB AS Høringsuttalelse - gnr. 13 bnr. 270

12
8

I 11.08.2010 Helvig og Skaara AS
Høringsuttalelse - utvidelse av areal gnr. 58 bnr. 
15 - Hellvik

13
8

I 22.08.2010 Aud Eli Ege Tønnesen
Høringsuttalelse - innspill til revisjon av 
kommuneplan 2010-2022

13
0

U 23.08.2010
SAFO Vest; 
FFO Rogaland

Innspill - tilgjengelighet og universell utforming i 
forbindelse med revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

13
1

U 23.08.2010

Kværner 
Veteranforening;
FKS; 
Egersund 
revmatikerforening; 
Dalane astma- og 
allergiforening; 
Rogaland LPP; 
Dalane hørsellag; 
Fagforeningens 
Pensjonistlag; 
Eigersund 
Pensjonistforening; 
Fagforbundet; 
Chin-gruppen i 
Egersund; 
Thai-kvinne gruppen i 
Egersund

Innspill - tilgjengelighet og universell utforming i 
forbindelse med revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

13
5

I 27.08.2010 Hans Meinhard Seglem
Tilleggsopplysninger for innspill til 
kommuneplanenes arealdel 2010 datert 19.07.10

13
6

I 03.09.2010 Dalane hørsel lag
Høringsuttalelse - innspill til kommuneplanen -
Dalane hørsel  lag ber om at det tas hensyn til de 
hørsel hemmede når

13 I 09.09.2010 Ella Fjetland Høringsuttalelse - innspill ang. tilgjengelighet og 
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2 universell utforming - kjøreveg til hytter
13
3

I 09.09.2010 Ella Fjetland
Høringsuttalelse - Innspill vedr. tilgjengelighet og 
universell utforming - kjørevei til hytter

13
4

I 09.09.2010 Tormod Puntervoll
Høringsuttalelse - innspill til kommuneplanen -
fradeling av hustomt  gnr. 16 bnr. 5

13
7

I 10.09.2010 Fagforbundet

Høringsuttalelse - ang. innspill vedr. 
tilgjengelighet og universiell utforming i 
forbindelse med revidering av kommuneplan -
2011 - 2022

13
9

I 04.10.2010
Advokatfirma Sekse & 
Co

Ber om å få tilsendt eksemplar av gjeldende 
kommuneplan i anledning pågående 
reguleringsarbeid

14
0

I 08.10.2010
Advokatene Jensen & 
Bilstad

Vedr. innspill til kommuneplan - Ludvig Leidland 
gnr. 7 bnr. 10

14
5

I 11.10.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Oversending etter avtale forslag til tiltak med 
konsekvens bl.a. åpning ved Hestevad Bru -
eksempel på dimensjon og konsekvens.

14
4

I 15.10.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Høringsuttalelse - kommuneplanen vedr. gnr. 37 
bnr. 1

14
1

I 18.10.2010 Karl Ernst Karlsen
Høringsuttale - forslag til endring kommuneplan 
arealdel gnr. 60 bnr. 61

14
2

I 18.10.2010 Dalane Energi IKS
Innspill - endring av arealkategori - bygging av ny 
transformatorstasjon

14
6

I 29.10.2010 Norsk Vind Energi AS Høringsuttalelse til rullering av kommuneplan

14
8

U 21.11.2010
Jan Sveinung 
Heskestad

Høringsuttalelse - kommuneplanen vedr. gnr. 37 
bnr. 1

16
7

I 26.11.2010 Hans Meinhard Seglem
Tilleggsopplysninger for innspill til 
kommuneplanens arealdel 2010

16
8

I 15.12.2010 Formannskapet
Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr.20, 
bnr.7 - Ester og Samuel Ørsland - innspill til 
kommuneplanen

16
9

I 22.12.2010 Hestnes båtforening Reguleringsendring, Lygre - Hestnes båtforening

17
0

U 03.01.2011 Hestnes båtforening Reguleringsendring, Lygre

17
1

I 13.01.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Rullering av kommuneplanen - innspill

17
4

I 14.01.2011
Bjørn Ege; 
Sølvi Ege; 
Oddbjørn Ege

Protest ang. forslag til ny kommuneplan

17
2

I 18.01.2011 John Birkeland
Innspill i kommuneplan - 1.gangs behandling av 
kommuneplan, tilleggsinformasjon

17
3

I 19.01.2011
Statens strålevern  / 
Norges geologiske 
undersøkelse

Utgivelse av alunskiferkart for bruk i 
arealplanlegging

17
5

I 19.01.2011
Arkitekt/ingeniør Harald 
Aarstad

Høringsuttalelse - reguleringsplan / endring for 
Lundeveien Nord - Øst til Nyeveien - plan nr. LN-
01

17
6

U 31.01.2011 Svein Arne Vestbøstad
Informasjon om vedtak i kommuneplanutvalget -
boligområder Helleland

17
7

U 08.02.2011 Einar Tønnesen
Revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022 - oppfølging av vedtak

18
2

I 10.02.2011 Hans Meinhard Seglem
Innsigelse til bygging av brygge i Løvågen i 
forbindelse med hytter gnr. 3 bnr. 11
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18
3

I 10.02.2011 Hans Menhard Seglem
Innsigelse til bygging av hytter gnr. 3 bnr. 1, 
Seglemsvågen

17
8

I 14.02.2011 Ole Christen Skadberg Høringsuttale - spredt bolig gnr 4 bnr 6

17
9

U 21.02.2011

Bergvesenet; 
Bjerkreim kommune; 
Dalane Energi IKS; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
Fiskeridirektoratet; 
Fylkesmannen i 
Rogaland-
Fylkeslandbruk; 
Hå kommune; 
Jernbaneverket Region 
Vest; 
Kystverket; 
Landbrukskontoret i 
Eigersund og Sokndal; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Rogaland 
fylkeskommune-kultur; 
Rogaland 
fylkeskommune-
samferdsel; 
Sirdal kommune; 
Sokndal kommune; 
Eigersund kommune 
ved Miljøavdelingen; 
Eigersund havnevesen; 
Rogaland 
fylkeskommune-
regionalplan; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Lund kommune; 
Statens vegvesen

Høring og offentlig ettersyn - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

18
0

U 21.02.2011

BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Dalane folkemuseum; 
Dalane Friluftsråd; 
Den norske kirke v/ 
kirkevergen; 
Egersund Seaservice v/ 
Næringssjefen i Dalane; 
Eigersund Fiskarlag; 
Eigersund idrettsråd v/ 
Petter E. Seglem; 
Eigersund politistasjon; 
Forsvarsbygg; 
Landbrukskontoret i 
Eigersund og Sokndal; 
Lyse Energi AS; 
Mattilsynet; 

Høring og offentlig ettersyn - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022
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Naturvernforbundet i 
Rogaland; 
Nettbuss; 
Telenor Broadcast, 
Norkring AS; 
NSB AS; 
Næringsforeningen i 
Stavanger-regionen-
Dalane; 
Næringssjefen i Dalane; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
ROM Eiendom; 
Sentrumsforeningen i 
Egersund; 
Statskog Sør- og 
Vestlandet; 
Telenett AS; 
NAV; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Dalane Miljøverk IKS

18
4

I 05.03.2011
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Rullering av kommuneplanen - evaluering av 
trafikksikkerheten i Sandbakkområdet

18
5

U 16.03.2011 48 mottakere...
Ettersending av dokument i forbindelse med 
revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022

20
3

I 28.03.2011 Tom Vassvik
Rullering av kommuneplanen - merknader til 
avslag på innspill, gnr.60 bnr.36

18
7

I 29.03.2011 Anne May Vestbøstad Høringsuttalelse - boligområder Helleland

18
8

I 30.03.2011
Eigersund og Sokndal 
Fiskarlag

Uttalelse vedr. revisjon av kommuneplan for 
Eigersund

20
9

I 30.03.2011
Gunnar Johan Helliesen  
og Irene Seglem

Høringsuttalelse til 1. gangsbehandling gjeldende 
for Seglem gård gnr. 3 bnr. 1

18
9

I 01.04.2011 Terje Aarsland m.fl.
Høringsuttalelse - protest mot forslag om 
utvidelse av industriområde ved Langholmen -
kommuneplan 2011 -2022

19
0

I 01.04.2011 Egersund Kystforening
Høringsuttalelse - kommuneplan og 
havnepromenade

21
0

I 02.04.2011
Jan A. Barstad; 
Sven A. Barstad

Høringsuttalelse til kommuneplanen - arealdelen

21
5

I 04.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - kommentarer til 
kommuneplanen vedr. gnr. 2 bnr. 43, Midbrød

21
2

I 04.04.2011 Dalane energi IKS
Innspill til høringsutkast for revidert 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

23
0

I 04.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - kommentarer til 
kommuneplanen vedr. gnr. 5 bnr. 52

20
8

N 05.04.2011 Dag Kjetil Tonheim Høring - revidering av kommuneplanens arealdel

21
3

I 05.04.2011 Mattilsynet
Revidering av kommuneplan 2011-2022 -
høringsuttalelse

21
6

I 05.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - kommentarer til 
kommuneplanen vedr. gnr. 8 bnr. 174, B&G 
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Eiendom

21
7

I 05.04.2011
Langholmen AS v/Rune 
Bertelsen

Høringsuttalelse - innspill til regulering av 
kommuneplanen vedr. Langholmen gnr. 47 bnr. 
26 og 816

19
2

X 05.04.2011 Dag Kjetil Tonheim Høring - revidering av kommuneplanens arealdel

19
3

I 05.04.2011 Irene Birkeland Helleren Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel

19
4

I 06.04.2011 Sokndal kommune
Høring og off. ettersyn - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011-22

19
5

I 06.04.2011
Eigersund og Sokndal 
Fiskarlag

Høringsuttalelse - kommuneplan - promenadekai

21
8

I 06.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - revidering av kommuneplanen 
- Aarstad Eiendom, Kjelland gnr. 44 bnr. 20

21
9

I 06.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - kommentarer til 
kommuneplanen vedr. utmark på fastlandet til 
gnr. 6 og 7, Skjelbreid og Leidland

22
0

I 06.04.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse - kommentarer til 
kommuneplanen vedr. gnr. 7 bnr. 201

21
4

I 06.04.2011 Jernbaneverket
Høringsuttalelse til revidering av kommuneplan -
konsekvenser for jernbanen

22
8

I 06.04.2011 Nettbygg AS Eiendom
Høringsuttalelse - omregulering av eiendom til 
boliger gnr. 60 bnr. 281 og 293

22
9

I 07.04.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Høringsuttalelse - revidering av kommuneplanen 
for Eigersund kommune 2011 - 2022

22
1

I 07.04.2011 Jan Anders Bolstad
Høringsuttalelse - merknader til gjennomgang og 
vurdering av innspill vedr. gnr. 47 bnr. 799

22
2

I 07.04.2011 Rune Bertelsen
Høringsuttalelse - innspill til kommuneplan vedr. 
gårdsbruk på Seglem

21
1

I 07.04.2011 Helleland Bondelag
Ad kommuneplan Eigersund kommune, 
Helleland

20
1

I 07.04.2011 Larsen & Bjørkeland AS
Innspill i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen, gnr.60 bnr.1

19
7

I 07.04.2011 Harald Aarstad
Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel -
kommuneplan for sentrum 2011- 2022.

19
8

I 07.04.2011 Trond Strømstad Høring kommuneplanen - boligfelt Strømstad

19
9

I 07.04.2011 Forsvarsbygg
Høringsuttalelse - revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

20
0

I 08.04.2011 Hans Emil Karlsen Høringsuttalelse-  kommuneplan

20
2

I 08.04.2011 Larsen & Bjørkeland AS
Kommentarer i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen, gnr.8 bnr.26

20
4

I 08.04.2011
Eigersund Jeger- og 
Fiskerforening

Høringsuttalelse - Arealdelen - vindpark

22
3

I 08.04.2011
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 
2011-2022 for Eigersund kommune

22
4

I 08.04.2011 Merethe Mørk
Høringsuttalelse - innspill til forslag om regulering 
av fritidsboliger på gnr. 123 bnr. 5 og 8

22
5

I 08.04.2011
Gunnar Tengesdal; 
Elseberg Gunn Hovland

Høringsuttalelse - revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

22
6

I 08.04.2011
Eigersund Havnevesen 
KF

Høringsuttalelse - revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

23
2

I 08.04.2011
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Høringsuttalelse - innsigelse og faglige råd for 
revidering av kommuneplanen for Eigersund 
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kommune 2011 - 2022

23
3

I 08.04.2011 Kystverket Vest
Høringsuttalelse - innsigelse til forslag til 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

20
5

I 10.04.2011 Randi L.H. Birkeland
Høringsuttalelse - Innspill kommuneplanen nr. 33 
- gnr. 13 bnr. 296

20
6

I 10.04.2011 Randi L.H. Birkeland
Høringsuttalelse -  innspill til kommuneplanen nr. 
34 - gnr. 8 bnr. 55

20
7

I 10.04.2011
Johan L. Hestnes; 
Randi L.H. Birkeland

Høringsuttalelse -  innspill til kommuneplanen nr. 
32 - gnr. 13 bnr. 2288 og gnr. 13 bnr. 21

23
1

I 11.04.2011 Statens vegvesen
Høringsuttalelse - forslag til kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022, offentlig 
ettersyn

23
7

I 11.04.2011
Beboerne i 
Eptelandsfeltet

Klage på forslag om nytt boligfelt i Eptelandsfeltet 
på Helleland

22
7

I 15.04.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

23
4

I 20.04.2011
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale kommuneplanen - BR-
representant.

24
0

U 26.04.2011 Statens vegvesen
Kommuneplan - forslag til løsning -spredt 
boligbygging Hadland

24
1

I 26.04.2011 Statens vegvesen
Ad forslag til løsning -spredt boligbygging 
Hadland

23
9

U 27.04.2011 Fiskeridirektoratet
Oppsummering av drøftingsmøte - innsigelser til 
kommuneplanens arealdel

23
6

I 27.04.2011 Arild Hovland Høringsuttalelse - kommuneplan

23
8

I 29.04.2011
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Drøftingsmøte innsigelser - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

24
2

I 03.05.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Frafaller innsigelse - henynssoner steinsprang og 
snøskred i plankartet

24
3

U 03.05.2011 Kystverket, Kommuneplan - forslag til løsning på innsigelser

25
9

U 04.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til justering av B35 Strømstad gnr. 98 
bnr. 1

26
5

U 06.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Drøftingsmøtet 02.05.11 - konklusjoner

24
4

I 06.05.2011 Jernbaneverket
Vedrørende Jernbaneverkets innsigelser til 
kommuneplan for Eigersund kommune

25
0

I 09.05.2011
Sameiet Marren 
Naustene

Synspunkter på næringsområde gnr. 60 bnr. 347, 
Hellvik

24
5

I 10.05.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Saksprotokoll i fylkesutvalget den 10.05.11 -
revidering av kommuneplanen 2011 - 2022 
Eigersund kommune

24
7

I 12.05.2011 Kystverket Vest
Kommuneplan for Eigersund - forslag til løsning 
på innsigelser

24
8

U 12.05.2011 Kystverket Vest
Kommuneplan for Eigersund - forslag til løsning 
på innsigelser fra Kystverket - justert 
bestemmelse

24
9

I 18.05.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Melding om vedtak revidering av kommuneplan 
for Eigersund kommune 2011 - 2022

24
6

U 18.05.2011
John Birkeland; 
Tom Vassvik; 
Charles Svendsen m. fl.

Befaring - Revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022
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25
3

I 20.05.2011 Eigersund havnevesen
Høringsuttalelse - revidering av kommuneplan for 
Eigersund kommune 2011 - 2022

25
2

U 23.05.2011

Kystverket; 
Rogaland 
Fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Anmodning om mekling - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

25
4

I 24.05.2011 Kystverket Vest
Kommuneplan for Eigersund - forslag til ny 
løsning på innsigelser

25
5

I 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Drøfting av kommuneplan Eigersund 2011-2022

25
6

I 01.06.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Drøfting - plantesalg Vannbassengene

25
8

I 01.06.2011 Kystverket Vest Kommuneplan - kaipromenade

25
7

I 03.06.2011 Riksantikvaren
Revisjon av kommuneplan 2011- 2020 -
innsigelse

26
0

I 10.06.2011 Siri Meling
Vedr. riksantikvarens innsigelse mot 
kaipromenaden

26
1

U 21.06.2011 47 mottakere...
Avgrenset høring 3 områder - revidering av 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

26
2

U 23.06.2011

Riksantikvaren; 
Rogaland 
fylkeskommune-
regionalplan; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Anmodning om mekling - kommuneplan for 
Eigersund kommune

26
3

I 30.06.2011 Riksantikvaren
Revisjon av kommuneplan 2011- 2020 -
Riksantikvarens innsigelse

26
7

I 01.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til avgrenset høring for 3 områder i 
kommuneplanen

26
4

U 04.07.2011
Revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022

26
6

I 08.07.2011
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale BR-representanten - revidering av 
kommuneplan

26
8

I 08.07.2011 Statens Vegvesen
Uttale til avgrenset høring - 3 områder -
revidering av kommuneplanen 2011 - 2022

27
6

I 27.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til referat og oppsummering fra 
drøftingsmøte 04. juli 2011

27
1

I 03.08.2011
Region Sør 
Fiskeridirektoratet

Uttalelse til avgrenset høring 3 områder 
revidering av kommunaplan for 2011-2022

26
9

I 04.08.2011 Irene Birkeland Helleren
Høringsuttalelse - revisjon av kommunens 
arealdel, avgrenset høring

27
0

U 04.08.2011
Irene Birkeland 
Helleren,

Høringsuttalelse - avgrenset høring

27
2

I 05.08.2011 Rolf Mong
Uttalelse til avgrenset høring- revidering av 
kommuneplan for Eigersund, spredt boligbygging 
søre del

27
8

U 16.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til løsning på Tengs - kommuneplan

27
7

I 19.08.2011 Norsk Vind Energi AS
Kommuneplan og Egersund vindpark -
informasjon

27
5

I 31.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Meklingsreferat Kommuneplan Eigersund
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27
3

I 09.09.2011 Fylkesrådmannen
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse -
revidering av kommuneplanen 2011 - 2022

27
9

I 13.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Sak 2010/4759 - kommuneplan Eigersund -
Tengs - trekking av innsigelse

28
1

I 13.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Underskrevet referat fra meklingsmøte

28
3

I 13.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Signert meklingsreferat - kommuneplan for 
Eigersund

28
0

X 14.09.2011

Avgrenset høring - kart 3. Spredt boligbygging 
SB(1) - Mong - Søre del, 1. Fremtidig utvidelse 
av industriområde - Tengs - Egersund, 2. 
Fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse -
HF - Sannarnes - Hellvik

28
2

I 15.09.2011 Fylkesrådmannen
Vedtak med saksutredning vedlagt  - fremmer 
innsigelse - Revidering av kommuneplan 2011 -
2022

28
4

I 16.09.2011
Advokat Jensen & 
Bilstad

Vedr. kommuneplan - boligtomt gnr. 20 bnr. 7

29
4

I 19.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Justering av område for spredt bolig med 10-15 
m - tomt på Nodland ved Hadland bedehus

29
3

X 21.09.2011 Dag Kjetil Tonheim
Justering - tomt Nodland ved Hadland bedehus 
gnr. 20 bnr. 7.  - Ester og Samuel Ørsland

28
5

I 03.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra meklingsmøte 30.09.11 -
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

28
6

I 11.10.2011
Adv. Svein Erling 
Jensen

Vedr. kommuneplan - boligtomt gnr. 20 bnr. 7

28
7

U 08.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversending av innsigelsessak til MD -
Kommuneplan for Eigersund kommune 2011 -
2022

28
8

I 06.01.2012
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Vedrørende arealdelen til kommuneplanen for 
Eigersund kommune - gjelder gnr. 3 bnr. 14

28
9

I 16.01.2012
Adv. Svein Erling 
Jensen

Vedr. kommuneplan - boligtomt gnr. 20 bnr. 7

29
0

U 23.01.2012
Adv. Svein Erling 
Jensen

Vedr. kommuneplan - boligtomt gnr. 20 bnr. 7

29
1

I 24.01.2012 Riksantikvaren
11/01031-9 - Forslag til bestemmelse -
Havnepromenade

29
5

I 26.01.2012
Kommunal- og 
regionaldep

Prinsipputtalelse/fortolkning - krav om 
utbyggingsavtale i forbindelse med 
byggetillatelse

29
6

I 23.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Eigersund kommuneplan. Oversendelse til 
Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse

29
7

I 11.04.2012 Miljøverndepartement Innsigelse til kommuneplanens arealdel

29
8

U 02.05.2012 36 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak 
- Eigersund kommune

30
0

I 15.05.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak 
- kommuneplan 2011-2011

30
2

I 29.05.2012 Forsvarsbygg
Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak 
- Eigersund kommune

30
1

I 30.05.2012
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Høring og offentlig ettersyn -
forutsigbarhetsvedtak - revidering av 
kommuneplan

30 N 22.06.2012 Prosjektleder Forutsigbarhetsvedtaket om utbyggingsavtaler
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6 boligområde Rundevoll -
Hestnes

30
4

I 11.07.2012 Miljøverndepartementet
Vedtak i innsigelsessak til kommuneplanens 
arealdel

Parter i saken:
            

Bergvesenet Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
BR-representanten 
Åshild Slettebø
Dalane Energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
Dalane folkemuseum pb 338 4379 EGERSUND
Dalane Friluftsråd Landbrukssenteret 4376 HELLELAND
Dalane Miljøverk IKS Postboks 535 4379 EGERSUND
Den norske kirke v/ 
kirkevergen
Egersund Seaservice 
v/ Næringssjefen i 
Dalane

Postboks 102 4379 EGERSUND

Eigersund Fiskarlag Hoveræget 9 4370 EGERSUND
Eigersund havnevesen Postboks 117 4370 EGERSUND
Eigersund idrettsråd v/ 
Petter E. Seglem

Basthaugveien 10 4370 EGERSUND

Eigersund kommune 
ved Miljøavdelingen

Postboks 580, 4379 
Egersund

Eigersund politistasjon Postboks 25 4379 EGERSUND
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i 
Rogaland-
Fylkeslandbruk

Postboks 59 4001 STAVANGER

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG
Jernbaneverket Region 
Vest

Postboks 4350 2308 HAMAR

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Landbrukskontoret i 
Eigersund og Sokndal

Landbrukssenteret 4376 HELLELAND

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 STAVANGER
Mattilsynet Varbergveien 19 4370 EGERSUND
Naturvernforbundet i 
Rogaland

Postboks 441 4002 STAVANGER

NAV Postboks 260 4066 STAVANGER
Nettbuss Fossveien 6 4370 EGERSUND
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Postboks 5091, 
Majorstuen

0301 OSLO

Telenor Broadcast, 1331 FORNEBU
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Norkring AS
NSB AS Prinsensgt 7-9 0048 OSLO
Næringsforeningen i 
Stavanger-regionen-
Dalane

Strandgaten 40 4370 EGERSUND

Næringssjefen i Dalane Pb 102 4379 EGERSUND
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge

pb 580 4379 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune-kultur

PB 130 4001 STAVANGER

Rogaland 
fylkeskommune-
regionalplan

Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland 
fylkeskommune-
samferdsel

Postboks 130 4001 STAVANGER

ROM Eiendom Kirkegaten 15 0048 OSLO
Bjarne Rosenblad Kommuneoverlege
Sentrumsforeningen i 
Egersund

Postboks 534 4379 EGERSUND

Sirdal kommune 4440 TONSTAD
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I 

DALANE
Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Statskog Sør- og 
Vestlandet

PB. 433 4664 KRISTIANSAND 
S

Telenett AS Postboks 340 4001 STAVANGER
Roger Tengsareid Brannsjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  KYRKJEBØ Una 
Sendt: 30.05.2012 
Til:  post@eigersund.kommune.no 

Kopi: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
Emne: VS: 12/00416-1 - Høring og offentlig ettersyn - forutsigbarhetsvedtak - Eigersund kommune -
(Deres referanse 12/13523/07/3791/FE-142) 
________________________________________________________________ 

Fra: KYRKJEBØ Una 
Sendt: 30. mai 2012 13:42
Til: 'post@egersund.kommune.no'
Kopi: 'dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no'
Emne: 12/00416-1 - Høring og offentlig ettersyn - forutsigbarhetsvedtak - Eigersund kommune - (Deres 
referanse 12/13523/07/3791/FE-142)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har ingen kommentar til saken « 
Høring og offentlig ettersyn forutsigbarhetsvedtak - Eigersund kommune. 

Med vennlig hilsen 

Una Kyrkjebø

Rådgiver

Beskrivelse: Beskrivelse: Logo med gull copy

Tlf. +47 73904050, 73904023 (direkte)

mail@dirmin.no <mailto:mail@dirmin.no>,  Una.Kyrkjebo@dirmin.no <mailto:Una.Kyrkjebo@dirmin.no>

www.dirmin.no <http://www.dirmin.no>
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 22.06.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Innspill til forutsigbarhetsvedtaket om utbyggingsavtaler 
________________________________________________________________ 

 Forutsigbarhetsvedtaket:

-        Ang. pkt. 1. Angående geografisk avgrensning kan det være en fordel at kommunen åpner for bruk av 
utbyggingsavtaler i hele kommunen, da ub-avtaler også kan være nyttig som verktøy utenfor tettbygde strøk.

-        Ang. pkt. 2. Både forutsigbarhetsvedtaket og malen bygger på et oppsett hvor utbyggingsavtalen blir 
fremforhandlet og underskrevet før igangsettingstillatelse. I mange tilfeller er det en fordel at arbeidet med 
utbyggingsavtaler går parallelt med utarbeidelsen av tilhørende arealplan. Dette for å skape gjennomførbare planer 
og for å få utbygger til å bidra til nødvendig infrastruktur. Ofte brukes en modell hvor utbyggingsavtalene skal være 

underskrevet av utbygger før 2 gangs behandling av tilhørende reguleringsplan. Kommunen har først lov til å 
signere når arealplanen er vedtatt og typisk behandles planen derfor rett før utbyggingsavtalen på det samme 
kommunestyremøte. 

-        Ang. pkt. 4. Prinsippet kan evt. tydeliggjøres og utvides. Eksempel på formulering: «Hovedprinsippet for 
finansiering er at den enkelte utbygger må påregne å dekke alle kostnader som har direkte sammenheng med egen 

utbygging. I tillegg må utbygger påregne å skulle delta helt eller delvis i finansiering av eksterne kostnader som har 
direkte saklig sammenheng med utbyggingen. (For eksempel utvidelse av kommunal vei eller gang- sykkelvei som 
er nødvendig eller får merbelastning som følge av utbyggingen). Bidrag fra utbygger til tiltak skal stå i 
forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad denne utløser behov for tiltaket i 
samsvar med bestemmelser i Pbl.» 

Mvh
Åshild Bakken 
Prosjektleder boligområde Rundevoll - Hestnes, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 83 14 / Mobiltelefon: 976 94 114 Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no <mailto:aashild.bakken@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <blocked::http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården 3. etasje, Nytorget 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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.08.2012
Arkiv: :FE-143, TI-&86, 
TI-&30
Arkivsaksnr.:
12/927
Journalpostløpenr.:
12/20970

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
108/12 Formannskapet 26.09.2012
089/12 Kommunestyret 01.10.2012

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 nylig er vedtatt og det er satt av 
relativt store areal til byggeformål samt at det krever svært mye ressurser med full revidering, 
vil en denne gangen fokusere på en tematisk revidering i forhold til næringsareal. En 
vurderer det som viktig at kommunen til enhver tid har tilgjengelig tilstrekkelig og 
veldifferensierte 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 og forenkles. Rådmannen foreslår å flytte arbeidet med 
folkehelseplanen frem til oppstart i 2013 etter gjennomgang av uttaler. Rådmannen anbefaler 
at planprogrammet blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som vedtar planprogrammet.

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret

Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1.

Eventuell tidligere politisk behandling:

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.
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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 
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.
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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. 

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.
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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 ressurs- og arbeidskrevende plan og en vurderer heller ikke at det er 
nødvendig med en full revidering. En viser til at en har hatt full revidering både i 2003, 2007 
og 2011/2012.  Det er fremdeles mange byggeområder med store arealer som ikke er 
regulert og utbygd. Det er heller ikke kapasitet til å foreta en full revidering på nytt, jfr. at en i 
perioden 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 og 
setter av ressurser til dette.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2007 og er moden for revidering. Eigersund kommune 
og samfunn står ovenfor store utfordringer og en vurderer det derfor 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. Dette vil skje i nært samarbeid med Jernbaneverket, Rogaland 
fylkeskommune, Statens Vegvesen mfl.

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.

Koordinering og prioritering
Det er plankontoret ved plansjefen som koordinerer kommunens planlegging og dette gjelder 
alle planer enten det er temaplaner eller sektorplaner. Dette gjelder oppstart, sammensetting 
av plangrupper

Alle planer skal innom rådmannens ledergruppe i forbindelse med oppstart og ev. før planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Det er plansjef som legger frem planene ev. med bistand fra 
fagavdeling.

Innspill til varsel om oppstart
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Påpeker viktigheten av at 
kommunen prioriterer 
arbeidet med en plan for 
folkehelsearbeidet slik at 
hensynet til folkehelse blir 
sikret og ivaretatt. 

 Eigersund kommune har
også andre utfordringer 
knyttet til bl.a. trivsel i 
skolen, antall 
uføretrygdede, rus og 
psykiatri.

J

O

Rådmannen tar dette til 
etterretning og viser til at en har 
flyttet ”Folkehelseplan” frem, slik at 
oppstart blir i løpet av 2013. 

En tar dette til etterretning og viser 
dette er tema som blir tatt opp i de 
enkelte tema- og sektorplanene. 
En viser til at 
kommunehelseprofilen er 
innarbeidet i planstrategien.

2. Rogaland 
Fylkeskommune

 Eigersund kommune har 
gjennom planstrategiens 
beskrivelse av 
utviklingstrekk sett et klart 
behov for å revidere 
kommuneplanens 

E Rådmannen viser til at 
samfunnsdelen med handlingsdel 
skal rulleres i perioden. Dette vil 
kreve mye ressurser og en legger 
opp til mulighet for bred 
medvirkning.
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samfunnsdel.
 Fylkeskommunen har 

forståelse for kommunens 
ønske om en begrenset 
revidering av arealdelen, 
knyttettil næringsområder. 
Dette virker fornuftig med 
tanke på at arealdelen på 
de fleste områder er godt 
oppdatert og et godt 
verktøy for framtidig 
styring av utviklingen i 
Eigersund.

 Eigersund kommune 
skriver litt om medvirkning 
i utarbeidelsen av 
planstrategien. Det
oppfordres til å legge til 
rette for enda bredere 
deltakelse, særlig fra barn 
og unge, når planer hvor 
dette er relevant skal 
utarbeides.

 Plan for kulturminner skal i 
følge oversikten 
utarbeides med oppstart i 
2013. Fylkes-rådmannen 
ser frem til at 
kulturminneplan for 
Eigersund blir ferdigstilt.

E

O

E

Rådmannen tar dette til etteretning 
og viser til at en vurderer at 
kommunen må være offensiv når 
det gjelder næringsutvikling 
herunder tilrettelegging av areal.

Rådmannen legger til grunn at 
kommunen i sine planprosesser 
følger kravene til medvirkning på 
vanlig måte og som en gjør i alle 
planer og der barn og unges 
representant er en fast aktør i 
dette. Dette gjelder alle planer.

Rådmannen tar dette til 
etterretning.

3. Statens Vegvesen  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. Jernbaneverket  Utviklingsplan for 
Jærbanen legger til 
grunn en vesentlig 
høyere togfrekvens og et 
bedre tilbud på 
strekningen. For å legge 
til rette for et bedre 
togtilbud arbeider 
Jernbaneverket nå med å 
se på behov for og 
avklare løsninger for 
hensetting av tog og 
nødvendige driftsareal.
Jernbaneverket vil også 
sette i gang arbeid med å 
se på utvikling av 
Egersund stasjon og vi 
ser frem til et samarbeid 
om områderegulering av 
sentrumsområde 
Eie/knutepunkt 
jernbanestasjonen i 

E Rådmannen tar dette til 
etterretning og ser det som positivt 
at en ønsker å bidra i tilknytning til 
områderegulering av Eieområdet 
samt å se på hvordan en kan 
utvikle stasjonsområde på en 
positiv måte både som en viktig 
del av Egersund by, men også 
som regionalt trafikk knutepunkt. 
En viser til at områderegulering 
allerede er lagt inn i 
planprogrammet i perioden.
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planperioden
5. Forsvarsbygg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.
6. Direktorat for 

Mineralforvaltning
 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.
7. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.

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 form av plangrupper 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. Dette gjelder særlig planer innen Levekår.

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 av 
næringsareal

125 000 125 000

Sum 200 000 475 000 425 000
~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239420 Uttalelse til forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
238598 Uttalelse til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

238509
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015

238261 Høring av kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015
238034 Uttalelse til Eigersunds kommunale planstrategi for 2012 -2015
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237874 Supplerende uttalelse til kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015
237585 Uttalelse planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

237584
VS: 201207686-2 - Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015

240029 Endelig utkast - Planstrategi 2012-2015.pdf
241558 Uttalelse til planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

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 14.06.2012

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Den norske kirke; 
Rom Eiendom AS; 
Lyse Energi AS; 
Næringssjefen; 
Sirdal kommune; 
Sentrumsforeningen i 
Egersund; 
Jernbaneverket region 

Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 
planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015
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Vest; 
Hå kommune; 
Forsvarsbygg; 
Fiskarlaget Vest; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane folkemuseum; 
Dalane Energi; 
Bergvesenet; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Sokndal kommune; 
Lund kommune; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret; 
Dalane Miljøverk

19 U 19.06.2012
Eigersund kommune 
Ledere

Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 
planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015

25 I 26.06.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

20 I 06.07.2012
Jernbaneverket region 
Vest

Uttalelse planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

22 I 09.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til Eigersunds kommunale planstrategi 
for 2012 -2015

21 I 10.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Supplerende uttalelse til kommunal planstrategi 
for Eigersund kommune 2012-2015

26 I 10.07.2012 Forsvarsbygg
Uttalelse til forslag til planstrategi for Eigersund 
kommune 2012 - 2015

23 I 12.07.2012
Direktoratet for 
mineralforvaltning

Høring av kommunal planstrategi for Eigersund 
kommune 2012-2015

29 I 15.08.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

30 I 17.08.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Innspill til planstrategi for Eigersund kommune 
2012- 2015

Parter i saken:

Side 66 av 375



Side 67 av 375



Side 68 av 375



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015

Vår ref.: 12/20168 / 12/927 / FE-143, TI-&86, TI-&30 Dato: 16.07.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har behandlet sak vedr. – Forslag til planstrategi for 
Eigersund kommune 2012 - 2015, datert 14.06.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak den 03.07.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 13.07.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: 12/00371-3 - Offetnlig ettersyn av kommunal planstrategi for Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Kjølle Idunn [mailto:Idunn.Kjolle@dirmin.no] 
Sendt: 12. juli 2012 17:12
Til: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no; post@eigersund.kommune.no
Emne: 12/00371-3 - Offetnlig ettersyn av kommunal planstrategi for Eigersund kommune

Deres ref:  12/16104 / 12/927 / FE-143, TI-&86, TI-&30

Høring av kommunal planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til vår nylige høringsuttalelse i 
saken av 04.05.2012. Vi har ingen ytterligere innspill å tilføye. 

Med vennlig hilsen

Idunn Kjølle

senioringeniør

Beskrivelse: Logo med gull copy

Tlf. +47 73904050, 73904021 (direkte), 99041003 (mobil)
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 10.07.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Supplerende uttalelse til kommunal planstrategi for Eigersund 2012-2015 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: morten.sageidet@fmro.no [mailto:morten.sageidet@fmro.no] 
Sendt: 10. juli 2012 13:54
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Supplerende uttalelse til kommunal planstrategi for Eigersund 2012-2015

Eigersund kommune                                                                

Stavanger 10. juli 2012

Vår ref:  12/4138

Deres ref: 12/16104 / 12/927 / FE-143, TI-&86, TI-&30

Supplerende uttalelse til kommunal planstrategi for Eigersund 2012-2015 

Vi viser til kommunens oversendelse i saken.

Fylkesmannen sendte ut uttalelse i saken i går, men fikk ikke alt med der. Her kommer en 
supplende uttalelse innenfor temaet oppvekst/skole:

Oppvekst/skole
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Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 
opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal være et hjelpemiddel til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 
prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.

Det ser ut som kommunens forslag til planprogram inneholder en boks med rød omramming 

som er ment å peke på planbehovet. 

Det er ingen slik boks under barnehage på s 12-13. Vi har ikke spesielle tegn som peker på 
behov for slik planlegging, men kommunen har svært lave tilskudd til private barnehager pga. 
lave kostnader i kommunale barnehager, selv om de skriver at de ligger høyere i kostnader enn 
sammenlignbare kommuner. 

På skoleområdet peker kommunen på styring av nye boligområder for å utnytte 
skolekapasiteten og at behovet for nye skoleareal primært bør skje i tilknytning til eksisterende 
skoler (s 13). Vi har ingen kommentarer til dette.

Med hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Morten Sageidet

plankoordinator

T: 51 56 89 11

postmottak@fmro.no <mailto:postmottak@fmro.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland 
<file:///C:\Users\morten.sageidet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%2
0Files\Content.Outlook\4WTXP62G\www.fylkesmannen.no\rogaland>
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Besøksadresse:
  

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@jbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

jernbaneverket.no

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND

  

Henvendelse til: Morten Fløysvik  Dato:  06.07.2012
Tlf.:     Saksref.: 201207686-2
Faks:    Deres ref.: 12/16104 / 12/927 /
E-post: Jan.Morten.Floysvik@jbv.no  Vedlegg:   

Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015

Det vises til høringsdokumentene.

Utviklingsplan for Jærbanen legger til grunn en vesentlig høyere togfrekvens og et bedre 
tilbud på strekningen. For å legge til rette for et bedre togtilbud arbeider Jernbaneverket nå 
med å se på behov for og avklare løsninger for hensetting av tog og nødvendige driftsareal.

Jernbaneverket vil også sette i gang arbeid med å se på utvikling av Egersund stasjon og vi 
ser frem til et samarbeid om områderegulering av sentrumsområde Eie/knutepunkt 
jernbanestasjonen i planperioden. 

Med hilsen

Morten Fløysvik

  
Plan sør/vest, utredning og forvaltning
Dokumentet er godkjent elektronisk
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 06.07.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: 201207686-2 - Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 
2012 - 2015 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Fløysvik Morten [mailto:Jan.Morten.Floysvik@jbv.no] 
Sendt: 6. juli 2012 09:04
Til: Eigersund kommune
Emne: 201207686-2 - Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2012 
- 2015

Med vennlig hilsen

Morten Fløysvik

Jernbaneverket

Plan Sør/Vest

e-post: flojan@jbv.no 

tlf 515 69 526 mobil 902 07 635
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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 og folkehelse 
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 



 

 
8

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 
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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 
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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 og folkehelse 

‐ 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. 
 
Folkehelseprofil 
Folkehelsehelseprofilene er en unik rapport 
for hver enkelt av landets 430 kommuner.  
 
Temaene er valgt ut fra kjente 
folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert 
temaområde vil likevel være preget av hva 
som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå. 
Temaområdene er valgt ut i fra et 
forebyggingspotensial, det gjelder også 
området helse og sykdom. Indikatorene tar 
høyde for kommunens alders og 
kjønnssammensetning. 
 

Her er noen av funnene i folkehelseprofilen 
Om befolkningen 

 Det har vært befolkningsvekst i 2010. 

 Andelen eldre over 80 år er ikke forskjellig 
fra landsgjennomsnittet. 

 Forventet levealder for menn er ikke  
forskjellig fra  landsgjennomsnittet. 

Levekår 

 Andelen med grunnskole som høyeste 
utdanning er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet. 

 Andelen personer i husholdninger med lav 
inntekt er lavere enn i landet forøvrig. 

 Arbeidsledigheten er lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

 Andel uføretrygdede under 45 år er 
høyere enn i landet forøvrig. 

Miljø 

 Andel personer tilknyttet vannverk med 
forskriftsmessig tilfredsstillende 
analyseresultater mhp. E. coli, er høyere 
enn ellers i landet. 

 Antall som legges inn på sykehus for 
personskader etter ulykker er ikke 
forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

Skole 

 Ungdom trives dårligere på skolen enn det 
som er vanlig ellers i landet, vurdert etter 
trivsel hos 10.‐klassinger. 

 Andelen 5.‐klassinger på laveste 
mestringsnivå i lesing er ikke forskjellig fra 
landsgjennomsnittet. 

 Flere fullfører videregående skole enn det 
som er vanlig i landet for øvrig. 

Levevaner 

 Røyking ser ut til å være et mindre 
problem enn ellers i landet, vurdert etter 
andelen gravide som røyker ved første 
svangerskapskontroll.  

Helse og sykdom 

 Antall personer som bruker legemidler 
mot psykiske lidelser, som blant annet 
angst og depresjon, er ikke forskjellig fra 
landsgjennomsnittet. 

 Hjerte‐ og karsykdom ser ut til å være 
mindre utbredt enn ellers i landet, jfr. 
antall pasienter behandlet i sykehus. 

 Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne 
er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet, 
basert på bruk av legemidler (45‐74 år). 
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 Utbredelsen av type 2‐diabetes, målt ved 
bruk av legemidler, ser ut til å være lavere 
enn ellers i landet (30‐74 år). 

 

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 . 
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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.  

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.  
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 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. 

 
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    

LNDBRUK       
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. 
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EIGERSUND KOMMUNE - KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2012 - 2015

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse, og beklager at vi 
som følge av ferieavvikling sender svaret noe over høringsfristen. Det er bedt om utsatt 
frist, men ikke mottatt noe svar på forespørselen.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet. Fylkesmannen i 
Rogaland har i denne saken sendt eget brev.

Bakgrunn
Eigersund kommune har sendt på høring forslag til kommunal planstrategi 2012 – 2015. 
Kommunal planstrategi er kommunen sitt styringsverktøy, og det er ingen sterke føringer 
for hvordan regionale styresmakter skal involveres utover at man skal gis mulighet til 
innspill. 

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skal se til at kommunen følger opp 
regionalt vedtatte planer. Disse planene skal medvirke til regional utvikling, og 
fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å bruke regionale planer i vurderingen av egne 
planbehov. 

Eigersund kommune har listet opp fire regionale planer som de mener er de mest sentrale. 
Fylkesrådmannen oppfordrer sterkt til også å se på regionalplan for næring og 
fylkesdelplan for universell utforming, da dette er tema som Eigersund beskriver at vil få 
mye fokus i de kommende årene.

Eigersund kommune har gjennom planstrategiens beskrivelse av utviklingstrekk sett et 
klart behov for å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Dette er bra, og viser at 
kommunen ønsker å legge en tydelig strategi for årene fremover. Samfunnsdelen skal gi 
grunnlag for overordnede strategier i arealdelen. 

Vi har forståelse for kommunens ønske om en begrenset revidering av arealdelen, knyttet 
til næringsområder. Dette virker fornuftig med tanke på at arealdelen på de fleste områder 
er godt oppdatert og et godt verktøy for framtidig styring av utviklingen i Eigersund, men at 
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man allerede nå ser behovet for oppdatering av næringsarealer. 

Fylkesrådmannen vil likevel minne om at revideringen av samfunnsdelen ikke må bli 
begrenset av at arealdelen bare er tenkt å gis en mindre revidering. En solid samfunnsdel 
vil danne et godt grunnlag for utvikling av andre planer, og en mulig fullstendig revidering 
av arealdelen i neste kommunestyreperiode. Videre er det samfunnsdelen som skal være 
styrende for om hele eller deler av arealdelen skal revideres, og den endelige beslutningen 
om hvor mye som skal revideres må derfor tas når den er ferdig.

Kommunen legger opp til revidering av en stor mengde planer. Oversikten over 
eksisterende og nye planbehov er god, men det stilles herfra spørsmål ved om det er 
realistisk å få utarbeidet såpass mange planer. Kommunen oppfordres til å bruke 
planstrategien til en enda tydeligere prioritering av rekkefølgen planene skal utarbeides i.

Eigersund kommune skriver litt om medvirkning i utarbeidelsen av planstrategien. Det 
oppfordres til å legge til rette for enda bredere deltakelse, særlig fra barn og unge, når 
planer hvor dette er relevant skal utarbeides.

Nyere tids kulturminner:
Plan for kulturminner skal i følge oversikten utarbeides med oppstart i 2013. 
Fylkesrådmannen ser frem til at kulturminneplan for Eigersund blir ferdigstilt. Dette vil gi en 
oversikt over kulturminnene som finnes i kommunen, med mål og tiltak for bevaring og 
formidling/tilrettelegging av de viktigste av disse, og være et nyttig verktøy i plan- og 
byggesaksbehandling. 

En kartlegging av tilgjengelighet i forhold til den verneverdige trehusbebyggelsen i 
Egersund sentrum, med eksempler på gode løsninger, vil være et godt utgangspunkt for 
nødvendig universell utforming i Egersund sentrum. Løsningene må imidlertid tilpasses 
hvert enkelt vernet bygg, og vurderes i forhold til bevaringsplanen for Egersund sentrum.

Ut over det ovennevnte har fylkesrådmannen ingen ytterligere kommentarer, og ønsker 
lykke til med det videre arbeidet.

Med hilsen

Christine Haver
regionalplansjef

Knut Thorkildsen Slettebak
saksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune (2012-
2017)
Strategisk plan for kommunens møte med 
Samhandlingsreformen

Sammendrag:

En arbeidsgruppe, nedsatt av Kommunalsjef for Levekår, startet våren 2011 arbeidet med å 
identifisere hvilke konsekvenser Samhandlingsreformen ville ha for Eigersund kommune. 
Underveis i prosessen ble man klar over at det var et behov for en overordnet helse - og 
omsorgsplan i kommunen. Mandatet til arbeidsgruppen ble dermed utvidet til å utvikle en 
overordnet plan for helse og omsorg.

Formålet med planen er å få et planmessig godt grunnlag for å utvikle bærekraftige tjenester 
innenfor helse og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne møte fremtidige utfordringer på en 
kvalitativ og økonomisk god måte. Innbyggere i kommunen skal være friske så lenge som 
mulig. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i stedet for å tilby 
kompenserende pleie. Planen gir en oversikt over helse- og omsorgssituasjonen i 
kommunen i dag. Den belyser hvilke utfordringer man har i møte med 
Samhandlingsreformen, og anbefaling om tiltak for å imøtekomme den, slik at helhetlige 
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor laveste effektive omsorgsnivå. En har 
identifisert et behov, både for å bevare/ videreutvikle eksisterende tjenester, og også for å 
gjøre noe nytt. Hovedprioriteringen vil være å legge til rette for hverdagsrehabilitering. Man 
anbefaler at omsorgstjenestene legges om til ”Trening i stedet for pleie og selvhjelp i stedet 
for hjemmehjelp”. 

Saksgang:
Brukerutvalget gir uttalelse i saken. Rådmannen innstiller til formannskapet: Endelig vedtak 
fattes av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Forslag til Helse- og omsorgsplan 2012-2017 vedtas som fremlagt.
2. Planen har status som fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i 

planperioden.
3. Kostnadskrevende tiltak i planen vurderes i forbindelse med årsbudsjett og 

økonomiplan.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Det foreliggende forslag til ny helse- og omsorgsplan er ikke tidligere blitt behandlet politisk i 
Eigersund kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Helse og omsorgsplan for Eigersund kommune

Innledning og bakgrunn

Nye helseutfordringer og nye behandlingsmuligheter, kombinert med ny bruker- og 
pasientrolle, fører til endringer i helse- og omsorgstjenesten. Den økende andelen eldre i 
befolkningen påvirker sykdomsmønsteret. Med høyere alder øker også forekomsten av 
sammensatte og kroniske sykdommer. Samtidig pågår en økende spesialisering og 
oppdeling av tjenestene, både faglig og organisatorisk. Utfordringene vi står ovenfor, også i 
Eigersund kommune, har ført til en utbredt erkjennelse av at det er behov for endringer for å 
sikre bærekraft og god kvalitet på helse- og omsorgstjenester. Som et resultat av dette trådte 
Samhandlingsreformen i kraft fra 1. januar 2012. En ny grunntanke må etableres. 

Samhandlingsreformen retter stor oppmerksomhet mot å etablere tiltak før, etter og 
istedenfor sykehusopphold. Den fremhever pasientgrupper slik som KOLS-pasienter, 
pasienter som har behov for lindrende behandling, rehabilitering og diabetespasienter. 
Reformen legger også stor vekt på forebyggingstiltak. En større andel av tjenestene skal ytes 
i kommunene, det er der folk lever og bor. Pasientene og brukerne skal være i sentrum. For 
å få gjennomført reformen er det etablert politiske, rettslige, økonomiske, faglige og 
organisatoriske virkemidler. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015 beskriver hvordan 
politikerne har vedtatt at helse- og omsorgstjenestene skal utvikles i årene som kommer. Det 
er vedtatt to nye lover fra 01.01.12; lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om 
folkehelsearbeid. I tillegg er det vedtatt at helseforetakene og kommunene skal inngå 
samarbeidsavtaler som er rettslig bindende for begge parter.

Følgende økonomiske virkemidler skal stimulere kommunene til å bygge opp kommunale 

tilbud:

1. Kommunalt betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter fra første dag de er 

registrert utskrivingsklare. 

2. Kommunal medfinansiering på 20 % av gjennomsnittskostnadene for medisinske 

innleggelser og polikliniske konsultasjoner i sykehus. Psykiatri, kirurgi, fødsler, 

nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler er unntatt fra 

ordningen. 

3. Øyeblikkelig hjelp- døgntilbud. Tilskuddene til kommunene finansieres ved tilsvarende 

trekk i de regionale helseforetakenes (RHF) basisbevilgninger. 

Eigersund kommune vil fokusere på ressurser, mestring og deltakelse, som grunnprinsipper i 
helsefremmende arbeid, og at dette skal være gjeldende for hele kommunens befolkning, 
dette fremkommer i planen. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på målrettet 
kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos 
mottakere av helse- og omsorgstjenester. En ny grunntanke må etableres. Det anbefales å 
etablere et ”hverdagsrehabiliteringsteam”. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må 
støttes i stedet for å tilby kompenserende pleie. Dette krever en endring hos 
tjenestemottaker, pårørende og ansatte. 
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I praksis går ”hverdagsrehabilitering” ut på at innbyggere som første gang henvender seg til 
kommunen med anmodning om personlig eller praktisk hjelp, blir møtt av et tverrfaglig team, 
som målrettet arbeider for å sette folk i stand til å klare seg selv. Hverdagsrehabilitering tar 
utgangspunkt i erfaringer fra den danske modellen ”Lengst mulig i eget liv” eller 
”Fredericiamodellen”. Denne modellen er grundig evaluert og analysert. De positive 
erfaringene som en har høstet både i danske og svenske kommuner med denne måte å 
arbeide på, gir tro på at dette også bør prøves i Eigersund. Mange norske kommuner 
vurderer nå hvordan en kan gjennomføre en tilsvarende dreining av innsatsen i retning av 
mer forebygging og rehabilitering.

Virkeområde og status for planen

Planen her vil berøre og bli berørt av andre nærliggende planer. Det kan eksempelvis 
nevnes rehabiliteringsplan, plan for offentlige legetjenester, plan for helsestasjonstjenester, 
folkehelseplan, strategisk plan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 2010-2030, 
boligsosial handlingsplan, kulturplan og handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen 
omhandler det helhetlige helse- og omsorgstilbudet til kommunens innbyggere, uavhengig av 
alder, diagnose og bosted. Dette betyr at planen favner alle brukergrupper, eksempelvis 
personer med funksjonshemning, psykiske lidelser, demens, samt unge og eldre innbyggere.
Tema som omtales i egne delplaner vies begrenset plass i denne helse- og omsorgsplanen, 
det henvises til aktuell delplan.

Dette vil fremstå som en overordnet helse- og omsorgsplan, hvor delplaner må støtte opp 
om/ supplere denne planen. Planen er retningsgivende for sektorens arbeid og prioriteringer 
og vil danne grunnlag for dennes innspill til budsjett og økonomiplan.

Plangruppe/ prosess

Høsten 2011 startet arbeidet med foreliggende plan for utvikling av fremtidens helse- og 
omsorgstjenester i kommunen. Helse- og omsorgstjenester er et komplekst tiltaksområde 
med mange aktører. I planprosessen er det vektlagt at ulike aktører skal kunne delta allerede 
fra starten, slik at brukerperspektivet ivaretas. Arbeidsgruppen har vært tverrfaglig 
representert, i tillegg til representanter fra brukerutvalg og arbeidstakernes tillitsvalgte. 
Arbeidsgruppen har bestått av: 

 Plansjef Dag Kjetil Tonheim 

 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad 

 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal 

 Fagkonsulent Eli Sævareid

 Leder IBO Alf Tore Sæstad 

 Leder korttidsavdelingen 2 vest Wenche Høghaug 

 Leder Sone Havsøy/ Helleland Lise Ravneberg 

 Representant fra Brukerutvalget Edmund Iversen 

 Tillitsvalgt fagforbundet Inger W. Dyrsand  

 Tillitsvalgt Legeforeningen Birger Christensen 

 Tillitsvalgt NSF Renate Håland
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I september 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 relevante kommunale driftsledere informert om oppstart av 
planarbeidet. Samtidig med informasjon om oppstart av planarbeidet, inviterte man til å 
komme med innspill til planen. Det har kommet innspill fra den kommunale fysio- og 
ergoterapitjenesten, og dette er i stor grad innarbeidet i planen. Plangruppen har også hatt 
dialogmøte med leder for fysio- og ergoterapitjenesten, Bjørg Elen Abrahamsen. 

Pågående organisasjonsgjennomgang i kommunen kan få konsekvenser for tjenestetilbudet 
som man ikke kan se på nåværende tidspunkt. Planen tar utgangspunkt i nåværende 
organisering av helse- og omsorgssektoren.

Anbefalinger
I prioritert rekkefølge fremkommer følgende anbefalinger i planen:

Etablere eget team som jobber spesifikt med hverdagsrehabilitering.
Hovedmålet med hverdagsrehabilitering vil være å legge til rette for at de brukerne som er i 
stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv 
og oppleve verdighet. Svært få ønsker seg i utgangspunktet en sykehjemsplass, eller daglig 
å være avhengig av hjelp fra andre. I den grad innbyggerne kan få hjelp som bidrar til at de 
kan klare mest mulig selv, vil de fleste oppleve det som et gode. Det anbefales at 
hverdagsrehabilitering blir tilbudt til nye brukere/ pasienter. Pasienter som skal starte med 
hverdagsrehabilitering må være motivert for opplegget og ha et rehabiliteringspotensialet.

Styrke kompetansen: blant annet ved å øke kompetansemidler, omgjøre stillinger til et 
høyere fagnivå og skape attraktiv arbeidsplass m.m.

Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende for å nå målene i 
Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 
Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med nødvendig 
kompetanse. 

Folkehelsekoordinator/ Frisklivssentral

For et best mulig kommunalt folkehelsearbeid, vil det være viktig å legge til rette for 
videreføring av stilling som folkehelsekoordinator evt. i forbindelse med opprettelse av 
Frisklivssentral. For å koordinere ”spesifikke tiltak” må kommunen ha en koordinerende 
enhet for folkehelse. For Eigersund kommune er dette tenkt bygget opp omkring en 
folkehelseenhet/ folkehelsekoordinator og en Frisklivssentral som yter lavterskeltilbud.
Anbefaling følges videre opp i Folkehelseplan som er til rullering.

Styrke nattpatruljen
Dagens organisering av nattpatruljen, som består av en sykepleier og en hjelpepleier hver 
natt, er et lite robust system. Det har vært en stor økning i antall tjenestemottakere i årenes 
løp. Krav gitt ut fra Samhandlingsreformen bidrar til at pasienter skrives ut fra sykehus med 
mer komplekse og sammensatte behov enn tidligere. Dette vil kreve høyere kompetanse og 
et større tjenestetilbud. Det bør minimum være 4 aktive nattevakter på jobb, hvorav to er 
sykepleiere og to er fagarbeidere. Det vil også være mulig å aktivt benytte nattpatruljens 
kompetanse på kommunens bo- og servicesentre. 

Utredning av muligheten for å ha våkne nattevakter på de steder hvor det i dag er hvilende 
må på ny vurderes.
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Behov for et utredningsarbeid relatert til legevakt, opprette en robust legevaktstjeneste. 

Innen 2016 skal kommunen ha klart et øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis. I forkant trengs 
utvikling av en robust og bærekraftig interkommunal legevaktstjeneste. Samlet ressurs man 
beregner å bruke til utvikling av legetjeneste i kommunen/ Dalane: 0,5 årsverk prosjektstilling 
til legevakt. En ser behov for en gjennomgang og utvikling av legevakt, logistikk og 
prosedyrer.

Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

I henhold til ny Helse- og omsorgslov stilles der krav til at alle kommuner organiserer et tilbud 
om døgnopphold for somatisk øyeblikkelig hjelp fram mot 1.1.2016. Tilbudet skal gjelde for 
pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke trenger 
sykehusbehandling og for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, 
behandle eller yte omsorg. I all hovedsak vil dette gjelde pasienter med kjente sykdommer 
som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling. Tilbudet 
anbefales lokalisert i sammen med nåværende korttidsavdeling 2vest. Ut fra 
Helsedirektoratets beregninger er det anslått behov for 1.8 sengeplasser i Eigersund. For å 
ha fleksibilitet i tilbudet, anbefaler Rådmannen å gå for et tiltak med 2-3 plasser. Man 
planlegger oppstart fra og med 2013 (i utgangspunktet gjeldende for Eigersund kommune, 
men kan også være inviterende til deltakelse fra de andre Dalane kommunene).

Kommunens utgifter til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser fullfinansieres 
gjennom overføring av midler av fra de regionale helseforetakenes basisbevilgninger. 
Halvparten av midlene gis som øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Den andre 
halvparten av midlene overføres fra helseforetaket. Fra 2016 skal midlene i sin helhet 
innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.

Helsedirektoratet har gitt ut veiledningsmateriell for å bistå kommuner og helseforetak i 
etablering og drift av øyeblikkelige hjelp døgntilbud. I henhold til veilederen kreves det blant 
annet følgende:

 Reservering av nødvendig lokaler til tilbud.
 Strukturert henvisning/ logistikk fra fastlege/ legevakt til tilbud i kommunen. Med 

strukturert henvisning/ logistikk menes:
o Faglig klarhet om hvilke pasientkategorier, som kan mottas i kommunalt tilbud.
o Nødvendig henvisning med relevante helseopplysninger, medisinliste og 

behandlingsplan for pasient for tiden frem til neste legevisitt på avdeling.
 Daglig legetjeneste i øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 Organisert legetjeneste (vaktordning/ avtale med legevakt) utenfor vanlig arbeidstid 

med kort varslingstid.
 Døgnkontinuerlig sykepleiedekning på avdelingen hvor tilbudet er organisert.
 Nødvendig grunnbemanning på avdelingen hvor tilbudet er organisert.
 Nødvendig utstyr på avdelingen til trygg overvåkning og nødvendig prøvetakning.
 Ordning med maksimalt 24 timers responstid på generell blodprøvetakning (som på 

et legesenter).
 Forsvarlig journal- og informasjonssystem.

Etablere/ styrke arbeid med IKT/ Velferdsteknologi
Fortsette arbeidet som er påbegynt angående e-helse.

Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; blant annet økt personellressurs, avlastningstilbud, 
støttekontakt/ treningskontakt, pårørendegrupper og frivillig arbeid.
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Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; Øke dagsenterplasser for personer med og uten 
demens;

For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig anbefales å øke dagsenterplasser 
for personer med demens fra 8 til 16 plasser. Nåværende lokaler på Kjerjaneset kan 
vurderes brukt til dette formålet. For personer uten demenssykdom vil det være nødvendig å 
øke fra dagens 15 opp til 30 plasser frem til 2017. Dette kan være både i kommunal og/ eller 
privat regi. 

Styrke åpent dagtilbud på Lundeåne.
Sees på som et tiltak for bedre tjenestetilbudet til hjemmeboende.

Øke antall korttidsplasser/ rehabiliteringsplasser i samsvar med vedtatt plan for utbygging av 
pleie- og omsorgsboliger

Styrke frivilliges arbeid
Det anbefales at det opprettes Frivillighetskoordinatorer (rekruttere fra allerede ansatte) i de 
ulike enhetene, men først og fremst på bo- og servicesentre og sykehjem. Disse kan danne 
ressursgrupper på tilsvarende måte som andre ressursgrupper man har i dag, eks. innen 
palliasjon, demens og kols. Det synes nyttig og nødvendig at representant fra 
Frivilligsentralen deltar i ressursgruppen. Det synes også nødvendig å stimulere og støtte 
Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner som utgjør viktige innsatsfaktorer for at de som 
ønsker det, skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg; omfatter alle grupper uavhengig av alder, både dag, 
kveld og helg.

Det anbefales en styrking av ressurser knyttet til personell for å kunne tilby tjenester i et 
utvidet tidspunkt på døgnet. Det kan også vurderes om det er mulig å flytte noe av 
ressursene fra dagtid over til kveld, og om det vil være hensiktsmessig for kommunen å ha 
fagkompetanse innen andre felt, slik som psykolog. Disse vurderingene vil belyses i plan for 
psykisk helsearbeid og i ruspolitisk handlingsplan.

Øke kapasitet, og differensiere avlastningstilbudet for barn og unge med spesielle behov.
Videreutvikle miljøtjenesten.

En utfordring er når forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne Bråden skole holder 
stengt i skolens ferier og på planleggingsdager. Da er det et økt press på kommunens 
avlastningsbolig. Det synes nødvendig å se på nye løsninger for å ivareta brukerne på best 
mulig måte i disse periodene. Her anbefales det at faktorer som alder, gruppe-
sammensetning og nødvendig fagkompetanse vurderes. Videre bør det jobbes frem et 
konkret forslag til hvilke tilbud denne gruppen skal ha på dagtid etter endt skolegang. Det 
kan være nødvendig å vurdere nye løsninger som et supplement til Uninor. Brukergruppen 
krever særskilt kompetanse og ressurser for å møte behov for fritidsaktiviteter, praktisk 
bistand og hjemmesykepleie. Dette krever et utredningsarbeid og innbefatter foreløpig kun 
administrative ressurser.

Ny utredning av bo- og servicesentrenes fremtidige funksjoner.
Ut fra beskrevne utfordringer, som følge av flere endrede forhold siden opprettelse av bo- og 
servicesentrene, bør det vurderes om det skal gjennomføres en ny utredning på kvalitet og 
forsvarlighet av driften opp mot økonomi.

Opprette tilsynslege på bo- og servicesentrene og øke tilsynslegefunksjon på 
korttidsavdelingen 2 vest 

Opprettelse av ny fastlegehjemmel er nødvendig dersom legetjenesten skal sikres til 
korttidsavdelingen 2 vest videre fremover. Dette vil være i tråd med kommunens vedtatte 
plan for legetjenesten. Det sees to realistiske muligheter:
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1. Opprettelse av privat hjemmel.
2. Oppkjøp av eksisterende fastlegeliste fra fastlege og opprettelse av nytt kommunalt 

legesenter. Organisering vil gi løsning på legetjeneste til både korttidsavdelingen 2 
vest, opprettelse av tilsynslegefunksjon på bo- og servicesentrene på Lagård, 
Kjerjaneset og Lundeåne og øke listekapasitet i kommunen.

Høring og offentlig ettersyn
Plangruppen avsluttet hovedarbeidet med planen i mai 2012. Helse- og omsorgsplanen ble 
sendt ut på offentlig høring og ettersyn 7. juni 2012. Høringsfrist ble satt til 20. juli 2012. Det 
ble annonsert i Dalane Tidende og på Eigersund kommunes hjemmeside der også selve 
plandokumentet ble lagt ut. Plandokumentet ble i tillegg lagt ut fysisk på Plankontoret, 
Biblioteket og i 2. og 4. etasje i Rådhuset.

Høringsbrevet ble sendt til følgende enheter:
 Sokndal kommune
 Lund Kommune
 Bjerkreim kommune
 Delta
 Norsk Sykepleierforbund
 Fagforbundet
 Norsk Fysioterapiforbund
 Norsk Ergoterapiforbund
 FO
 Norsk Legeforening
 Helse vest RHF
 Barnas representant Ved Åshild Slettebø
 Felles brukerutvalg
 Rogaland fylkeskommune
 Fylkesmannen i Rogaland

Høringsuttalelser
Det kom inn totalt seks høringsuttalelser. Fem av dem innen fristen 20. juli. En uttalelse kom 
etter tidsfrist. Man velger å ta alle uttalelser med til vurdering da en del av høringstidsrommet 
ble lagt til dager hvor det normalt er flere som har ferie avvikling. 

Saksbehandlers vurderinger:

Vedlegg 
nr.

Høringsuttalelse 
fra

Tema/innhold Saksbehandlers 
vurderinger

1. Kommunal fysio-
og 
ergoterapitjeneste

Uttalelser knyttet til innholdet i 
planen som kan relateres til 
fysioterapitjenesten og behovet for 
økte ressurser (Se brev for 
fullstendig tekst).

Uttalelsene er tatt til 
etterretning, og er i stor 
grad inkludert i ulike
avsnitt i planen.
Rådmannen bemerker 
at planen er en 
overordnet helse og 
omsorgsplan. Den 
berører mange 
områder. Tema som 
omtales i egne 
delplaner vies 
begrenset plass i denne 
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Vedlegg 
nr.

Høringsuttalelse 
fra

Tema/innhold Saksbehandlers 
vurderinger
helse- og 
omsorgsplanen, det 
henvises til aktuell 
delplan. Eksempelvis
nevnes 
rehabiliteringsplan,
psykiatri og rus,
folkehelse plan og 
planer knyttet til skole 
og oppvekst.

2. Fylkesmannen i 
Rogaland

Helse- og omsorgsplanen synes i 
hovedsak å være velfundert, og 
viktige nasjonale føringer er lagt til 
grunn. Fylkesmannen finner ikke 
grunn til å gå inn på detaljer i 
planen. Nøyer seg med å fastslå at 
det er stort sammenfall mellom de 
utfordringer og forslag tiltiltak som 
planen skisserer, og den kjennskap 
Fylkesmannen mener å ha om 
disse tjenestene i Eigersund 
kommune. (Se brev for fullstendig 
tekst).

Tas til orientering.

3. Den norske 
legeforening ved 
tillitsmann Birger 
Christensen

Uttalelser knyttet til innholdet i 
planen som kan relateres til 
legetjenesten. (Se brev for 
fullstendig tekst).

Uttalelsen er tatt til 
etterretning, og er i stor 
grad inkludert i ulike
avsnitt i planen. 

4. Felles 
brukerutvalgs 
arbeidsutvalg

Fellesbrukerutvalg ser med 
bekymring på 
bemanningssituasjonen når det 
gjelder den fremtidige Helse- og 
omsorgsplanen. Utvalget har for 
øvrig ingen merknader til innholdet 
i planen. (Se brev for fullstendig 
tekst).

Uttalelse tas til 
orientering. Antatt 
fremtidig 
bemanningssituasjonen 
er en av årsakene til at 
det må tenkes nytt i 
forhold til eksempelvis 
hvordan yte tjenester. 
Dette skisseres i planen 
i anbefaling om 
hverdagsrehabilitering.

5. Delta Eigersund 
ved Torild S.U. 
Bowitz

Delta ser ikke at planen ivaretar 
”fremtidsplan” for opprettholdelse 
og utvikling, 
dagtilbud/aktivisering/fysisk/psykisk 
for psykisk utviklingshemmede. 
Dette er og vill bli behov for slike 
tilbud, og Delta mener dette bør 
komme med i en Helse- og 
omsorgsplan. (Se brev for 
fullstendig tekst).

Uttalelsen er tatt til 
etterretning, og er 
inkludert i forskjellige 
avsnitt i planen. Blant 
annet anbefales det en 
videreutvikling av 
miljøtjenesten.

6. Norsk Psykolog 
forening ved Anita 
Glenne Kallhovd 
(Hovedtillitsvalgt i 

Mener styrking av kommunal 
psykisk helsehjelp er avgjørende 
for å lykkes med helsefremmende 
og forebyggende arbeid i tråd med 

Uttalelsen er tatt til 
etterretning, og er 
inkludert i forskjellige 
avsnitt i planen. 
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Vedlegg 
nr.

Høringsuttalelse 
fra

Tema/innhold Saksbehandlers 
vurderinger

Eigersund 
kommune)

målsettinger for 
Samhandlingsreformen. På denne 
bakgrunn har Norsk 
Psykologforening følgende 
vurderinger og merknader:
1. Har forventninger om at planen 

gjenspeiler på en tydelig måte 
det ansvaret som kommunen 
har for å gi befolkningen 
psykiske helsetjenester i tråd 
med alle sentrale retningslinjer.

2. Helsefremmende og 
forebyggende arbeid for 
psykisk helse og lidelse må 
tydeliggjøres i planen. Blant 
annet er ikke barn og unges 
behov for helse, sosial- og 
omsorgstjenester tydelige.

3. Den nye planen må inneholde 
en psykologtjeneste. 
Psykologer er den 
yrkesgruppen som har høyest 
kompetanse om psykisk helse 
og som har den 
diagnotiseringskompetansen 
som den kommunale helse –
og omsorgsloven etterspør.

4. Psykologfaglig og sosialfaglig 
kompetanse også er sentrale i 
et helhetlig helsefremmende 
arbeid og at det bør 
tydeliggjøres i planen.

(Se brev for fullstendig tekst).

Universell utforming:
I foreliggende forslag til helse- og omsorgsplan for 2012-2017 er universell utforming omtalt 
flere ganger, eksempelvis under avsnittet som belyser fremtidig boligutbygging. Gode helse-
og omsorgstjenester vil oftest ha en nær tilknytning til universelt utformede 
rammebetingelser.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvensene vil i all hovedsak være knyttet til den årlige 
budsjettbehandlingen og behandlingen av økonomiplanen. 

For at kommunen skal kunne utføre oppgavene som Samhandlingsreformen krever, er det 
avgjørende at midler som bevilges av statlige myndigheter blir avsatt til dette formålet.

Man kan risikere at tilskuddet i forbindelse med Samhandlingsreformen må brukes i sin 
helhet til medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, for eksempel ved 
manglende kapasitet på sykehjemssenger i Eigersund kommune. På nåværende tidspunkt 
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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. Om man ikke får penger igjen av tilskuddet, 
betyr det at det ikke blir noen samhandlingsmidler som kan brukes til å bygge opp nye 
anbefalte tiltak slik intensjonen var. For at de planlagte tiltakene skal kunne gjennomføres 
likevel, må det bevilges midler utenfor samhandlingsmidlene, eller man må redusere eller 
avvikle andre tilbud. Resultatet kan bli at en tar i bruk ad `hoc løsninger.

Vedlagt planen følger en handlingsplan som viser oversikt over alle anbefalinger i prioritert 
rekkefølge og ansvar for oppfølging av disse. Det er utarbeidet oversikt over årlige drifts- og 
investeringskostnader til de tiltak som krever det. Tallene er oppgitt i 2012 kroner og er 
hentet fra budsjettgrunnlaget fra 2012.

Helse- og omsorgsplanen med handlingsplan er fremlagt for Rådmannens ledergruppe og 
økonomisjefen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
Helse- og omsorgsplan blir vedtatt med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

236293
Uttalelse til forslag til ny helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune for 2012 -
2017

238782
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. plan for utvikling av 
fremtidens helse og omsorgstjenester i Eigersund kommune

239728 Uttalelse til helse- og omsorgsplanen for Eigersund kommune
239774 Uttalelse til helse- og omsorgsplanen for Eigersund kommune
240126 Uttalelser til ny helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune 2012- 2017
240581 Uttalelse til helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune 2012 - 2017
243186 Helse og omsorgsplan 2012-2017.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 U 29.08.2011

Else Marie Schneidereit; 
Birger Christensen; 
Bjarne Rosenblad; 
Wenche Høghaug; 
Alf Tore Sæstad; 
Lise Ravneberg

Møtereferat 15.juni

4 U 05.09.2011

Birger Christensen; 
Else Marie Schneidereit; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Bjarne Rosenblad; 
Wenche Høghaug; 

Møtereferat 31 august - arbeidsgruppe 
Samhandlingsreformen
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Alf Tore Sæstad

5 U 29.09.2011

Birger Christensen; 
NSF representant; 
Fagforbundets 
representant; 
Representant 
brukerutvalget; 
Bjarne Rosenblad; 
Wenche Høghaug; 
Alf Tore Sæstad; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Lise Ravneberg

Møtereferat arbeidsgruppe 
samhandlingsreformen 2.11.11.

6 U 29.09.2011

Hellvik Helselag; 
Egersund 
Sanitetsforening; 
Egersund Røde Kors; 
Eigersund 
Revmatikerforening; 
Egersund og omegn 
Foreningen for kroniske 
smerter; 
Demensforeningen i 
Dalane; 
Dalane Hørsellag

Informasjon om oppstart av plan for utvikling av 
fremtidens helse og omsorgstjenester i 
Eigersund kommune

9 U 13.04.2012

Renate Haaland; 
Birger Christensen; 
Edmund Iversen; 
Inger W. Dyrsand; 
Alf Tore Sæstad; 
Wenche Høghaug; 
Bjarne Rosenblad; 
Lise Ravneberg; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Bjarne Rosenblad; 
Wenche Høghaug; 
Alf Tore Sæstad; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Lise Ravneberg

Referat fra møte i arbeidsgruppen 110412

10 U 18.05.2012

Edmund Iversen; 
Renate Haaland; 
Birger Christensen; 
Inger Walskaar 
Dyrsand; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Bjarne Rosenblad; 
Wenche Høghaug; 
Alf Tore Sæstad; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Lise Ravneberg

Referat fra møte i arbeidsgruppen 160512

11 U 08.06.2012

Delta ved Torild 
S.U.Bowitz; 
NFF ved Britt Sofie 
Skiftesvik; 
Norsk 
Ergoterapeutforbund 

Offentlig ettersyn og høring - Helse- og 
omsorgsplan for Eigersund kommune
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v/Grethe Lind; 
FO v/Anna Kristin 
Hetland; 
NSF v/Renate Håland; 
Fagforbundet v/Inger 
Dyrsand; 
Norsk legeforening 
v/Birger Christensen; 
Helse Vest RHF; 
Barnas representant v/ 
Åshild Slettebø; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

12 U 11.06.2012
Bjerkreim kommune; 
Sokndal kommune; 
Lund kommune

Offentlig ettersyn Helse -og omsorgsplan 
Eigersund kommune

13 I 28.06.2012
Delta Eigersund 
avdeling

Uttalelse til forslag til ny helse- og omsorgsplan 
for Eigersund kommune for 2012 - 2017

15 I 13.07.2012 Den norske legeforening
Uttalelse til helse- og omsorgsplanen for 
Eigersund kommune

16 I 17.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til helse- og omsorgsplanen for 
Eigersund kommune

17 I 19.07.2012
Ergo- og 
fysioterapitjenesten

Uttalelser til ny helse- og omsorgsplan for 
Eigersund kommune 2012- 2017

18 I 31.07.2012 Norsk Psykolog forening
Uttalelse til helse- og omsorgsplan for Eigersund 
kommune 2012 - 2017

Parter i saken:
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Anne Brit W. Tengesdal Helsefaglig ansvarlig

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. plan for utvikling 
av fremtidens helse og omsorgstjenester i Eigersund kommune

Vår ref.: 12/20326 / 11/2008 / FA-G20, FA-F00, TI-&30 Dato: 20.07.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har behandlet sak vedr. – offentlig ettersyn og høring –
Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune, datert 08.06.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak den 03.07.12:

Felles brukerutvalg ser med bekymring på bemanningssituasjonen når det gjelder 
den fremtidige Helse- og omsorgsplanen.

Utvalget har for øvrig ingen merknader til innholdet i planen.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Kopi til:
Eli Sævareid Fagkonsulent
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H.C. Andersen 
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1.0 Forord 
 
Hvorfor Samhandlingsreformen? 
 
Nye helseutfordringer og nye behandlingsmuligheter, kombinert med ny bruker- og 
pasientrolle, fører til endringer i helse- og omsorgstjenesten. Den økende andelen eldre i 
befolkningen påvirker sykdomsmønsteret. Med høyere alder øker også forekomsten av 
sammensatte og kroniske sykdommer. Samtidig pågår en økende spesialisering og 
oppdeling av tjenestene, både faglig og organisatorisk. Utfordringene vi står ovenfor, har ført 
til en utbredt erkjennelse av at det er behov for endringer for å sikre bærekraft og god kvalitet 
på helse- og omsorgstjenester (Meld. St. 16, Nasjonal helse og omsorgsplan).  
 
I Meld. St. 47, Samhandlingsreformen, redegjøres det for hensikten med reformen: 
 
Reformen har følgende målsettinger: 

 Øke livskvalitet for innbyggere. 
 Øke mestringsevnen for innbyggere i forhold til at ta vare på eget og andres helse. 
 Helsetjenester skal være mer helhetlige og koordinerte. 
 Bærekraftig utvikling i samfunnet. 
 Dempe vekst i bruk av sykehus. 
 Redusere behov for helsetjenester. 

 
Følgende overordnede strategier legges til grunn for å nå målene: 

 Satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak, samt habilitering og 
rehabilitering, som skal gi økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på 
helsetjenesten. 

 Økt brukerinnflytelse som skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse 
av mestring hos den enkelte. 

 Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp skal gi mer helhetlige og 
koordinerte tjenester til brukere og pasienter 

 Tilpasset tjenestetilbud med størst mulig nærhet til bruker.  
 

Samhandlingsreformen handler helt grunnleggende om ”å endre og redusere en 
pasientstrøm fra kommune til spesialisthelsetjenesten” og maksimere utbyttet av de tjenester 
som leveres. I denne endringen ligger også føringer for å forebygge sykdom der det er mulig. 
Hvis man ikke blir syk, kommer man heller ikke i noen pasientstrøm. 
 
Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og den ønsker å gi helsetjenesten en ny 
retning. Dens intensjon er tidligst mulig innsats. Flere oppgaver gis til kommunene som skal 
få økonomiske midler for å utføre oppgavene. Dette skal føre til et bedre tilbud for pasientene 
og bidra sterkere til brukermedvirkning. Pasientene skal få et tilbud som er lettere å forholde 
seg til og som henger bedre sammen. Det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt. Det skal bli 
flere tilbud til dem som ønsker hjelp til sekundærforebyggende tiltak. Sekundærforebyggende 
tiltak kan for eksempel være å legge om uheldige levevaner som kan føre til sykdom. Videre 
sies det i Samhandlingsreformen at en ønsker å samle sterke spesialiserte fagmiljøer 
(Regjeringen.no). 
 
Regjeringen viser til fire virkemidler som skal tas i bruk: 

 Juridiske; nytt lovverk i form av lov om folkehelsearbeid og lov om helse- og 
omsorgstjenester. 

 Økonomiske; Skal understøtte målene om bedre arbeidsfordeling, gode pasientforløp 
og kvalitative gode og kostnadseffektive løsninger, og sikre finansiering av nye 
oppgaver for kommunene. Dette vil innebære: 
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– Kommunal medfinansiering. Fra 1. januar 2012 skal kommunene bidra til å 
betale for innbyggernes forbruk av spesialisthelsetjenester. Plikten til 
kommunal medfinansiering gjelder somatiske spesialisthelsetjenester, men 
ikke kirurgiske inngrep, nyfødte barn, fødsler og behandling med bestemte 
kostbare legemidler.  

– Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Kommunene får 
overført midler fra spesialisthelsetjenesten til å etablere tilbud til pasienter som 
er utskrivningsklare, eller til å betale for pasienter som 
spesialisthelsetjenesten har definert som utskrivningsklar. Betalingsplikten 
inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar.  

– Øyeblikkelig hjelp tilbud. Kommunene skal etablere øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud. Plikten blir lovpålagt fra 1. januar 2016.  

 Faglige; eksempelvis veiledere, retningslinjer og prosedyrer, og nasjonale 
kvalitetsindikatorer.  

 Organisatoriske; ulike samhandlingsarenaer. 

 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg 
imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en 
koordinert og rasjonell måte (Meld. St. 47, Samhandlingsreformen). 
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2.0 Innledning.  
 
Formålet med Eigersund kommune sin nye helse- og omsorgsplan er å få et planmessig 
godt grunnlag for å utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er 
nødvendig for å kunne møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte. 
Innbyggere i kommunen skal være friske så lenge som mulig.  
 
Planen gir en oversikt over helse- og omsorgssituasjonen i kommunen i dag. Den belyser 
hvilke utfordringer man har i møte med Samhandlingsreformen, og anbefaling om tiltak for å 
imøtekomme den, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor 
laveste effektive omsorgsnivå. 
 
Eigersund kommune vil fokusere på ressurser, mestring og deltakelse, som grunnprinsipper i 
helsefremmende arbeid, og at dette skal være gjeldende for hele kommunens befolkning, 
dette fremkommer i planen. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på målrettet 
kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos 
mottakere av helse- og omsorgstjenester. 
 
En ny grunntanke må etableres. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i 
stedet for å tilby kompenserende pleie. Dette krever en endring hos tjenestemottaker, 
pårørende og ansatte. Medvirkning er et suksesskriterie; i Omsorgsplan 2015, kapittel 15 
beskrives behovet for mer systematisk organisering av brukermedvirkning slik: En av 
hovedkonklusjonene i reformarbeidet er behovet for å understøtte brukernes evne til å 
mestre egen helse. Det kan bare gjøres gjennom aktiv deltakelse fra brukerne selv, både på 
systemnivå, i arbeidet med å organisere tilbudet, og på individnivå gjennom måten den 
enkelte gis muligheten til individuell tilpasning av tilbudet. Et av grunnprinsippene i 
Samhandlingsreformen er at reformen skal følges opp av kommunene. Det skal lønne seg å 
forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Mange av nåværende tilbud/ 
tjenester støtter opp om den nye grunntanken som er ønskelig å etablere. Det er viktig at 
disse tilbudene/ tjenestene videreføres, eks. dagtilbud, Frivilligsentralen, helsestasjon for 
eldre1 (og andre trimtilbud) og forebyggende hjemmebesøk. 
 
I Meld. St. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening pekes det på den enkeltes 
medansvar for å tilrettelegge for egen aldersdom. For å unngå en utvikling som skaper et 
forventningsgap mellom befolkningens behov og kommunens tilbud er det viktig å 
kommunisere en ansvarsfordeling mellom individet og samfunnet. Samtidig er det spesielt 
viktig å legge til rette for at befolkningen har muligheten til å ta ansvar for egen helse. I en 
undersøkelse fra Larvik beskriver eldre mennesker sitt syn på egen helse som ”å være i 
stand til å være den personen jeg er, å være i stand til å gjøre det jeg vil gjøre, føle velvære 
og ha styrke” (Berg GV, 2006). En vesentlig del av framtidens helsefremmende arbeid 
handler derfor om å styrke befolkningens egne ressurser. 

Litt om planprosessen; Arbeidsgruppe nedsatt av Kommunalsjef for Levekår, startet våren 
2011 arbeidet med å identifisere hvilke konsekvenser Samhandlingsreformen ville ha for 
Eigersund kommune. Høsten 2011 startet arbeidet med en plan for utvikling av fremtidens 
helse- og omsorgstjenester i kommunen. Helse- og omsorgstjenester er et komplekst 
tiltaksområde med mange aktører. I planprosessen er det vektlagt at ulike aktører skal kunne 
delta allerede fra starten, slik at brukerperspektivet ivaretas. Arbeidsgruppen har vært 
tverrfaglig representert, i tillegg til representanter fra brukerutvalg og arbeidstakernes 
tillitsvalgte. Arbeidsgruppen har bestått av:  

                                                 
1 Definisjon eldre: I Norge regnes en vanligvis som eldre når en har nådd pensjonsalderen på 67 år (Eldre i 
Norge. Oslo, Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå 1999. side 18) 
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 Plansjef Dag Kjetil Tonheim  
 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad  
 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal  
 Fagkonsulent Eli Sævareid 
 Leder IBO Alf Tore Sæstad  
 Leder korttidsavdelingen 2 vest Wenche Høghaug  
 Leder Sone Havsøy/ Helleland Lise Ravneberg  
 Representant fra Brukerutvalget Edmund Iversen  
 Tillitsvalgt fagforbundet Inger W. Dyrsand   
 Tillitsvalgt Legeforeningen Birger Christensen  
 Tillitsvalgt NSF Renate Håland 

I september 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 relevante kommunale driftsledere informert om oppstart av 
planarbeidet. Samtidig med informasjon om oppstart av planarbeidet, inviterte man til å 
komme med innspill til planen. Det har kommet innspill fra den kommunale fysio- og 
ergoterapitjenesten, og dette er i stor grad innarbeidet i planen. Plangruppen har også hatt 
dialogmøte med leder for fysio- og ergotjenesten Bjørg Elen Abrahamsen. Plangruppen 
avsluttet hovedarbeidet med ny helse- og omsorgsplan i mai 2012. Helse- og omsorgsplanen 
sendes ut på høring i juni 2012. Pågående organisasjons-gjennomgang av helse- og 
omsorgsektoren kan få konsekvenser for tjenestetilbudet som man ikke kan se på 
nåværende tidspunkt. Planen tar utgangspunkt i nåværende organisering. 

 
3.0 Relasjon til andre planer i kommunen  
 
Planen her vil berøre og bli berørt av andre nærliggende planer. Det kan eksempelvis 
nevnes rehabiliteringsplan, plan for offentlige legetjenester, plan for helsestasjonstjenester, 
folkehelseplan, strategisk plan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 2010-2030, 
boligsosial handlingsplan, kulturplan og handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen 
omhandler det helhetlige helse- og omsorgstilbudet til kommunens innbyggere, uavhengig av 
alder, diagnose og bosted. Dette betyr at planen favner alle brukergrupper, eksempelvis 
personer med funksjonshemning, psykiske lidelser, demens, samt unge og eldre innbyggere.  
Tema som omtales i egne delplaner vies begrenset plass i denne helse- og omsorgsplanen, 
det henvises til aktuell delplan. Denne planen vil fremstå som en overordnet helse- og 
omsorgsplan, hvor delplaner må støtte opp om/ supplere denne planen.  
 

 
4.0 Oppbygging av plan. 
 
Planen er bygget opp med et generelt forord knyttet til hvorfor det var nødvendig med en 
helsereform, overordnet innledning om hva man vil, relasjon i planverk, beskrivelse av 
oppbygging og lovgrunnlag. 
 
Heretter kommer: 

 Beskrivelse av ”Nå-situasjon i Eigersund kommune” innenfor problemstillinger i 
planen. 

 Beskrivelse av ”Fremtidens utfordringer i Eigersund kommune” innenfor 
problemstillinger i planen. 

 Beskrivelse av anbefalinger i planen med argumentasjon og anslåtte økonomiske 
konsekvenser. 
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 Handlingsplan med oversikt over prioritert liste av anbefalinger tilhørende oversikt 
over drifts- og investeringsutgifter i gitte år samt en ansvarliggjøring for 
gjennomføring.  

Til slutt kommer henvisninger til litteratur og publikasjoner og diverse vedlegg. 
 
5.0 Lovgrunnlag 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven).  

 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven). Folkehelseloven er sammen med helse- 
og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser, de rettslige virkemidlene for å 
nå Samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og 
utjevne sosiale helseforskjeller. Hovedtrekkene er at ansvaret legges til kommunen 
ved å sørge for “helse i alt vi gjør”. Kommunene skal sørge for en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. Innbyggernes helsetilstand, 
utfordringer, påvirkningsfaktorer og en vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 
skal inngå som et grunnlag for all kommunal planlegging. 

 Lov om pasient- og brukerettigheter; Pasient- og brukerrettigheter knyttet til 
kommunale helse- og omsorgstjenester er samlet her. 

 Forskrifter som følge av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
folkehelsearbeid  

 
6.0 Nå-situasjonen i kommunen 

6.1 Stabs- og støttefunksjon til kommunalsjef levekår 
Staben består i dag av 100 % stilling helsefaglig ansvarlig, 2 X 100 % fagkonsulent (den ene 
er systemansvarlig for elektronisk pasientjournal og bidrar med internundervisning, og bidrar 
til redusert behov for å kjøpe kostbare eksterne tjenester), 45 % fagkonsulent, og ca. 50 % 
stilling som kommuneoverlege. 

 

6.2 Kommunal hjemmetjeneste, bo- og servicesentre og sykehjem 
Egenbetaling for leiligheter og evt. tjenester man mottar når man bor i bofellesskapsleilighet 
eller serviceleilighet (i bo- og servicesenter), er basert på kommunale satser for den enkelte -
tjeneste som ytes, eller på en abonnementspris. Egenbetaling av langtids- eller 
korttidsopphold i institusjon reguleres av Vederlagsforskriften. Egenbetalingen beregnes ikke 
i forhold til den enkeltes faktiske bruk av tjenester, men i forhold til tjenestemottakerens 
inntekt. Vederlaget dekker blant annet utgifter til kost, losji, pleie og omsorg, nødvendig 
tannbehandling og medisiner. Betalingen for langtidsopphold skal begrenses slik at enhver 
har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp. 
 
Hjemmetjeneste:  
Med hjemmetjeneste menes hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, hjemmehjelp og praktisk 
bistand., Pr. 01.01.12 ytes det hjemmesykepleie til 396 personer, mot 376 personer pr. 
01.01.11 (personer som bor i bofellesskap og serviceleiligheter er ikke medregnet i begrepet 
”hjemmetjenester”).  
 
Den kommunale hjemmetjenesten er organisert i ulike enheter og yter tjenester til 
hjemmeboende i alle aldersgrupper, til personer med utviklingshemming, samt tjenester til 
personer med psykiske lidelser. Hjemmeboende personer med tilbud om dagsenterplass kan 
bo lengre hjemme. Kapasiteten er fullt utnyttet, og behovet synes økende. I tillegg er det en 
del aktiviteter på Lundeåne bo- og servicesenter, Kjerjaneset bo- og servicesenter og 
Årstadtunet, som er igangsatt av frivillige lag og organisasjoner. Trygghetsalarm er et viktig 
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virkemiddel for å gjøre det mulig å bo hjemme også med store helsemessige utfordringer. 
Det er pr.01.01.12 innvilget kommunal trygghetsalarm for 234 brukere, og 55 har privat 
trygghetsalarm. Den som har trygghetsalarm skal ha montert nøkkelboks ved boligen. Mottak 
for alarmering på trygghetsalarmer er legevaktsentralen på Lagård. Legevaktsentralen 
formidler aktuell informasjon til hjemmesykepleien som iverksetter nødvendige tiltak. Det 
kjøres ut middag til 66 personer. Frivilligsentralen bidrar også i dette arbeidet. Det ligger en 
helsemessig vurdering til grunn for innvilging av utkjørt middag. Også tjenester som BPA 
(brukerstyrt personlig assistent) og støttekontakt bidrar til at pasienter/ brukere som bor 
hjemme får et nødvendig tjenestetilbud. 
 
Hjemmetjenesten er inndelt i 4 integrerte soner som også yter tjenester til personer med 
utviklingshemming. Hjemmetjenester har to hovedelement; hjemmesykepleie og praktisk 
bistand. På Kjerjaneset finnes i dag et dagsenter beregnet for hjemmeboende. De integrerte 
sonene er organisert med en leder, samt faglig koordinator, som er fagansvarlig for enheten. 
Fagansvaret for mennesker med utviklingshemming er lagt til miljøterapeut 1. Verken faglig 
koordinator eller miljøterapeut 1 har personal- og/eller økonomiansvar. De integrerte sonene, 
har i løpet av de siste 5 år, styrket sykepleiedekningen ved å omgjøre hjemler fra fagarbeider 
til sykepleier/ miljøterapeut. Det er også foretatt hjemmelsendringer fra assistent til 
fagarbeider. Dette har medført en styrking av fagkompetansen generelt, men spesielt for 
sykepleiere. For 5-10 år tilbake, kunne det være en eneste sykepleier på vakt på kveldstid i 
kommunen. På grunnlag av Samhandlingsreformens nye krav til kommunale tjenester har 
det vært påkrevd, og det vil fortsatt være påkrevd, å omgjøre stillinger til stillinger med 
høyere fagkompetanse. Stadig sykere pasienter mottar helse- og omsorgstjenester i 
hjemmet og man skal være klar til å ta i mot pasienter med mer komplekse 
sykdomstilstander fremover. Samtidig skal unødvendige innleggelser forhindres.  
 
Nattpatruljen: Nattpatruljen består av 2 personer på vakt som har hele kommunen, med 
unntak av Lagård bo- og servicesenter, som sitt virkeområde. Nattpatruljen har hatt lik 
bemanningsprofil siden den startet for 20 år siden; 1 sykepleier og 1 hjelpleier per natt. I 
løpet av samme periode har hjemmetjenesten blitt gradvis styrket i forhold til øvrige timer av 
døgnet. Lite ressurser på natt vil gi utfordringer med å håndtere fremtidens krav til 
pasientoppfølging i private hjem.  

Kreftsykepleier: Kreftsykepleier i 50 % stilling jobber på tvers av avdelingene. 
Kreftsykepleier koordinerer tjenestetilbudet til kreftsyke i samarbeid med øvrige 
medarbeidere i og utenfor institusjon og bidrar aktivt i kompetanseheving til pleie- og 
omsorgspersonell. Kreftsykepleier leder kommunal ressursgruppe innen palliasjon og 
lindrende behandling. Tiltak som sikrer pårørende til kreftsyke sine behov for støtte og 
omsorg ivaretas også. 
 
Psykisk helsetjeneste: Psykisk helsetjeneste er en egen enhet og skal gi hjelp og støtte til 
mennesker som har psykiske lidelser og psykososiale problemer. Psykisk helsetjeneste 
driver oppsøkende virksomhet, kontaktsenter med kafé og bofellesskap. Psykisk 
helsetjeneste har også tjenester innenfor rusomsorg. Bofellesskapet for personer med 
psykiske lidelser består av 8 leiligheter, med tilknyttet bemanning dag og kveld. I tilknytning 
til bofellesskapet finnes et kontaktsenter som er åpent en formiddag og en kveld. 20-30 
brukere er innom hver dag. Den kommunale rusomsorgen har bofellesskap for inntil 8 
beboere som har individuell oppfølging. I tillegg har omsorgen oppgaver til brukere i 
kommunale eller private boliger og deltar i LAR behandling (legemiddelassistert 
rehabilitering). Ved årsskiftet 2011/ 2012 hadde tjenesten 0,17 stillingshjemler uten 
fagutdannelse, 4 med fagutdannelse og 12 med høyskole. 

OBD (oppsøkende behandlingsteam Dalane) er et samarbeidsprosjekt mellom 
Dalanekommunene (Bjerkreim, Egersund, Lund og Sokndal), Helse Stavanger HF og 
Psykiatrisk divisjon ved Dalane DPS. Prosjektperioden er planlagt å vare fra1.05. 2011 – 
01.05. 2014. Hensikten med OBD er å sikre at mennesker med psykisk lidelse og rusmisbruk 
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får oppfølging og behandling av det eksisterende tilbudet både i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Teamet skal sikre brukerne et helhetlig, individuelt oppfølgings- og 
behandlingstilbud. Funksjonssvikten som lidelsen og de alvorlige tilleggsproblemene 
sammen gir, avgjør hvem som tilhører målgruppen.  
 
Slettebø 1 og Slettebø 2; På Slettebøområdet er det to enheter som hovedsakelig består av 
boliger for mennesker med utviklingshemming. I området ligger også Lysgården 
aktivitetssenter med dagtilbud - for tiden 23 plasser, for mennesker med utviklingshemming. 
Tyrigården aktivitetssenter er primært beregnet for eldre brukere med utviklingshemming, er 
fleksibelt og varierer i omfang i tråd med brukernes behov og funksjonsevne, for tiden 17 
plasser. Antall brukere kan på kort varsel endre seg. Både hjemmeboende psykisk 
utviklingshemmede og utviklingshemmede som bor i egen bolig kan søke om plass i 
aktivitetssentrene. 
 
Aktivitetssentrene har for tiden ikke ledig kapasitet. Lokalitetene bærer preg av manglende 
universell utforming og slitasje. Det er behov for nybygg eller oppgradering og renovering av 
nåværende bygning.  
 

Bo- og servicesentre og sykehjem: Bo- og servicesentrene i Eigersund kommune er 
institusjoner med heldøgnsbemanning. Her ytes tjenester på lik linje med hjemmetjenesten. 
Kommunen har i dag tre bo- og servicesentre; på Lundeåne, Kjerjaneset og Lagård. Når 
pasienter bor i serviceleilighet eller i leilighet i bofellesskap, tildeles tjenester som for 
eksempel hjemmesykepleie og hjemmehjelp på bakgrunn av individuell saksbehandling. 
Tjenestene ytes hovedsakelig av fast personell på det enkelte bo- og servicesenter. Det er 
ikke tilknyttet egen legetjeneste eller fysioterapitjeneste. Pasientene benytter seg av sin 
fastlege. Ved behov står de også fritt til å velge fysioterapeut (offentlig eller privat). 
Funksjonsnivået til pasienter som bor i bofellesskapsleiligheter og serviceleiligheter blir 
stadig lavere. Dette krever endret kompetanse og bemanning. 
 
Lundeåne bo- og servicesenter inneholder 21 bofellesskapsleiligheter og 18 
serviceleiligheter. I tillegg blir to små rom med bad og toalett brukt som avlastningsrom. Det 
er tre bofellesskap; et er for mennesker med funksjonshemming som følge av sykdom, et for 
mennesker med psykisk sykdom og et for mennesker med demenssykdom. Senteret har 
egen kafé som blir drevet av NAV. Kafeen regnes som et viktig tiltak/ lavterskeltilbud og 
møteplass for hjemmeboende personer som ellers ville kunne bli sittende alene hjemme. 
Frivillige lag/ foreninger/ enkeltpersoner bidrar med daglige aktiviteter i kafèlokalet. 
 
Kjerjaneset bo- og servicesenter består av 20 bofellesskapsleiligheter fordelt på 3 
bofellesskap for mennesker med demenssykdom, og 21 serviceleiligheter. Kjerjaneset har to 
dagsenter beregnet for hjemmeboende i kommunen. Et dagsenterer for personer med 
demens med 8 plasser daglig (mandag til fredag) og et for andre eldre/ funksjonshemmede 
med 15 plasser daglig (mandag til fredag). Dagsentrene har flere brukere hver dag enn det 
antall plasser som er. Tildeling av dagsenterplass skjer ved enkeltvedtak. Kjerjaneset har 
også kafeteria. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag. Aktivitetene skal 
stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukerne. Dette bidrar til at pasienter/ 
brukere kan bo hjemme lengre. 
 
Lagård bo- og servicesenter består av 4 bofellesskap med 10 leiligheter i hver, hvorav 8 
„rom“ er brukt til sykehjemsplasser. Et bofellesskap er for personer med en psykisk 
utviklingshemming eller en psykisk lidelse, et for personer med funksjonshemming som følge 
av sykdom og to bofellesskap er for personer med demens. På Lagård sjukeheim og Lagård 
bo- og servicesenter er det til sammen 34 sykehjemsplasser. Når pasienter har 
sykehjemsplass, innebærer det at det i tilknytning til oppholdet skal være organisert 
legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den 
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kommunale helse- og sosialtjeneste (ref § 2-1 i Forskrift for sykehjem og boform med 
heldøgns omsorg og pleie).  
 
Tabell 1: Antall årsverk fordelt på faglærte/ ufaglærte i de 4 integrerte sonene som 
utgjør ambulant hjemmetjeneste i kommunen: 
 Antall 

årsverk 
Antall med 
helse- og 
sosialfaglig 
bakgrunn 

Antall med 
høyskolebakgrunn 

Antall 
ufaglærte 

Sone Rundevoll 32 årsverk 23 7 38 
Sone Sentrum/ 
Hellvik 

26,6 
årsverk 

20 12 10 

Sone 
Havsø/Helleland 

24 årsverk 17 9 12 

Sone 
Eigerøy/Lagård 

30 årsverk  23 8 14 

 
Tabell 2: Antall årsverk fordelt på faglærte/ufaglærte i bo- og servicesentrene i 
Eigersund kommune: 
 Antall årsverk Antall med 

helse- og 
sosialfaglig 
bakgrunn 

Antall med 
høyskolebakgrunn 

Antall 
ufaglærte 

Lundeåne bo- 
og 
servicesenter 

28.8 årsverk  22 6 21 

Kjerjaneset 
bo- og 
servicesenter 
(u/dagsenter 
og kafeteria) 

24,3 20 7 16 

Lagård  
bo- og 
servicesenter 

75.25 årsverk 66 23 32 

Tall tatt fra årsrapporter 2011 
 

6.3 Korttidsavdelingen 2 vest  
Korttidsavdelingen 2 vest finnes på Lagård Sykehjem (naboavdelingen til Helseforetakets 
avdeling 2 øst). Avdelingen er beregnet på 20 pasienter, fordelt på 4 enerom og 8 tomanns 
rom. Avdelingen tar i mot pasienter på ulike typer korttidsopphold, også avlastningsopphold. 
2 vest gir også tilbud til pasienter som venter på leilighet i bofellesskap eller langtidsplass når 
disse ikke kan ivaretas i hjemmet. Noen må vente i lang tid før de får et permanent tilbud. 
Tiltaksteam gir vedtak om opphold på korttidsavdelingen (jf. rutine for Tiltaksteam).  
 

6.3.1 Ulike typer korttidsopphold 
Rehabiliteringsopphold tildeles fortrinnsvis pasienter som kommer direkte fra 
spesialisthelsetjenesten. De har typisk ulike typer brudd, har hatt slag, infeksjoner eller er 
generelt reduserte. Korttidsavdelingen 2 vest har egne ressurspersoner i rehabilitering. 
Avdelingen samarbeider også med kommunens fysio- og ergoterapitjeneste for å gi 
pasienter på rehabiliteringsopphold en god tverrfaglig rehabilitering. Pasienter som får vedtak 
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om rehabiliteringsopphold, tildeles ofte en ukes opphold, der oppholdslengden vurderes 
fortløpende. 
 
Utredningsopphold tildeles hovedsaklig hjemmeboende pasienter som trenger heldøgns 
kartlegging av funksjonsnivå/ omsorgsnivå. I forkant gjennomføres det ofte hjemmebesøk av 
ergoterapeut, samt samarbeidsmøter med pårørende, hjemmetjeneste, fysio- og 
ergoterapitjenesten og i enkelte tilfeller tilsynslege.  
 
Andre korttidsopphold tildeles blant annet ved behov for lindrende behandling i livets 
sluttfase. Korttidsopphold, pasienter som venter på fast plass i sykehjem eller leilighet i 
bofellesskap, eller for andre årsaker enn beskrevet ovenfor. Korttidsavdelingen 2 vest har 
meldt inn 3 senger i palliasjonsregisteret. Avdelingen har egne ressurspersoner i palliasjon2/ 
kreft (både spesialsykepleier, sykepleier og spesialhjelpepleier) og har en stadig 
kompetanseheving på dette området. Avdelingen har også et godt samarbeid med 
kommunens kreftsykepleier. 
 
Avlastningsopphold tildeles pasienter der pårørende har behov for avlastning på grunn av 
stor omsorgsbyrde. Oppholdet er kostnadsfritt for brukeren/ pasienten. Avlastningsopphold 
tilbys også på kommunens bo- og servicesentre og på Lagård avd. 3 abc.  
 

6.3.2 Mottak av utskrivningsklare pasienter 
Korttidsavdelingen 2 vest har en sentral rolle i forbindelse med mottak av utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan ivaretas med hjemmesykepleie. 
Pasienter som meldes utskrivningsklare fra sykehus, får tilbud om nødvendig helsehjelp i 
kommunen samme dag de meldes utskrivningsklare. Dette er i tråd med helse- og 
omsorgsloven. Kommunen har et mål om at ingen av kommunens innbyggere skal bli 
værende i spesialisthelsetjenesten etter at de er utskrivningsklare.   
 
Pasientflyten mellom korttidsavdelingen 2 vest og de andre enhetene i kommunen er god.  
En god kommunikasjon mellom enheten som er hovedansvarlig for pasienten, og fastlegen, 
er viktige tiltak for å sikre kvalitet på pasientflyten. 

6.3.3 Direkte innleggelser til korttidsavdelingen 2 vest 
Innen 2016 skal de enkelte kommunene være i stand til å ta imot pasienter på ”øyeblikkelig 
hjelp” døgnopphold, jf. Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-5. Man har startet 
forberedelser til fremtidig kommunalt ”øyeblikkelig hjelp” døgntilbud. Korttidsavdelingen 2 
vest tar allerede i dag imot en del pasienter på såkalte direkte innleggelser. Disse pasientene 
skal være avklarte av fastlege eller legevaktslege på forhånd, og være vurderte til å ikke 
trenge observasjon, behandling eller utredning i spesialisthelsetjenesten. 

 

6.4 Fysio- og ergoterapitjenesten  
Eigersund kommune sin fysio- og ergoterapitjeneste er lokalisert i Håndverkshuset. 
Tjenesten består av 2.0 årsverk med ergoterapi, 3.5 årsverk med fysioterapi og 1 årsverk 
med turnuskandidat i fysioterapi. I all hovedsak jobbes det med kurativ virksomhet og 
hjelpemidler til kommunens innbyggere. Enheten har ansvaret for forebygging, kurativ 
virksomhet, habilitering, rehabilitering, tekniske hjelpemidler og lindrende tjenester. Dvs. alle 

                                                 
2 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 (www.Helsebiblioteket.no)  
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pasientgrupper, diagnoser, kjønn og alder. En fysioterapeut fra den kommunale fysio- og 
ergoterapitjenesten er på 2 vest to til tre timer daglig.  De tilbyr behandling, trening, 
vurderinger samt veiledning av personalet som jobber på 2 vest. I den kommunale tjenesten 
stod det ved årsskiftet 25 personer på venteliste for fysioterapi og 30 ventet på ergoterapi.  
 
Kommunen har et korttidslager for utlån av tekniske hjelpemidler. Fra lageret på Solgården i 
Bakkebøveien kan en låne hjelpemidler en har behov for i en kortere periode på inntil 3 mnd. 
Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen som skal ut til brukere i Eigersund, blir levert til 
korttidslageret for videre utkjøring. Korttidslageret drives av Uninor. 
 
Rehabiliteringsteam er beskrevet i rehabiliteringsplanen. 
 
Fra et folkehelseperspektiv drives også forebyggende tiltak hvor fysio- og ergoterapitjenesten 
er involvert. Nærmere beskrivelse av tiltakene i folkehelseplanen. Eigersund kommune er 
pilotkommune når det gjelder Universell utforming.  
 

6.4.1 Habilitering/ rehabilitering – koordinerende enhet. 
Kommunen skal ha generell oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering blant 
innbyggerne. Alle som bor eller oppholder seg der, skal tilbys nødvendig utredning og 
oppfølging ved behov. 
 
Eigersund kommune har koordinerende enhet i henhold til gjeldende lovverk. I Eigersund 
kommune er det valgt å dele koordinerende enhet i to, en for barn (opp til fullført 
videregående skole) og en for voksne. Koordinerende enhet har blant annet hovedansvaret 
for arbeidet med individuell plan, samt gi opplæring og veiledning til koordinatorer.  
Det jobbes det med å ta i bruk Individuell plan som verktøy i habiliterings- og 
rehabiliteringsarbeid. Revidert rehabiliteringsplan ble ferdigstilt i mai 2012.  
 

6.5 Legetjeneste i Eigersund kommune. 

 

6.5.1 Fastleger og kommunalt legearbeid. 
Legetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i fagplan ”Strategisk plan for legetjenesten 
i Eigersund kommune 2010-2020” fra høsten 2009. Denne planen er fortsatt styrende for 
legetjenesten i kommunen og planlegging av denne. Planen ble politisk vedtatt i 
kommunestyret 14.12.2009. I forbindelse med ny helsereform vil planen bli rullert (avventer 
ny fastlegeforskrift). Siden planen ble politisk vedtatt er det, som ledd i planen blitt opprettet 
et kommunalt drevet legesenter, Eigersund kommunale Legesenter, heretter kalt EKL. EKL 
ble opprettet i forbindelse med at en tidligere fastlege stoppet sin praksis. 
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Tabell 3. Status legedekning i kommunen per 31.05.12:  
Eigersund 
befolkning 14798        
         

 
Født 
år 

Alder 
2012 Listelengde Ledig Legevakt Fritak 

Offentlig 
arb. Hva 

T.Aarsland 1958 54 1050 3 0 Ja 10 Sykehjem 
B.Christensen 1968 44 1500 0 1  4 Helsestasjon 
V.Espeland 1949 63 1150 0 1  6 Legevaktsjef 
B.Vassbø 1980 32 1200  1  0  
O.G. 
Jensenius 1971 41 2000 0 1  3 Helsestasjon 
K.Jonasmo 1942 70 1553 83 0 Alder 0  
M.Canestrøm 1951 63 1000 0 0 Alder 2 Helsestasjon 
S.Malmei 1960 52 650 0 0 Ja 0  
K.J.Orlin 1949 63 1700 0 0 Alder 0  
N.Rasmussen 1947 65 750 27 1  0  
O.Ravneberg 1948 64 1500 0 0 Alder 6 HFU 
D.Nassehi 1979 33 625 0 1  18,5/19 Diverse 
H.Nilsen 1982 30 625 0 1  17,5/20 Sykehjem 
I ALT   15303 113 7  67  
Turnuslege     1    
         
B.Rosenblad 1961 51     18  
I ALT     8  85  
 
 
 
Det fremgår at: 
 Siden 2009 har kommunen fått en ny fastlege (fra 1 til 2) lokalisert til EKL. Umiddelbart 

har dette tiltaket ikke utløst mer listekapasitet da ”de nye timene/ 37 timer i uken” er brukt 
til offentlig legearbeid i form av økt legedekning på korttidsavdelingen 2 vest, legetjeneste 
på Dalane DMS og folkehelsearbeid (diverse prosjekter). Opprinnelig var tanken at de to 
kommunale legene skulle ha 3 dager hver, med kurativt arbeid tilsvarende 750-900 
listepasienter. Årsaken til at dette ikke er gjennomført skyldes blant annet at det var mer 
problematisk legerekruttering enn forutsett, en av legene var under utdanning, 
innarbeiding av nytt legesenter og overflytning av veiledning av turnuslege til EKL. Det 
kommunale legesenteret vurderes å være en markant faglig suksess. 

 En fastlege fyller 70 år i 2012, og slutter i sin praksis 30.09.12. Kommunen skal inngå 
avtale med ny lege. Dermed får man en ekstra lege i legevaktsordningen. 

 I 2009 hadde Eigersund avsatt kommunal legetjeneste til rusprosjekt, tilsvarende 20 
prosent. Denne tjenesten er avviklet som ledd i omorganisering av rusprosjektet. 

 Eigersund kommune har samme ressurs til samfunnsmedisinsk arbeid 
(kommuneoverlege), men via EKL løses nå diverse oppgaver knyttet til videre 
folkehelsearbeid. 

 Eigersund kommune har økt legedekningen på korttidsavdelingen 2 vest. I 2009 var det 
legedekning 1 dag i uken, i 2010 2-3 dager i uken, og fra høsten 2011 har det vært 
legedekning 3 dager i uken. Dette har vært en bevisst strategi i forhold til å dimensjonere 
legetjenesten mot Samhandlingsreformen. 

 5 fastleger, foruten vedkommende som snart fyller 70 år, har passert 60 år (61 år, 2 X 63 
år, 64 år og 65 år). Innenfor en 4-7 års periode vil disse gå av på pensjon. 
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Generasjonsskiftet for fastleger vil dermed være gjennomført. Dette har betydning for 
deltakere på legevakt (12 aktive leger på legevakt). 

 

6.5.2 Legevakt 
Eigersund kommune organiserer legevakten i Dalaneregionen utenom vanlig kontortid på 
hverdager. Legevaktens funksjon er å yte hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, 
helg og høytid. Legevakten kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp hvor man ikke kan 
vente med time hos egen lege. Spesialsykepleiere ansatt på kirurgisk poliklinikk assisterer 
legevaktslegen kveld og helg. Nattsykepleier tilknyttet korttidsavdelingen 2 vest assisterer 
legen om natten. Sykepleier/ hjelpepleier fra kommunen bemanner legevaktsentralen. 
Legevakt og legevaktsentral finnes på Lagård. 
 
Legevakten er fortsatt preget av at det er få fastleger som deltar i legevakten (diverse fritak) 
Derfor er man helt avhengig av innleide vikarer. Eigersund kommune har 7 deltagende 
fastleger og 1 turnuslege, Bjerkreim kommune har 1 fastlege og 1 turnuslege og Sokndal 
kommune har 0 fastleger og 1 turnuslege. Samlet er der 11 leger til å dekke alle legevakter. 
Det er 6736 legevaktstimer per år (+/-). Turnusleger tar minimum 3 x 10 x 2 x 20 timer = 
1200 timer. Noen har ønske om ekstra vakter og det anslås maksimalt å være 1736 timer. 
Dermed er det en rest på 5000 vakttimer til fastleger. Med 8 deltagende fastleger blir dette litt 
over 600 vakttimer pr. år svarende til 30 vakter pr. år. Så mange vakter verken kan eller vil 
noen lege ha. Legevaktsordningen er dermed avhengig av vikarer. I perioden 2009 til 2012 
har det vært diverse omstruktureringer i forhold til personell på legevakten. Dette har 
utgangspunkt i avtaleforhold med Helse Stavanger HF som er blitt endret.  
 

6.6 Interkommunalt samarbeid 
Ressurskrevende helse- og omsorgsoppgaver er de siste årene overført fra statlige og 
fylkeskommunale organ til kommunene. Utviklingen vil fortsette. Noen pasientgrupper er 
spesielt få og utfordrende. Derfor vil det være kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk å 
etablere interkommunalt samarbeid. Dette vil være enklere å drifte, og mer robust. 
Interkommunalt samarbeid hvor Eigersund kommune deltar: 
 
Interkommunal legevakt. Se punkt 6.5.2 
 
Voldtektsmottak. Eigersund kommune samarbeider med Voldtektsmottaket ved Stavanger 
Legevakt om å gi et akuttilbud til ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært 
utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse. Mottaket har 
spesialutdannet personell med bred erfaring. Voldtektsmottaket kan tilby medisinsk 
undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet og rettsmedisinsk 
undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse. Det tilbys også emosjonell førstehjelp 
og psykososial rådgivning. Ved Livskrisehjelpen, som en del av voldtektsmottaket, kan det 
formidles gratis advokat. I voldtektssaker kan hjelp til politianmeldelse formidles. 
 
IBO -er et interkommunalt bofellesskap på det tidligere Bakkebøområdet på Slettebø, og er 
et samarbeid mellom Dalanekommunene. Eigersund kommune har ansvar for den daglige 
driften og har tre leiligheter, mens Bjerkreim, Sokndal og Lund har en leilighet hver. Per mai 
2012 leier Eigersund Bjerkreims plass. Målgruppen er personer med langvarig og alvorlig 
psykisk problematikk. Bofellesskapet har 6 leiligheter der 2 av disse er beregnet for personer 
med stor utageringsproblematikk og som kan skjermes fra de andre beboerne. IBO`s 
primære oppgaver er å gi beboerne et godt botilbud som inkluderer omsorg, tilsyn, 
fritidsaktiviteter og opplæring, alt med utgangspunkt i den enkelte brukers individuelle behov.  
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Dalane DMS -har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom Dalanekommunene og Helse 
Stavanger HF, med målsetting om å utvikle et Distriktsmedisinsk senter (DMS) som 
samhandlingsarena mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i lys av nye muligheter og 
behov, samt endrede rammebetingelser. Dalane DMS bidrar til helhetstenking og samarbeid 
om gode løsninger og utnytter tilgjengelig kompetanse på ulike nivå.  
 
Den kommunale korttidsavdelingen 2 vest ble integrert i prosjektet blant annet for å 
rekruttere og beholde kompetanse, sikre bedre pasientflyt, samarbeide om ressurser, 
benytte kvalifisert personale på tvers av grenser, sikre sammenhengende behandlingskjeder 
og integrering samt økonomisk innsparing. Arbeidet med felles kompetanseheving fortsetter.  
 
Pilotprosjektet Kols-koffert har vært en del av Dalane DMS. Kols-kofferten er en 
spesialutformet bærbar PC hvor pasient og helsepersonell kan kommunisere via bilde og lyd. 
Ved Dalane DMS har pasient og helsepersonell avtalte visitt-tider via kofferten. Det er 
mulighet for kontakt per telefon eller alarmknapp hele døgnet. Prosjektet ble avsluttet i 
desember 2011. Samarbeidet vedr. blant annet nattevakt på 2øst (avd. under helse 
Stavanger HF) og korttidsavdelingen 2vest fortsetter. Det er etablert et lungeforum med 
representanter fra Helseforetaket og de fire Dalanekommunene, erfaringene er positive og 
dette fortsetter.  
 
Interkommunalt palliasjonsprosjekt -er et tverrfaglig samarbeid mellom 18 kommuner og 
Helse Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt 
samarbeid innen lindrende omsorg og behandling. Økt kompetanse, og bruk av individuell 
plan for palliasjon skal bidra til et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for 
pasienter, pårørende og helsepersonell. 
 
Samsoneprosjekt -er et organisatorisk samhandlingsprosjekt mellom Stavanger 
Universitetssykehus, psykiatrisk divisjon og 18 kommuner, knyttet til mennesker med alvorlig 
psykisk lidelse og behov for langvarig og helhetlig behandlings- og tjenestetilbud. Prosjektet 
startet i 2008, og fikk samhandlingsmidler i 2008 og 2009 og må evt. videreføres innen 
normal drift. Etablering av et Samsonetiltak med helhetlig bo- og behandlingstilbud for 
ressurskrevende brukere med alvorlig psykisk sykdom. Både kommunene og 
spesialisthelsetjenesten deltar med personell og kompetanse. Samsonetiltak vil bidra til 
større effektivitet og bedre utnyttelse av knappe ressurser, erstatte kostbare private plasser, 
hyppige reinnleggelser vil kunne unngås pga gode oppfølging og behandling, Samsonetiltak 
vil føre til bedre kvalitet i tjenestetilbudet til den enkelte bruker, siden tilbudet er helhetlig og 
ikke bare et botilbud, og siden tjenestene er samordnet og koordinert mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Det er avlagt en prosjektrapport med oppsummering av prosjektets 
utredning med anbefalinger og konklusjoner. Det er ikke tatt stilling til hvordan arbeidet skal 
følges opp videre.  

 
I tillegg er det samarbeid mellom kommunene i form av nettverk og samarbeidsfora, mellom 
helse- og omsorgsledere og innen psykisk helse. 
 

6.7 Regionalt samarbeid 
Innen 31. juli 2012 vil de 18 kommunene som samarbeider med Helse Stavanger HF avklare 
sine samarbeidsforhold gjennom samtaler og forhandlinger. Samarbeidsforholdene skal 
beskrives i ulike samarbeidsavtaler. Dette arbeidet er regulert i Lov om helse- og 
omsorgstjenester. 
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6.8 Barn med funksjonshemming – avlastningsplasser 
I dag er avlastningsboligen på Blåsenborg definert som bolig for barn med 
funksjonshemming som har behov for avlastning. I tillegg benyttes også private avlastning. 
 

6.9 Kompetanse og personell 
Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted til rett tid, 
peker på flere viktige utfordringer på personell området: 

 Å benytte tilgjengelige ressurser i helse og omsorgstjenesten annerledes enn i dag 
 Å arbeide med helse- og sosialpersonellets kompetanse 
 Å rekruttere og beholde personell innen pleie og omsorg 
 Økt personellkapasitet. 
 

Arbeidsgruppen bemerker at Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole/ 
universitets utdannelse sett i forhold til landsgjennomsnittet.  
 
Tabeller 4 og 5: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer; viser andel personell med 
fagutdanning fra videregående skole og høyskolenivå: 
 
Andel personell med fagutdanning fra høyskole/universitet: 

 
 
Andel personell med fagutdanning fra videregående skole: 

 
Det må fortsatt jobbes for at andelen fagutdannet personell øker. Følgende videre-
utdanninger vil bli prioritert: kreftomsorg og lindrende behandling, aldring og utviklings-
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hemming, demensomsorg, rehabilitering, postoperativ akutt sykepleie, geriatri, psykisk helse, 
rus og psykiatri (jf. kompetanseplan under utarbeiding). Hospiteringsordning3 mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er formalisert, og er benyttet av flere.  

Samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning bedre tjenester til lavere 
kostnader, viser undersøkelsen som heter "Kostnader og kvalitet i pleie- og 
omsorgssektoren", utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av KS. I rapporten hevdes 
det at ansatte med kompetanse som fysioterapeuter, spesialsykepleiere, ergoterapeuter, og 
sosionomer med høyere utdanning gir høyere kvalitet og lavere kostnader i eldreomsorgen. 
Rapporten trekker fram to årsaker til at høyere kompetanse lønner seg. For det første 
skyldes dette at de med høy fagutdanning har bedre kompetanse til å vurdere sykdomstegn 
tidligere og sette inn tiltak. For det andre har fagutdannede bedre kompetanse til å stille krav 
og forventninger til brukere, og lære dem opp til at de skal klare seg på egen hånd. 
Rapporten bekrefter også at økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet bidrar til lavere 
kostnader. Dette viser at kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av flest 
mulig årsverk, men av at de som gir tjenestene har en god og bred faglig kompetanse. 
 
Personell er den største ressursen og den viktigste innsatsfaktoren i helse- og 
omsorgstjenesten. Utviklingen og omstillingen i helse- og omsorgssektoren er helt avhengig 
av strategisk ledelse, tilstrekkelig rekruttering og kompetanseheving. Det skal være attraktivt 
å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Eigersund kommune står i likhet med de fleste 
kommuner i en krevende situasjon når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft i 
årene framover. Rekruttere, utvikle og beholde ansatte, er tre sider av samme sak, som har 
mange felles elementer i seg. For å sikre arbeidskraft og for å øke kvaliteten på arbeidet, 
legges det til rette for at medarbeidere skal få helsefaglig utdanning.  
 
Kommunenes sentralforbund (KS) har identifisert fire sentrale områder som er avgjørende 
for å rekruttere og beholde medarbeidere: 
- Lønn oppfattes som verdisetting av det arbeidet man utfører. Lønn er i stor grad et egnet 
virkemidler for å rekruttere ny arbeidskraft. 
- Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir uttelling for 
kompetanseutviklingen 
- Ledelse er en viktig faktor for trivsel og mistrivsel. Sentralt står tilbakemelding, tydelighet, 
tilgjenglighet, fremme demokrati og sosialt fellesskap og skape attraktive og 
utviklingsorienterte fagmiljøer. 
- Arbeidsmiljø; det gode arbeidsmiljøet er summen av mange ulike forhold i en 
arbeidssituasjon, og kan ha sterk påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, slitasje 
og sykefravær, på ønske om å bli i stillingen eller slutte. 
 
Eigersund kommune trenger konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, en langsiktig 
strategi for faglig utvikling, gode ledere og et godt arbeidsmiljø i de enkelte avdelingene. 
Uten det vil kommunen ha problem med å rekruttere, så vel som å beholde ansatte. 
 
I kommunens helse- og omsorgstjeneste er det ansatt personell uten fagutdanning. Av 
erfaring er dette personer som blir værende i mange år. Mange med fagutdanning søker nye 
utfordringer, enten i form av videre utdannelse eller nye jobberfaringer. Spesielt sees en lav 
andel fag/ høyskoleutdannede i bo- og servicesentrene. Som følge av 
Samhandlingsreformen, yter kommunen tjenester til flere pasienter som tidligere ble ivaretatt 
av spesialisthelsetjenesten. Til dette trengs det spesielt personell med kompetanse innen 
somatikk4.   
 

                                                 
3 Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode  
4 Somatikk kalles den delen av medisinen, i forbindelse med behandling i sykehus, som refererer til den fysiske delen av 
kroppen. I motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse (www.wikipedia.org). 
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Et ”hverdagslig” eksempel som viser muligheter for økonomiske besparelser ved tilgang på 
riktig kompetanse:  
Intravenøs behandling: Pasienter som bor i private hjem eller på bo- og servicesentre, og 
som trenger intravenøs behandling, kan med dagens ordning som en hovedregel ikke få 
dette der de bor. Dette kan relateres blant annet til manglende sykepleiefaglig kompetanse 
tilgjengelig gjennom hele døgnet. Lundeåne og Kjerjaneset bo- og servicesenter er spesielt 
sårbare. Det er uheldig, både for vedkommende pasient/ bruker, men også i forhold til 
økonomiske betraktninger. Om en beboer fra et av de to nevnte bo- og servicesentre har 
behov for intravenøs væskebehandling, legges vedkommende inn på kommunens 
korttidsavdeling, dersom det ikke er behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Dermed 
opptar pasienten to kommunale plasser. Dette kan unngås ved å ha riktig kompetanse 
tilgjengelig der pasienten bor.  
 

6.10 IKT/ velferdsteknologi 
IKT: Hensiktsmessig bruk av IKT er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig 
helse- og omsorgstjeneste i tråd med Samhandlingsreformen. Bruk av IKT skal også 
understøtte helsepersonell, slik at de yter tjenester av god kvalitet og får tilgang til rett 
informasjon til rett tid. 
 
I Eigersund kommune har man elektronisk journalsystem, Cosdoc. Cosdoc er et 
arbeidsredskap for helsepersonell i forbindelse med undersøkelse, utredning, diagnose, 
behandling av og helsehjelp til pasienten. I elektronisk pasientjournal skal det fremkomme 
hvilke resultat helsehjelpen har. Inkludert i journalsystemet er IPLOS5 -registeringer som 
rapporteres til myndighetene hvert år. Det hentes årlig ut statistikk fra denne rapporteringen. 
IPLOS brukes aktiv ved utmåling av tjenestebehov. Kommunen har også startet opp med 
elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene. Videre 
jobbes det med forberedelser til meldingsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten (jf. Meldingsløftet). Her er kommunens system klar, men fortsatt 
gjenstår noe i spesialisthelsetjenestens system før en kan si at det tilfredsstiller nødvendige 
krav relatert til sikkerhet. 
 
En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Eigersund kommune 
startet opp med e-resept ordningen i april 2012. 

Velferdsteknologi -er teknologi som styrker den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til 
tross for sykdom eller nedsatt funksjon, eller som bidrar til økt livskvalitet. Disse kan grovt 
deles inn i trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi 
for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie. Det er en lang tradisjon i Norge for 
bruk av lavteknologiske hjelpemidler som rullatorer, trygghetsalarmer osv. Brukt riktig kan 
denne teknologien bidra til økt selvstendighet, sosial deltakelse, kontakt med hjelpeapparatet 
og hverdagsrehabilitering. NOU 2011:11, "Innovasjon i omsorg”, tok for seg nettopp dette 
temaet. Teknologi kan likevel aldri erstatte menneskelig kontakt og kompetanse. 

Eksempel på velferdsteknologi som er godt etablert i kommunen, er ordningen med 
trygghetsalarm. En trygghetsalarm er en alarm som pasienter/ brukere kan bære på seg for å 
kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet.  

6.11 Tannhelsetjenesten  
Geografisk tilgjengelighet med tilstrekkelig personellressurser poengteres som er en 
forutsetning for å kunne oppnå likeverdighet i tjenestetilbudet og for å redusere sosiale 

                                                 
5 IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og 
omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. 
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ulikhet i tannhelse (Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan). Det oppfordres til at 
kunnskapen om befolkningens tannhelse må forbedres og systematiseres. Tannhelse 
integreres i det generelle folkehelsearbeidet og omtales i Eigersunds kommunes 
handlingsplan for folkehelse.  For å sikre et godt tannhelsetilbud også til prioriterte grupper, 
slik som personer under 20 år, personer med utviklingshemming, eldre, langtidssyke og 
uføre i institusjon og hjemmesykepleie, samt rusmisbrukere, har Eigersund kommune et nært 
og forpliktende samarbeid med Tannhelse Rogaland, jf. samarbeidsavtale. Kommunen må 
bidra til at alle med rett på vederlagsfri tannhelsetjeneste får et tilfredsstillende tilbud. Helse- 
og omsorgstjenesten samarbeider med Tannhelse Rogaland slik at tannhelsepersonell bidrar 
med opplæring til helsepersonellet.  
 

7.0 Fremtidens utfordringer i Eigersund kommune (2012 – 2017). 
 
Samhandlingsreformen er en utviklingsreform med oppstart 1.1.2012. Regjeringen har lagt 
opp til at oppbygging av helsetilbud i kommunene skal skje over tid. Mye er fortsatt usikkert, 
både relatert til oppgaver og økonomi i kommunene. Samhandlingsreformen har flere mål i 
forhold til pasientbehandling og pasientlogistikk.  

I Samhandlingsreformen ønsker en prinsippet om at tjenesten skal ytes på lavest effektive 
omsorgsnivå (riktig nivå), det såkalte LEON prinsippet. Reformen vektlegger at tjenester på 
kommunalt nivå i mange tilfeller også kvalitativt vil være bedre for mange pasienter (Prop.91 
L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.).  
 
Videre ønsker man å endre fokus i helsevesenet: Det ønskes langt mer forebygging av 
sykdom enn behandling. Forebygging foregår på kommunenivå. Vi blir langt flere eldre i 
fremtiden (i et 5-25 års perspektiv). De fleste vil være friske, men andelen av syke kan 
tenkes å være like stor. Selv om forebygging lykkes til en viss grad, blir vi likevel gamle og 
svekket. Da kommer det krav og forventning om helsetjenester. 
 
Dersom 10 % av 500 000 mennesker (>67 år) bruker helsevesenet (spesialisthelsetjeneste i 
dag) gir dette 50 000 brukere. Om befolkningsgruppen vokser til det dobbelte, vil 10 % av 
1 000 000 mennesker lik 100 000 mennesker, etterspørre tjenester i spesialisthelsetjenesten. 
Dette vil kreve at tjenestene organiseres på en ny måte.  
 
I forhold til pasientbehandling og pasientlogistikk ønsker sentrale myndigheter i første del av 
Samhandlingsreformen (2012 til 2016) å omdirigere 10 % av alle sengedøgn i 
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har rundt 
4 000 000 sengedøgn pr. år (tilsvarende 11.000 senger). Man ønsker altså at 400 000 av 
disse sengedøgnene skal overføres til kommunene i denne 4 årige perioden  
(Meld.St. 16; Nasjonal helse- og omsorgsplan). 
 
I 2012 er målet 120 000 sengedøgn, tilsvarende antall sengedøgn som opptas av 
utskrivningsklare pasienter. De neste 280 000 sengedøgn forventes overført til kommunene i 
2013, 2014 og 2015. Disse skal primært holdes i kommunene ved at alle kommuner 
oppretter øyeblikk hjelp døgnopphold som alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten. 
Dette er aktuelt ved sykdom (forverring av kjent tilstand), som kan behandles like godt eller 
bedre på kommunalt nivå.  
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Tabell 6 (Utskrivningsklare og øyeblikkelighjelp døgntilbud pasienter) 

 Norge Eigersund Bjerkreim Sokndal Lund 
Totalt 
Dalane 

2012 120.000 360 60 72 72 564 
2013-2016 280.000 840 140 168 168 1316 

I alt 400.000 1200 200 240 240 1880 
Antall senger 1100 3,3 0,6 0,7 0,7 5,2 
 
For Eigersund kommune sitt vedkommende utgjør det 3,3 senger i hele den første 4 års 
periode. For hele Dalaneregionen utgjør det 5,2 senger. Det er viktig i denne sammenheng å 
innse at det er stor variasjon i behov. Eigersund kommune vil ha behov for 2 til 5 senger, og 
Dalane regionen vil ha behov for 4 til 7 senger. For å unngå at senger skal stå tomme, sees 
det som en fordel at denne funksjon er en integrert del av en allerede fungerende enhet. Det 
vil komme nye måltall for perioden 2016 til 2020 og for perioden 2020 til 2024. Dersom man 
videre forestiller seg 400 000 sengedøgn for de neste to periodene, vil det for Eigersund 
utgjøre 10 senger, og for hele Dalane regionen 16 senger. 
 
De første 400 000 sengedøgn og de eventuelle 2 x 400 000 nye sengedøgn (2016-2024) er 
ikke en overføring av senger fra spesialisthelsetjenesten til kommunalt nivå. Det er ikke 
planlagt å redusere antall senger hos spesialisthelsetjenesten. Dette betyr en økning av den 
samlede kapasiteten i helsevesenet med 30 % (som i dag foregår i spesialisthelsetjenesten). 
Økningen ligger bare på kommunalt nivå og sengene skal opptas av dem som ikke trenger 
spesialiserte tjenester fra spesialisthelsetjenesten.  
 
Arbeidsgruppen har identifisert diverse fremtidige utfordringer. Disse blir skissert under: 

7.1 Forebygging i kommunen. 
Forebygging i kommunene er hovedsakelig beskrevet i Ny Folkehelselov. Forebygging skal 
ta utgangspunkt i ”oversikt over helsetilstanden i kommunen”. Ut fra denne oversikt kan/ skal 
kommunen iverksette spesifikke tiltak som retter seg mot spesielle utfordringer i kommunen. 
I følge forskrift om habilitering og rehabilitering defineres sykdomsforebyggende arbeid som 
innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær forebygging), alternativt forhindre 
forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundærforebygging), alternativt redusere 
følgene sykdom får for funksjon og livskvalitet (tertiærforebygging). 
 
Begrepet ”folkehelse” er sentralt her. Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og 
hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet handler om å skape og 
fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og forhindre skader, og å 
utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og beskytter mot helsetrusler. 
Folkehelsearbeidet skal bidra til å fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse 
(Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan). 
 
Meld. St. 47, Samhandlingsreformen, peker på at helsetjenesten gjør for liten innsats for å 
forebygge sykdom og igangsette tidlig intervensjon. Det er behov for et tverrsektorialt 
folkehelsearbeid med økt helsefremmende innsats og tidlig intervensjon. Helsedirektoratet 
mener at Frisklivssentraler vil være et ledd i kommunens styrking av forebyggende 
helsetjenester og individ- og gruppebasert folkehelsetiltak.  
 
Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i 
befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets 
mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for 
eksempelvis fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Kommunens arbeid for folkehelse 
vil bli nærmere beskrevet i egen folkehelseplan som er under utarbeidelse i egen 
arbeidsgruppe. 
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7.2 Øvrige utfordringer i møte med Samhandlingsreformen. 
Den generelle samfunnsutviklingen stiller større krav til offentlige tjenester enn tidligere. 
Norges utgifter til helsetjenester har doblet seg de siste ti årene. Vi bruker nesten 10 % av 
BNP (brutto nasjonal produkt) til helsetjenester. Sammenliknet med andre land ligger vi høyt 
på statistikken i utgifter pr. innbygger. Sykehusene står for over halvparten av utgiftene. Nye 
behandlingsmetoder er den viktigste årsaken til veksten. Høy lønnsvekst har også bidratt 
sterkt i Norge. Det er verdt å merke seg at demografiske endringer har stått for svært liten 
del av veksten. Det er først gjennom den meldte veksten av antall eldre i Norge, at demografi 
vil spille avgjørende betydning for helsetjenesten. Antall personer over 80 år ventes å øke fra 
190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030. Tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) forteller oss at 
personer over 80 år koster helsevesenet 3,5 ganger mer enn 50- til 64-åringer. Det er ikke 
forventet at statsbudsjettet kommer til å vokse så kraftig fremover som det har gjort de siste 
10 årene. Statlige myndigheter arbeider derfor innenfor en rekke områder for å identifisere 
og fremme forslag til tiltak som kan møtekomme utfordringene på en mer bærekraftig måte 
enn tidligere. Samhandlingsreformen vil spille en vesentlig rolle i så måte. 
 
Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten 
alene. De må løses ved å involvere de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle 
det frivillige engasjementet fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. I 
følge Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan er utfordringene knyttet til: 

 Nye brukergrupper; sterk vekst i yngre brukere, krever annen kompetanse og et 
helhetlig livsløpsperspektiv i omsorgstilbudet. 

 Aldring; at andelen eldre i befolkningen øker, betyr at det blir behov for større 
kapasitet i tjenestene og økt kompetanse om aldring, spesielt om demens og 
sammensatte lidelser.  

 Knapphet på omsorgsytere; både offentlig arbeidskraft og frivillige omsorgsytere. 
Omsorgstjenesten preges av stor andel ansatte som ikke har helse- og sosialfaglig 
utdannelse. Få har høyskoleutdannelse. 

 Medisinsk oppfølging; det er behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av 
mottakere av hjemmetjenester og beboere på bo- og servicesenter. 

 Aktiv omsorg; det er behov for flere yrkesgrupper og større faglig bredde for at 
tjenesten skal få en mer aktiv profil og dekke psykososiale behov. Fremtidens 
tjenester må legge vekt på tilpassede tilbud med tverrfaglig og bred tilnærming. 

 

7.2.1 Utvikling av helse- og omsorgstjenester 
Kommunen må sørge for å drive faglige forsvarlige tjenester innenfor ulike områder. Det er 
viktig å skille mellom faglige forsvarlige tjenester og ”best praksis”. Hvor optimale tjenester 
kommunen kan drive avhenger av statlige overføringer, politiske prioriteringer, og hvor godt 
og effektivt kommunen klarer å drive. Det pekes på tre hovedutfordringer; demografisk 
utvikling, personelltilgang og kompetanse. Utviklingen av pleie- og omsorgstjenester må 
påse og ivareta tiltak som kan imøtekomme utfordringene. 
 
I årene framover blir det en betydelig vekst i de aller eldste aldersgruppene. Det er disse som 
trenger mest helsetjenester og mest pleie og omsorg. Men mye tyder på at de gamle også 
blir friskere og opprettholder funksjonsevnen lengre. De gamle som bor i heldøgns 
omsorgsboliger, er eldre nå enn før. Dersom vi lykkes med forebyggingstiltak slik at de 
gamle blir enda eldre før de trenger pleie- og omsorgstjenester, vil behovet for slike tjenester 
bli mindre. Eigersund kommune vil måtte håndtere utfordringer knyttet til økende alder på 
befolkningen (folk lever lengre), mangel på kvalifisert personell og stadig presset 
kommuneøkonomi. Tåler dagens organisering av helse- og omsorgstjenester disse 
utfordringer, eller er det på tide å tenke nytt?  
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Hagenutvalget (Innovasjon i omsorg NOU 2011:11) sier at ”Omsorgskrisen skapes ikke av 
eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i 
dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen fremtid mulig!”  
 
I Samhandlingsreformens strategier vektlegges det blant annet at kommunens innbyggere 
skal oppleve økt grad av mestring. På bakgrunn av dette vil man måtte tilby tjenester på nye 
måter. En ny måte å tilby tjenester på er slik som det allerede blir gjort i mange andre norske 
kommuner, samt er blitt gjort i flere år både i Sverige og Danmark, i form av 
hverdagsrehabilitering. For å kunne gjennomføre hverdagsrehabilitering er det behov for 
tilgjengelige ressurser i fra fysio- og ergoterapitjenesten. Man kan enten frita dem fra dagens 
ordninger (ved å frita fra dagens ordninger vil man neppe oppfylle lovens krav). Tjenestene 
som ytes i dag er marginale. Alternativt bør det legges til rette for å styrke bemanningen i 
denne enheten slik at det kan være ”øremerkede” personell som kan drive med 
hverdagsrehabilitering. 
 
Den danske kommunen Fredericia stod overfor de samme utfordringene som flere norske 
kommuner står ovenfor, også Eigersund kommune. Ideen bak Fredericia-modellen var å lage 
et paradigmeskifte, å utvikle den kommunale helse- og omsorgstjenesten på en slik måte at 
den i langt større grad støtter eldre mennesker i å leve sitt eget liv med høy grad av 
egenomsorg så lenge som mulig. Paradigmeskifte i Fredericia hadde til hensikt å utvikle 
kommunens omsorgstjenester etter følgende prinsipper:  

 Fra kompensasjon til rehabilitering 
 Fra pleie til forebygging 
 Fra behandling til oppsporing 
 Fra sen til tidlig innsats. 
 

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg presenterer ”Længst mulig i eget liv” som en alternativ 
arbeidsmetode i pleie- og omsorgsektoren: Fredericia kommune betegnes som Danmarks 
mest innovative kommune på velferdsområdet og mottok i 2010 den danske 
innovasjonsprisen for sin omlegging av pleie- og omsorgstjenestene. I begrunnelsen heter 
det at kommunen med prosjektet ”Længst mulig i eget liv” har vendt formålet med møtet 
mellom borger og kommune 180 grader, slik at det i dag er fokus på rehabilitering og 
forebyggelse framfor klassisk pleie. Prosjektet ”Længst mulig i eget liv” setter innbyggere 
med pleie- og bistandsbehov i stand til selv å klare hverdagen, bli selvhjulpne og dermed 
kunne bli så lenge som mulig i eget liv – i det liv de selv ønsker og former. Visjonen for 
prosjektet er ”En kommune med aktive og ressurssterke eldre mennesker som gjennom 
forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk er lengst mulig i eget liv.” 
Bakgrunnen for prosjektet var følgende tre hovedutfordringer: utgifter til helse- og 
omsorgstjenester øker sammen med økning av brukernes forventninger, samtidig som 
arbeidskraften går ned. 
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Figur: Oversikt over delprosjekter/ hjørnesteiner i ”Lengst mulig i eget liv”: 

 
 
Hverdagsrehabilitering er en av hjørnesteinene i Fredericias kommunes omsorgsprosjekt. 
Omsorgstjenestene legges om til ”Trening i stedet for pleie og selvhjelp i stedet for 
hjemmehjelp”. I praksis går prosjektet ut på at innbyggere som første gang henvender seg til 
kommunen med anmodning om personlig eller praktisk hjelp, blir møtt av et tverrfaglig team, 
som målrettet arbeider for å sette folk i stand til å klare seg selv. Kommunen satser på å gi 
omfattende faglig kartlegging og massiv bistand i starten, enten ved utskriving fra sykehus 
eller når brukeren søker praktisk og personlig bistand. Hjemmehjelperne har fått opplæring 
som hjemmetrenere, og får deretter oppgaven med opptrening under faglig veiledning for å 
gjøre den enkelte selv i stand til å klare oppgaver i hverdagen som sykdom eller svekkelse 
har satt en stopper for. 
 
Opptreningen skjer ut fra brukerens eget mål, enten det er å klare å kle på seg, lage mat, gå 
tur med hunden eller delta i aktiviteter utenfor hjemmet. I stedet for bare passivt å sette inn 
kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det inn mye ressurser i 
starten, i håp om å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere konsekvensene av et videre 
problemforløp. Brukerens eget hjem har optimale forutsetninger for opptrening som er 
praktisk innrettet ut fra de funksjoner de fleste har ønske om å klare på egenhånd. 
 
Den andre hjørnesteinen i dette opplegget er tidlig oppsporing og forebygging. Ved å 
oppfange signaler om begynnende sykdom kan en i mange tilfeller spare et menneske for et 
langt sykdomsforløp. Omleggingen av omsorgstjeneste i Fredericia omfatter utover dette, 
fast hjemmebesøk ved utskrivning fra sykehus, bruk av ny velferdsteknologi og et sterkt 
fokus på opplæring og informasjon til innbyggerne. Prosjektet startet som et pilotprosjekt i 
2008, og har gitt svært gode resultater. En ekstern kostnadsanalyse har vist at prosjektet på 
helårsbasis hadde oppnådd mindre forbruk på 15 % på pleie og omsorg, med et prosjekt 
som foreløpig var avgrenset til nye tjenestemottakere. Prosjektet har gitt glade og tilfredse 
innbyggere med økt livskvalitet (ca 85 % avsluttes som helt selvhjulpne eller mottar mindre 
hjelp enn først etterspurt), stolte ansatte med mere arbeidsglede og økonomisk gevinst for 
kommunes økonomi. 
 
Noe med dagens organisering av helse- og omsorgstjenesten i Eigersund kommune kan 
sammenliknes med det som gjøres i Fredericia kommune i Danmark. Det kan nevnes et par 
konkrete tiltak som har forebyggende aspekt i seg tilsvarende det som drives i Fredericia: 

 Hjemmebesøk til alle over 80 år. I regi av fysio- og ergoterapitjenesten i de tilfeller 
hvor det ikke er et tjenestetilbud allerede fra kommunen. I de andre tilfellene står 
hjemmetjenesten ansvarlig for å avlegge besøkene.  

 Pensjonistkurs i regi av helsestasjonen til de over 67 år 
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 Treningsgrupper for seniorer i regi av Fysioklinikken 
 Fysio- og ergoterapeuter ser på brukers iboende potensial for hjelp til selvhjelp. 

Brukeren setter egne mål for blant annet funksjon. 
 Registrering av funksjonsnivå (IPLOS), likner systemet som ble benyttet i Fredericia. 
 Universell utforming av bolig og adkomst 
 Kommunen har en aktiv Frivilligsentral 
 Kultur gir helse er et tidligere prosjekt som fortsatt er relevant. Blant annet kjenner vi 

den ”Kulturelle spaserstokken”. 

 

7.2.2 Organisering av hjemmebaserte tjenester og bo- og servicesenter. 
Manglende kompetanse generelt 
Utdanning, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med kvalitet og 
kunnskap. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende for å 
nå målene i Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og 
omsorgstjenesten. Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med 
nødvendig kompetanse i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Meld. St. 47 
Samhandlingsreformen, peker på flere viktige utfordringer på personell området: 

 Å benytte tilgjengelige ressurser i helse- og omsorgstjenesten annerledes enn i dag 
 Å arbeide med helse- og sosialpersonellets kompetanse 
 Å rekruttere og beholde personell innen pleie og omsorg 
 Økt personellkapasitet. 

Som et resultat av Samhandlingsreformen kreves det at bo- og servicesentrene må ta i mot 
beboere som har behov for et høyere omsorgsnivå enn det som tidligere har vært ansett som 
vanlig ”inntakskriterier” i disse sentrene. Dette kan skape konflikt med eksisterende drift som 
allerede har knapt med ressurser mtp. helse- og sosialfaglig utdannelse. I dag er det 
fagpersonell ved bo- og servicesentrene som utfører rengjøringsarbeidet (unntatt Lagård bo- 
og servicesenter hvor dette arbeidet ivaretas av eget rengjøringspersonell). 
 
Nattsituasjonen hjemmetjenesten: Dagens organisering av aktive nattevakter i 
hjemmetjenesten (nattpatruljen) er lite robust og er en utfordring i dag. Ved ferieavvikling og 
sykdom er tjenesten svært sårbar, og det er en utfordring å tilby tilstrekkelig kompetanse. 
Utfordringen synes å være økende som følge av krav og konsekvenser fra 
Samhandlingsreformen. Det er stadig en økning på antallet pasienter/ brukere som trenger 
tjenesten, og en økning i kompleksiteten av oppgaver.  
 
Hvilende nattevaktstjeneste Slettebøområdet: Våren 2011 ble det nedsatt ei gruppe som 
vurderte mulige innsparinger ved dagens ordninger i forhold til hvilende nattevakter i sone 
Slettebø 1 og Slettebø 2. Forslaget var å erstatte dagens hvilende nattevakter med 2 våkne 
nattevakter for begge Slettebøsonene. Det ble gjort en utredning ut fra tre forhold; 
økonomiske betraktninger, beboernes tjenestetilbud og personalets arbeidssituasjon. 
Arbeidsgruppen gav en anbefaling om ikke å erstatte hvilende nattevakter med 2 våkne 
nattevakter i disse sonene. Siden denne utredningen ble gjennomført, har en del forhold 
endret seg. Det kan tenkes at man på grunnlag av nye forutsetninger vil kunne komme til en 
annen konklusjon. 
 
Nattsituasjon bo- og servicesentrene: Lagård bo- og servicesenter mangler sykepleiere på 
en stor del av nattevaktene. De to andre sentrene har ikke sykepleiere på nattevakt. Nærhet 
til sykepleiekompetanse på natt varierer; På Lagård er det tilgjengelig sykepleier fra 
korttidsavdelingen 2 vest/ legevakt. På Lundeåne og Kjerjaneset er en avhengig av å tilkalle 
hjemmetjenesten (nattpatruljen) om en har behov for sykepleiefaglig kompetanse. Det synes 
å være kvalitativt bedre tilbud å ha sykepleier tilgjengelig i samme bygg, som på Lagård, 
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kontra sykepleier ”på hjul” et sted i kommunen. Det vil være nødvendig å ha egen sykepleier 
om natten i hvert bo- og servicesenter. 
 
Dagens ledelsesstruktur en utfordring: I følge Kompetanseløftet 2015 er ”godt lederskap 
med personlig oppfølging av den enkelte arbeidstaker avgjørende for arbeidsmiljø, faglig 
utvikling og god ressursutnyttelse”. Nåværende organisering i Eigersund kommune 
innebærer en flat organisasjonsstruktur der ledere har et stort kontrollspenn. Dette innebærer 
at avstanden mellom ledere og ansatte gir utfordringer i forhold til ansvar, oppfølging, 
funksjon og beslutningsmyndighet. 
 
Lege tilsynsordning: For å ivareta krav om god pleie og forebygge innleggelser, sees et 
behov for bedre samarbeid mellom fastleger og pleiepersonell. Det er behov for 
tilsynslegeordning også i bo- og servicesenter. I dag foretar den enkelte fastlege legetilsyn i 
bo- og servicesentrene i noen grad. Samarbeidet er ressurskrevende og det er neppe 
samfunnsøkonomisk at et bo- og servicesenter har et stort antall ulike fastleger som har 
oppfølging på samme senter.  
 
Fysisk utforming ved bo- og servicesenter: Man konstaterer at fysisk utforming ved 
kommunens bo- og servicesentre ikke ivaretar de nødvendige fasiliteter som trengs for å 
kunne gi en optimal pleie til beboerne. Eksempelvis kan det nevnes at det på Lundeåne, 
Kjerjaneset og Lagård bo- og servicesenter mangler skyllerom (på Lagård er det skyllerom 
på sykehjemsavdelingene). Dette igjen gir utfordringer ift. å kunne ivareta krav gitt på 
hygienisk standard. En mangler også egnet rom for rapport som ivaretar krav gitt til hvordan 
taushetsbelagt informasjon formidles på en tilfredsstillende måte  
 
Manglende ressurser i hjemmetjenesten: Det er en stor økning i befolkningen som vil 
trenge helse- og omsorgstjenester, se tabell under. Siden planlagt og vedtatt boligutbygging 
trolig ikke vil realiseres i nær fremtid, må hjemmetjenesten styrkes både i antall personell og 
kompetanse. Dette vil blant annet kreve utvidelse av fysiske lokaler, tekniske hjelpemidler og 
leasing biler. 
 
Tabell 7: Framskrevet befolkning – kjønn samlet, antall i hele landet og Eigersund 
kommune (Tall i tabell tatt fra database til folkehelseinstituttet): 

Årstall 2011 2015 2020 2025 2030 2040 
Geografi Alder 

H
ele 

landet 

Alle 
aldre 

4.920.305 5.192.067 5.532.218 5.838.087 6.076.503 6.385.791

75-79 130.547 139.160 175.468 231.539 232.091 268.351 
80+ 221.153 219.272 226.749 266.945 345.642 450.719 

E
igersund 

kom
m

une
 

Alle 
aldre 

14.346 15.227 16.508 17.687 18.679 20.117 

75-79 385 391 513 651 713 804 
80+ 609 646 674 801 1 011 1 388 

 
Tabell 8; Oversikt over prosentvis utvikling i befolkningsvekst fra 2011 til 2015 og 2011 
til 2020: 

 2011-2015 2011-2020 
Alle aldre 
 

6 % 15 % 

75-79 
 

1.5 % 33 % 

80+ 
 

6 % 10.6 % 
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Manglende dagsenterplasser: Dagtilbud vil bidra til å redusere sosial ensomhet, gi 
mulighet for aktivitet, avlaste ektefelle og pårørende mm. For mange vil gode dagtilbud 
kunne utsette behovet for annen og mer omfattende hjelp. Spesielt viktig er det med 
dagsenter for personer med demenssykdom. All dagsentervirksomhet drives i dag i 
kommunal regi. I dag er det mangel på dagsenterplasser til mennesker med og uten demens 
og til mennesker med funksjonshemming. Med økende levealder vet man at forekomst av 
demenssykdom øker fordi det er en aldersrelatert tilstand. I følge Nasjonalforeningen for 
Folkehelse var det i 2011 registrert ca 70.000 personer med en demenssykdom. En forventer 
at dette tallet i 2040 vil være passert 140.000.  Dette gir oss en utfordring med tanke på å 
kunne tilby nok dagsenterplasser for dem som blir boende hjemme. Nasjonale føringer innen 
demensomsorgen går langt i å uttrykke en plikt til å opprette slike tilbud.  
 
I den grad det er behov for utbygging av flere plasser, bør en se på muligheten for å åpne 
opp for private/ frivillige aktører. Kommunen har mottatt henvendelser fra private som bør 
vurderes. Om det skal være en gevinst i sistnevnte, må kommunen ha en klar avtale for at 
kommunen legger føringer for hvordan disse dagsenterplassene skal drives og forvaltes. 
 
Det er mulighet for videreutvikling av tilbudet i kafeen på Lundeåne i samarbeid med frivillige 
lag og foreninger. En mulighet kan være at tilbudet på Lundeåne blir integrert i tilbudet til 
Frivilligsentralen, og at Frivilligsentralen får ansvaret for videreutviklingen av tilbudet. 
 
Bruk av tvang/ tilbakeholding: Det vil være personer som det er behov for å holde tilbake i 
institusjon, på grunn av ulike årsaker der pasienten mangler samtykkekompetanse. Pasient- 
og brukerrettighetsloven § 4 A-4 annet ledd åpner for at en pasient kan innlegges i eller 
holdes tilbake i helseinstitusjon dersom det er nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen. I 
Eigersund kommune vil det si på sykehjem. Det medfører utfordrende situasjoner når 
tilbakeholdelse synes nødvendig for beboere i et av kommunens bo- og servicesenter. 
Vedtak om helsehjelp som innebærer innleggelse og tilbakeholdelse, omfatter ikke andre 
tvangstiltak (ref. Helsedirektoratets Rundskriv 15-10/2008, side 35). Undersøkelse og 
behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan likevel bare skje med hjemmel i lov om 
psykisk helsevern.  
 
Hjemmesykepleie til personer med psykisk utviklingshemming og andre som ikke 
mestrer hverdagen ved egen hjelp. 
Kommunen har en økende gruppe mennesker som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål og 
aktivisering.  

7.2.3 Kommunens ansvar for å sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester 
Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet lettere kunne tildeles ut fra det hjelpebehov 
den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite 
hjelpebehov (lavterskeltilbud) til stort hjelpebehov (høy terskel). Den forebyggende 
tankegangen er kostnadsbesparende for kommunen, og i tråd med nasjonale føringer. Målet 
er at personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet, og at man 
hindrer reduksjon i funksjonsnivå ved å iverksette aktuelle hjelpetiltak. Målet er at 
kommunene skal ivareta mer av før- og etterbehandlingen av pasientene. Skal Eigersund 
kommune lykkes i å nå målsettingen, må kommunen satse videre på tydeliggjøring av nivåer 
i tjenestekjeden. 
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Omsorgstrappen  
 

 

Figuren viser Omsorgstrappen. Den viser trinnvis hvilke helsetjenester kommunen har i 
dag. Rødt uthevet er forslag til nye tiltak eller forsterkning av eksisterende tiltak for å styrke 
de forebyggende helsetjenestene. Tiltak/ tjenester på de laveste trinnene vil også være 
tilgjengelige på trinnene over.  

 
Ønsket utvikling av fokusområdene fremover, vil være å videreutvikle de hjemmebaserte 
tjenester. Dette er et suksesskriterium for at kommunen skal kunne fylle målsettingen om 
«rett behandling, rett tjeneste til rett tid». En økt satsning på forebyggende tiltak vil kunne 
utsette og/ eller erstatte behovet for “tyngre” pleietjenester. Økt vekt på forebyggende tiltak 
og omsorgsteknologi i hjemmet skal også bidra til at trinnene «flates» mer ut. 
 
Ikke-lovpålagte tjenester som kommunen velger å ha for sin befolkning, som ikke nevnes i 
helse- og omsorgsloven, kan også regnes som forebyggende tiltak. Eksempler er: 
trygghetsalarm, dagtilbud med mulighet for bespisning samt middagsombringing. Tjenestene 
er mer omtalt under status for hjemmetjeneste og bo- og servicesentre. 
 

7.2.4 Samarbeid med nabokommuner  
Krav gitt fra Samhandlingsreformen vil på mange områder lettere kunne imøtekommes om 
kommuner samarbeider om noen, eller alle områder. Samarbeid mellom kommunene kan ha 
klare fordeler både knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling. 
Eigersund kommune ønsker å være inviterende til omkringliggende nabokommuner i Dalane 
regionen om et videre samarbeid om eksisterende og nye tiltak, blant annet om øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud og etablering av Frisklivssentral. Eigersund kommune ønsker å organisere 
hensiktsmessige strukturer, som vil ivareta krav til kommuner i henhold til lovgivning og 
behov. Kommunen ønsker å organisere tjenester, hvor andre kommuner kan delta dersom 
de ønsker. Økonomisk vil Eigersund kommune tilby disse tjenestene ut fra forholdsmessig 
befolkningsstørrelse i regionen og ikke ut fra enkelttjenester til enkeltbrukere (samme 
struktur som legevakt i dag). Eigersund kommune er helt bevisst på at ”forbruk av tjenester” 
er relatert til nærhet til tjenester og det krever derfor en ekstraordinær innsats for å ivareta de 
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minst sentrale områdene i en lokal helseregion (eks. Dalane-regionen). Mange av 
helsetjenestene som det planlegges å utføre i kommunene i fremtiden, blir i dag utøvet helt 
utenfor den lokale regionen (eks. Stavanger Universitetssykehus). Man kommer dermed 
uansett nærmere sitt nærmiljø hvis man forblir i lokalregionen. 
 

Økonomi og fysisk beliggenhet, samt nærhet til tilbudene man skal samarbeide om, er 
hovedutfordringene man møter når man drøfter muligheter for samarbeid. 

 
En fremtidig bærekraftig organisering av helse- og omsorgstjenester i Dalaneregionen kan 
for eksempel se slik ut: 

 

 

7.2.5 Økonomiske virkemidler 
Kommunal medfinansiering: I henhold til ny Helse- og omsorgs lov, er kommunene pålagt 
medfinansiering ved behandling i spesialisthelsetjenesten av personer bosatt i egen 
kommune. Medfinansieringen gjelder alle pasientgrupper med visse unntak (gravide, barn, 
psykiatri, kirurgiske lidelser osv.). Medfinansieringen gjelder både ved innleggelse og 
polikliniske vurderinger. Medfinansieringen gjelder på nåværende tidspunkt ikke ved 
behandling/ vurdering hos avtalespesialister. 
 
Spesialisthelsetjenesten har hittil vært finansiert av 60 % rammetilskudd fra staten og 40 % 
innsatsstyrt tilskudd fra staten (dvs. DRG poeng6). I forbindelse med ny Helse- og 
omsorgslov er kommunene blitt pålagt å finansiere halvdelen av de 40 % (DRG styrt) - altså 
20 % av de samlede kostnader i spesialisthelsetjenesten. Den kommunale merutgiften er 
kompensert ved økt rammeoverføring fra stat til kommune. Det er satt et tak på 30 000 
kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Den nye finansieringsformen skal bidra til 
at kommunene skal utvikle gode lokale tjenester som alternativ til innleggelse/ vurdering i 
spesialisthelsetjenesten. Målet er at færre DRG poeng utløses og at den samlede regningen 
blir mindre og pengene blir i kommunen. På denne måten frigjøres kapasitet i 
spesialisthelsetjenesten. Man vil dermed kunne møte økt behandlingsbehov i 
spesialisthelsetjenesten som følge av endret demografisk sammensetning av befolkning 
(”eldrebølgen”). På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere om det blir penger til 
overs som kan brukes til nye tiltak i kommunene. 

                                                 
6 DRG = Diagnose relaterte grupper (www.sintef.no/....definisjoner) 
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I 2012 er kommunenes rammetilskudd økt for å kompensere for merutgiften for kommunal 
medfinansiering og for å bygge opp helsetjenestene i kommunene. Kommunene skal kunne 
gi pasienter et alternativt (og like bra) tilbud lokalt. 
 
Tabell 9; statlige overføringer, kommunal medfinansiering (tall oppgitt i hele 1000 kroner). 
Ref. www.helsedirektoratet.no. Informasjonen er foreløpig og ikke komplett.  

Statlige overføringer 2012 
Kommunal medfinansiering. 

Kommune 

Totalt overført fra 
staten ifm 
samhandlingsreform 

À konto beløp per 
måned til 
medfinansiering 

Reelt forbruk pr. mnd. 
jan. + feb.+ mars 

Anslått 
forbruk 
2012 

Eigersund 15.879’ 1.027’ 1.156’ 13.867’ 
Bjerkreim 2.893’ 143’ 1340’ 1.679’ 
Sokndal 4.084’ 217’ 3010’ 3.716’ 
Lund 3.663’ 219’ 240’ 2.881’ 
Dalane 26.519’ 1.606’ 5.746’ 22.143’ 
 
For å ivareta kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter har Eigersund 
kommune i 2012 fått rammetilskudd på 15,879 mill. kr. Den statlige forventning er at 12,3 
mill. kr. trengs til medfinansiering. Om tallene forblir stabile og kommunen ikke har behov for 
at pasienter blir liggende i spesialisthelsetjenesten etter at de er definert som 
utskrivningsklare, kan det være at differansen på 3,579 mill. kr. skal brukes til kommunal 
oppbygning av alternative tjenester. Forbruket i januar, februar og mars 2012 ligger høyere 
enn dette estimatet og det vil sannsynligvis bli lite igjen til nye tiltak (inklusiv evt. finansiering 
av utskrivningsklare pasienter).  
 
I budsjett for 2012 i Eigersund kommune er det meste av den statlige overføring reservert/ 
brukt. Dette viser at det fra staten ikke er lagt inn noen vesentlig økning av økonomiske 
midler i effektuering av denne delen av den nye Helse- og omsorgsloven. Kommunes 
mulighet til å bygge opp nye tiltak er dermed begrenset (ikke eksisterende). Kommunen er 
på nåværende tidspunkt bare mellomleverandør mellom staten og spesialisthelsetjenesten. 
 
Mottak av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten: Praksis fram til og 
med oppstart av Samhandlingsreformen, har vært at det i spesialisthelsetjenesten har vært 
inneliggende utskrivningsklare pasienter. Disse har ikke vært klar til/ i stand til, å bli utskrevet 
til hjemmet. Det har eksempelvis vært fordi de trengte mer opptrening eller fordi de skulle til 
et høyere omsorgsnivå på kommunalt nivå.  
 
Fra 1.1.12 faktureres kommunene med 4.000 kr. pr. døgn, dersom utskrivningsklare 
pasienter ligger på sykehus og venter på kommunalt tilbud. Tidligere hadde kommunen en 
betalingsfri periode på 10 dager, etter at pasienten ble meldt utskrivningsklar. Dersom 
pasienten ikke fikk et egnet tilbud i kommunen innen 10 dager, fikk kommunen en regning på 
1500 kr. pr. døgn. KS har laget statistikk på dette for hver kommune. I 2009/ 2010 hadde 
Eigersund angivelig 487døgn/ 390døgn som i fremtiden vil blitt fakturert. I gjennomsnitt er 
dette 439 døgn som ville tilsvare en utgift på 1.756 mill. kr. i 2012.  
 
På kommunalt nivå har man jobbet helt spesifikt med denne problemstillingen. Forskrift om 
kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og utskrivningsklare pasienter § 10 
sier følgende: Varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient: Når en pasient er definert 
som utskrivningsklar, jf. § 9, skal sykehuset straks varsle kommunen. Dette gjelder ikke 
utskrivningsklare pasienter som ikke har behov for et kommunalt helse- og 
omsorgstjenestetilbud. Videre i § 11 om Melding til sykehuset om når kommunen kan ta imot 
pasienten, står det: Kommunen skal etter å ha mottatt varsel om en utskrivningsklar pasient, 
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jf. § 10, straks gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten. Dette gjelder ikke dersom 
det foreligger omstendigheter utenfor kommunens kontroll som hindrer dette. 

Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal sykehuset varsles om når et kommunalt 
tilbud antas å være klart. Kommunen skal straks gi beskjed når et kommunalt tilbud er klart 
for pasienten. 
 
Målet for Eigersund kommune er å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter samme dag som 
de meldes utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten.. Et annet mål er at pasientene raskt 
utskrives fra korttidsopphold ved sykehjem til hjemmet, og at pasienter med omfattende 
behov for tjenester får utvidet hjelp i hjemmet i perioden etter sykehus/ sykehjemsopphold.  
 
Arbeidsgruppen viser til kommunens vedtatte plan for ”Utbygging av pleie- og 
omsorgsboliger 2010-2015” der det anbefales nybygg av 36 boenheter med heldøgnspleie, 
renovering og ombygning av korttidsavdeling 2 vest, nybygging av kommunal 
rehabiliteringsenhet (fysio- og ergoterapi) og avsetning av kommunale arealer til videre 
utbygging i perioden 2015-2030. Tjenester som man planla å yte i de nybygde boenhetene, 
vil måtte ytes i hjemmet, som følge av at utbygging ikke er iverksatt. Dette vil medføre større 
belastning på hjemmetjenesten og kreve mer tjenester fra fysio- og ergoterapitjenesten. Man 
må påregne at man kan få utfordringer med å klare å yte forsvarlige tjenester til 
”sykehjemspasienter” som må bo i hjemmet Det kan også bli mer kostnadskrevende. 
 
Det er en utfordring å sikre korttidsplass til pasientene som har behov for et høyere pleie- og 
omsorgsnivå enn det vi kan tilby i hjemmet. For å imøtekomme utfordringene har Eigersund 
kommune endret organiseringen av Tiltaksteamet. For å sikre at spesialisthelsetjenesten får 
kontakt med kommunen er det opprettet et mottakspunkt for meldinger. Utfordringen er å 
sikre at nødvendige opplysninger fra dem blir kjent for ansvarlig enhet i kommunen og 
fastlegene. Elektroniske meldinger vil kunne bli en viktig faktor i dette arbeidet. Det krever et 
godt samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene. Kommunehelsetjenesten 
tar i bruk elektronisk meldingsutveksling med fastlegene våren 2012.  
 
I forskriftene til Helse- og omsorgstjenesteloven ligger det en plikt hos 
spesialisthelsetjenesten til å melde tidlig fra til kommunen når en pasient forventes 
utskrivningsklar. I tillegg skal det gis en melding på det tidspunkt pasienten faktisk er 
utskrivningsklar. Det vil si at kommunen har et tidsrom i mellomtiden som må benyttes godt 
til forberedelse til hjemkomst, slik at flest mulig av pasientene kan reise direkte hjem etter 
sykehusopphold, og slik at kvaliteten på tjenesten som skal gis i kommunen er best mulig. 
Dette krever en høy tverrfaglig kompetanse hvor flere profesjoner samarbeider. Fysiske 
rammer må være tilpasset pasientens behov, og man må ha tilgang på nødvendige 
hjelpemidler.  
 
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud – korttidsavdeling 2 vest: I henhold til ny Helse- og 
omsorgslov stilles der krav til at alle kommuner organiserer et tilbud om døgnopphold for 
somatisk øyeblikkelig hjelp fram mot 1.1.2016. Tilbudet skal gjelde for pasienter som har 
behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke trenger sykehusbehandling og for de 
pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg. I all 
hovedsak vil dette gjelde pasienter med kjente sykdommer som ved forverring av sin tilstand 
kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling. En nærmere beskrivelse er gitt i eget 
veiledningsmateriell utgitt av Helsedirektoratet. Med ordningen vil de som sliter med kjente 
og langvarige sykdommer få god og raskere helsehjelp, nærmere der de bor. Dermed 
utløses ikke ressursbruk i spesialisthelsetjenesten og videre betaling fra kommunen til 
spesialisthelsetjenesten (via DRG poeng). 
 
I innfasingsperioden får kommunene halvparten gjennom øremerket tilskudd fra 
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Helsedirektoratet og andre halvparten gjennom finansiering fra helseforetakene (Prop. 1 S 
(2011-2012, kap. 732 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter 2012 til 
RHFene, kap 4). Fra 2016 skal midlene i sin helhet innlemmes i rammetilskuddet til 
kommunene. I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, presiseres 
det at kommunen ikke kan kreve egenandel for opphold i kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, jf. § 1 andre ledd b). Kommunen vil motta 4330 kr. per 
sengedøgn man holder pasienten hjemme i kommunen. Incitamentet for kommunene for å 
innføre ordningen snarest mulig, vil være: 

 Det utløses færre DRG-poeng og dermed betaler kommunen mindre til 
spesialisthelsetjenesten. Dvs. pasienten blir ikke innlagt i spesialisthelsetjenesten, 
men blir behandlet lokalt. 

 Kommunen kan få tilskudd fra Helsedirektoratet og finansiering fra RHFene for 
etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dersom man i kommunen kan organisere 
tilbudet ”billigere” enn 4330 kr. per døgn, vil det bli penger til andre tiltak (eksempelvis 
forebygging). 

 
Den mulige kommunale overføring blir dermed: 
Tabell 10; statlige overføringer, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 

Statlige overføringer 2012 - 2016 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud  

 
Helsedirektoratet - 
50 % 

Spesialisthelsetjeneste - 
50 % I alt. 

Eigersund 1.495’ 1.494’ 2.989’ 
Bjerkreim 273’ 272’ 545’ 
Sokndal 385’ 384’ 769’ 
Lund 345’ 345’ 690’ 
Dalane 2.497’ 2.496’ 4.993’ 

 
Eigersund kommune kan dermed få overført 3 mill. kr. til å etablere dette tilbudet. Dersom 
alle Dalanekommunene går sammen om et slikt tilbud, har man knapt 5 mill. kr. til rådighet 
for å etablere et forsvarlig tilbud. Den økonomiske forskjell på å organisere et tilbud kun for 
Eigersund kommune eller for alle Dalane kommunene vil være ubetydelig. Organisering av 
dette tilbud på kommunalt nivå vil kreve betydelig administrativ- og personellinnsats. 
Medisinskfaglige retningslinjer må utarbeides før avdelingen kan ta i mot direkte 
innleggelser. Da dette handler om et tilbud ”i stedet for innleggelse på sykehus” vil 
omgivelsenes forventning om faglig forsvarlighet i tilbudet være store. Man tar ikke et 
LEONprinsipp som gitt – tilbudet må vise at det faktisk er tilfelle. Suksess vil være 
proporsjonal med faglig forsvarlighet.  
 

7.2.6 Organisering av legetjeneste i kommunen – nye krav 
Samhandlingsreformen legger opp til en tettere tilknytning mellom fastleger og kommunen. 
Via Samhandlingsreformen utfordres fastleger i forhold til oppfølging av kronisk syke 
pasienter, bl.a. ved: 

 Raskere utskrivning fra helsetjenesten til hjemmet etter behandling og dermed 
oppfølging av fastlege. 

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen som alternativ til innleggelse ved behov.  
 Tettere oppfølgning av kronikere for å få optimalisert behandling. Dermed forebygges 

innleggelser i sykehus ved forverringer av kroniske tilstander. 
 Palliasjon i hjemmet. Det er økning av pasienter som ønsker å være hjemme i livets 

sluttfase. 
 Tettere samarbeid med andre kommunale tjenester (optimalisere samhandling rundt 

pasienter). 
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Som et ledd i Samhandlingsreformen er nåværende fastlegeforskrift til revidering. Ny 
fastlegeforskrift har vært på høring og stortingsvedtak ventes høsten 2012. Den nye 
fastlegeforskriften vil beskrive fastlegens plikter i forhold til listepasienter. Forskriften vil 
sannsynligvis gi kommunen andre, og større styringsmuligheter med fastleger via samarbeid, 
men tilsynelatende også et systemansvar for at fastlegene driver forsvarlig. I forslaget til 
fastlegeforskrift er det ikke lagt opp til å endre på to helt grunnleggende forhold ved 
organiseringen av fastlegepraksis: 

 Man vil tilsynelatende ikke endre på begrepet full liste, som tilsvarer en listelengde på 
1500 pasienter ved 5 dages kurativ uke (300 listepasienter/ dag). Opprinnelig var 
tanken at full liste skulle være 1000 eller 1200 listepasienter, slik at det ble plass til 
flere fastleger i kommunen (det er økonomien omkring listelengden som dikterer 
begrepet). Dette gir store vanskeligheter ved å opprette ”nye hjemler”. Det er derfor 
vanskelig at se hvordan nåværende fastleger skal få ”tid til nye oppgaver”. 

 Fastleger (private) kan ved dagens ordning pålegges opp til 7,5 time offentlig 
legearbeid (1 dag i uken). Det har vært vurdert å øke det til 15 timer i uken. Dette har 
betydning for løsning av offentlige tjenester som krever mer enn 7,5 time i uken (eks. 
legetjeneste på korttidsavdelingen 2 vest). 

 
Eigersund kommune har følgende utfordringer i den kommende periode for legetjenesten: 

 Økning av listekapasitet (for fastleger). Det trengs ca. 10 % ledig listekapasitet. Dette 
betyr at den samlede listekapasiteten skal være ca. 17 000. Dette er større enn 
innbyggerantallet da en del personer fra omegnskommuner velger fastleger i 
Eigersund. Man bør legge en listelengde på 250 pasienter pr. kurativ dag til grunn 
(som EKL). 

 Når ny fastlegeforskrift er vedtatt må kommunen se på hvordan man sammen med 
legene organiserer samarbeidet fremover (eks. møtefora annen hver mnd. med alle 
leger). 

 Økning av samfunnsmedisinsk ressurs i kommunen. 
 

7.2.7 Organisering av legevakt i kommunen/ Dalane regionen 
Legevakten i Dalane kommunene er lokalisert i Eigersund. Dette synes å være et naturlig 
sted for legevakten. Samarbeid om legevakt nordover mot Hå anses ikke som realistisk etter 
at Hå og Time kommune er gått sammen om dette på deres kommunegrense. 
Dalanekommunene kommer sannsynligvis i årene fremover til å klare seg selv på de 
premisser som nå foreligger. 

 Økning av fastleger som deltar i legevakt (kveld og natt) vil bedres i de kommende år 
(alle kommuner). Vi kan fremskrive antall deltakere fra 7 (Eigersund) + 1 (Bjerkreim) = 
8 til 11 (Eigersund) + 2 (Bjerkreim) + 1 (Sokndal) = 14. Dette ville gi rundt 350 
vakttimer pr. lege pr. år.  Jf. plan for legetjenesten er målet 300 timer pr. år. Det vil i 
fremtiden også være behov for vikarer, men sårbarheten vil bli betydelig mindre. 

 Kapasiteten og organisering av legevakt på dagtid bør gjennomgås. Med nye krav til 
fastleger via forskrift, må man kvalitetssikre at problemer fra dagtid ikke skyves til 
ettermiddag/ kveld/ natt.  

 I forbindelse med innføring av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen, er det behov 
for grundig gjennomgang og utarbeidning av prosedyrer for dette. Dette gjelder både 
prosedyrer i forhold til fastleger, og prosedyrer knyttet til legevakten. Dette arbeidet 
ligger ikke innenfor nåværende strukturer (legevaktssjef + daglig leder legevakt). Det 
er søkt om sentrale midler i forhold til dette. I samme gjennomgang bør 
personellstrukturen på legevakten og legevaktsentralen vurderes. 

 Høsten 2014 vil det bli innført nytt nødmeldenett. I hele landet er man i ferd med å 
innføre dette. Nettet er operativt på deler av Østlandet. Høsten 2014 står Rogaland 
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for tur. Det vil kreve administrative ressurser fra legevakten å få denne 
implementering gjennomført.  

 

7.2.8 Boligutbygging 
For å kunne bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, må en også fokusere på 
boligutbyggingen i kommunen. Det vil være seg infrastruktur, boligtyper, tomtestørrelser, 
grøntområder, universell utforming og stimulere private utbyggere til å bygge alt på ett plan. 
Gode helse- og omsorgstjenester vil oftest ha en nær tilknytning til universelt utformede 
rammebetingelser.  Det anbefales at fysio- ergoterapitjenesten og prosjektleder for nye 
utbyggingsområder samarbeider.  

7.2.9 Fysio- og ergoterapi tjenesten 
I tråd med Samhandlingsreformen oppfordres det til at kommunene skal beholde sine 
innbyggere hjemme i kommunen, så langt det er mulig og kommunen kan gi et tjenestetilbud 
av tilfredsstillende kvalitet. Dette krever ekstra ressurser fra fysio- og ergoterapitjenesten. 
Det er en utfordring både i forhold til å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter på et 
tidligere tidspunkt, og for å kunne etablere et tilfredsstillende døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 
Mange av pasientene, som skrives ut tidligere enn før, har større behov for intensiv 
behandling. Dette kan bidra til et redusert tilbud til andre grupper, slik som kronikere, og til en 
viss grad barn og unge. Man vil kunne få en bedre rehabilitering ved å ha en avdeling der 
rehabilitering er eneste fokus, i stedet for dagens ordning der man på kommunens 
korttidsavdeling har mange forskjellige pasientgrupper. Det kan også være nyttig å 
organisere hjemmetjenesten enda mer tverrfaglig.  

7.2.10 Kompetanse og personell 
Den nye retningen av helsepolitikken vil kreve økt kompetanse, utarbeidelse av nye rutiner, 
prosedyrer, retningslinjer og etablering av arenaer for samarbeid. En ny grunntanke må 
etableres, den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i stedet for å tilby 
kompenserende og passiviserende pleie. Igjen vil det medføre endrede kvalifikasjonskrav i 
forbindelse med nytilsetninger som belyses i anbefalinger fra plangruppen. Foruten helse- og 
omsorgskompetanse og sosialfaglig kompetanse vil man også trenge psykologfaglig 
kompetanse. 

7.2.11 Psykisk helse og rus  
Arbeidsgruppen erkjenner at det finnes innbyggere i kommunen som det i dag ikke er 
etablert et etablert godt nok tilbud til. Dette er blant annet innbyggere som ikke har en 
diagnose og som har utfordringer med å tilpasse seg til samfunnets krav. I følge A. Klyves 
”Sinte Unge Menn”, kan dette skyldes mangel på anerkjennelse, arbeidsledighet, 
utilstrekkelige integreringstiltak og de unges vansker med å innfri tidens spesielle 
kunnskapskrav. Folk blir syke eller sinte av å føle at de ikke trengs. Det kan se ut som om 
disse personene kan ha behov for hjelp for å klare å fungere i dagliglivet. Det er per i dag 
ikke etablert et konkret tilbud innenfor hjelpeapparatet for denne gruppen. Uavhengig av 
organisering trenger denne gruppen et helhetlig tjenestetilbud, for å sikre kontinuitet.  
 
Kommunen har også innbyggere som har et behov for psykisk helsehjelp på andre tider av 
døgnet enn det tjenesten kan tilby i dag. 
 
Det sees et behov for ytterligere utredning og det anbefales at dette blir gjort i egen plan for 
psykisk helse og rus, der man deler opp tjenestene i fht. barn og unge, og ser på behovet 
både på dag og ettermiddag/ kveld. 
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7.2.12 Barn/ unge voksne med funksjonshemming  
Det finnes utfordringer knyttet til barn med hjelpebehov som etter hvert blir unge voksne med 
hjelpebehov. Disse trenger bolig, koordinerte tjenester som dagtilbud, hjemmesykepleie, 
trening etc. Forskning og kunnskap har gjort helsetjenesten i Norge bedre og et resultat av 
dette er at blant annet premature barn overlever oftere enn tidligere. Disse barna har stor 
risiko for senskader og dermed også behov for koordinerte tjenester som for eksempel 
fysioterapi, ergoterapi og tjenester fra PPT og støttepedagoger.  
 
Kapasiteten i kommunal avlastningsbolig er fullt utnyttet. I ferier og i forbindelse med skolens 
planleggingsdager, er kapasiteten mer enn fullt utnyttet. Avlastningsboligen har hittil også 
blitt brukt til unge voksne. Dersom de unge voksne har et sparsomt dagtilbud/ jobbtilbud, 
bidrar det til behov for et større tilbud i avlastningsboligen. Vi har et stort antall brukere av 
avlastningsboligen der det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig dagtilbud/ jobbtilbud. 
Avlastningsboligen vil neppe kunne klare å innfri forventingene/behovet i fremtiden.  
 

7.2.13 Utvikling av IKT/ velferdsteknologi 
E-helse er en samlebetegnelse for bruk av IKT i helsevesenet. Målet er å øke kvaliteten, 
sikkerheten og effektiviteten innenfor helsetjenesten gjennom bruk av informasjonsteknologi. 
Stortingsmelding 47, skisserer sentrale utfordringer for dagens og fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste. Utfordringene skal løses gjennom mer og bedre samhandling, og det er en 
målsetting at samhandlingen i hovedsak skal skje elektronisk. E-helse er med andre ord en 
forutsetning for Samhandlingsreformen. 
 
Videre sies det at elektronisk samhandling ikke er hele løsningen på de utfordringene vi står 
ovenfor. Implementering av elektronisk samhandling er en utfordring i seg selv. Mange ulike 
systemer vanskeliggjør kommunikasjonen på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. Behovet 
for at det stilles krav til IKT-standardisering er derfor stort. 
 
Samhandlingsreformen stiller krav til økt kommunikasjon mellom spesialist- og primær-
helsetjenesten. Meldingsutveksling om utskrivningsklare pasienter er et eksempel på dette, 
og manglende elektroniske meldinger har tvunget helseforetak og kommuner til å investere i 
gårsdagens teknologi; faksmaskiner. Elektronisk meldingsutveksling vil føre til betydelig økt 
kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet 
og samhandling. 
 
Rådgivning via videooverføring mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten kan være 
aktuelt. En ser for seg at en kan ta i bruk teknologi som allerede er anerkjent og utprøvd fra 
det private næringsliv, eksempelvis i samhandlingen mellom landorganisasjoner og offshore-
installasjoner. Eksempelvis ønskes det å utprøve og etablere teknologistøtte til det etablerte 
nettverket mellom mobilt palliativt team (MPT) i helseforetaket og Dalanekommunene, og 
mellom sykepleierådgivning i helseforetaket og Dalanekommunene. Det kan brukes to 
metoder: Etablere videoløsninger for bruk i rådgivning og opplæring og etablere løsninger for 
systematisk tilbakemelding fra pasientene. Slike teknologiske løsninger kan bidra til at den 
enkelte pasient slipper lange og ”unødige” reiser inn til helseforetaket. 
 
God dialog gir grunnlag for gode pasientforløp. Kommunen trenger epikriser og rapporter fra 
spesialisthelsetjenesten før pasientene overføres til kommunen. Det trengs noen ganger 
tverrfaglige møter med spesialisthelsetjenesten for å kunne gi et godt tilbud til pasienten. 
Både elektronisk meldingsutveksling og videooverføring er nyttig i forhold til gode 
pasientforløp. 
 
Velferdsteknologi er også et satsningsområde i fremtiden. For eksempel vil det være nyttig 
for personer med demens. Ved bruk av veldferdsteknologi vil de kunne bo lengre hjemme.  
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Det konstateres at med utviklingen av ulike tjenester i relasjon til elektronisk samhandling, 
følger også et behov for opplæring av ansatte, samt drift og vedlikehold av systemene.   
 

7.2.14 Samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører 
Frivillige organisasjoner inkluderer blant annet stiftelser og organisasjoner med allmennyttig 
formål, pasient- og brukerorganisasjoner, organisasjoner innen kultur- og fritidsfelt og 
trossamfunn. Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidsparter og pådrivere. Tilbudene er 
et supplement til offentlige tjenester. Det pekes det på at det er økende behov for frivillig 
arbeid i helse- og omsorgssektoren, og at frivillige organisasjoner har kompetanse som kan 
være til nytte for helse- og omsorgstjenestene. Frivillige organisasjoner kan være viktig 
korrektiv til offentlige myndigheter, og kan bidra til å utvikle velferdssamfunnet.(Meld. St.16 
”Nasjonal helse- og omsorgsplan”). 
 
Samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor bør videreutvikles. Dette vil kunne bidra til 
bedre velferd. Det er viktig å sikre frivillige organisasjoner og private aktører forutsigbare 
avtalevilkår. Samtidig må det stilles krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår. 
Frivilligsentralen kan benyttes som katalysator i det lokale organisasjonslandskapet og 
fungere som bindeledd til organisasjoner og offentlig sektor. Utfordringen er å rekruttere og 
beholde de frivillige. I dag er det heller ikke frivillighetskoordinatorer på de ulike enhetene. 

 

7.2.15 Stab- og støttefunksjon i organisasjonen 
Nåværende stab i den øverste helse- og omsorgsadministrasjonen kan betegnes som 
sparsom. Det er viktig å ha støttefunksjoner i stab som kan drive frem og koordinere 
innovative løsninger i organisasjonen. I et innovativt interkommunalt perspektiv, mangler det 
stabsfunksjoner til å ivareta slike oppgaver. Samhandlingsreformen er heller ikke overstått 
ved å lage en plan. Rullering av planer og utarbeiding av politiske saker krever administrative 
ressurser.  
 
8.0 Anbefalinger for planperioden, i prioritert rekkefølge, inkl. 
økonomiske konsekvenser. 
 
For at kommunen skal kunne utføre oppgavene som Samhandlingsreformen krever, er det 
avgjørende at midler som bevilges av statlige myndigheter blir avsatt til dette formålet. 
 
Vedlagt til denne planen følger en handlingsplan som viser oversikt over anbefalinger i 
prioritert rekkefølge og ansvar for oppfølging av disse. Det er utarbeidet oversikt over årlige 
drifts- og investeringskostnader til de tiltak som krever det. Tallene er oppgitt i 2012 kroner 
og er hentet fra budsjettgrunnlaget fra 2012. Årsverkskostnadene inkluderer alle sosiale 
utgifter samt et gjennomsnitt av ulempetillegg og vikarutgifter, med andre ord alle 
lønnskostnader er inkludert. Disse vil kreve behandling på vanlig måte gjennom årsbudsjett 
og økonomiplan. I handlingsplanen vil de fleste tiltakene ha halvårsvirkning det første året 
som følge av at årsbudsjettene er klart i slutten av årene og at ansettelsesprosesser tar tid. 
 
Nytt i regi av Samhandlingsreformen er innføringen av økonomiske virkemidler og innføring 
av plikt for kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp- døgntilbud. De viktigste økonomiske 
virkemidlene er kommunal medfinansiering for bruk av spesialisthelsetjenesten, og innføring 
av kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter. I forbindelse med 
overføring av oppgaver som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten, skal det også skje en 
overføring av budsjettmidler fra de regionale helseforetakene til kommunene. I overføringene 
som skal gå til utskrivningsklare pasienter og etablering av øyeblikkelig hjelp- døgntilbud er 
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det lagt til grunn en døgnsats som inkluderer kapitalkostnader. Dette er knyttet til plikten for 
kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp- døgntilbud.  
 
Man kan risikere at tilskuddet ifm. Samhandlingsreformen må brukes i sin helhet til 
medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, for eksempel ved manglende 
kapasitet på sykehjemssenger i Eigersund kommune. Om man ikke får penger igjen av 
tilskuddet, betyr det at det ikke blir noen samhandlingsmidler som kan brukes til å bygge opp 
nye anbefalte tiltak slik intensjonen var. For at de planlagte tiltakene skal kunne 
gjennomføres likevel, må det bevilges midler utenfor samhandlingsmidlene, eller man må 
redusere eller avvikle andre tilbud. Resultatet kan bli at en tar i bruk ad `hoc løsninger. 
 

8.1 Etablere eget team som jobber spesifikt med hverdagsrehabilitering.  
Hovedmålet med hverdagsrehabilitering vil være å legge til rette for at de brukerne som er i 
stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv 
og oppleve verdighet. Svært få ønsker seg i utgangspunktet en sykehjemsplass, eller daglig 
å være avhengig av hjelp fra andre. I den grad innbyggerne kan få hjelp som bidrar til at de 
kan klare mest mulig selv, vil de fleste oppleve det som et gode. 
 
Det anbefales at hverdagsrehabilitering blir tilbudt til nye brukere/ pasienter. En vil tilby tiltak 
lik dagens ordning til de personer som allerede får hjelp. Pasienter som skal starte med 
hverdagsrehabilitering må være motivert for opplegget og ha et rehabiliteringspotensialet. 
Det må etableres et eget team som arbeider med hverdagsrehabilitering. Kommunens fysio- 
og ergoterapiavdeling synes å være en naturlig tilknytning. Dette teamet vil i samarbeid med 
pasienten komme frem til de enkelte tiltak som må gjennomføres for å nå oppsatt mål. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet bør bestå av 3 årsverk som representerer ergoterapeut, 
fysioterapeut og sykepleier. Leder bør være fysio- eller ergoterapeut. Leder jobber kun i 
hverdagsrehabiliteringsteamet. De andre jobber ut i en integrert sone og/eller klinikken slik at 
en sikrer erfaringsoverføring, og dermed på sikt kan involvere hele pleiesektoren i å tenke 
hverdagsrehabilitering. Det anbefales at det er hverdagsrehabiliteringsteamet som vurderer 
rehabiliteringspotensialet til nye pasienter/ brukere. De bør også lage plan for videre fremdrift 
og vurdere aktuelle tiltak for å nå målet. Tiltakene kan gjennomføres av for eksempel 
frivillige, hjelpepleiere, assistenter, hjemmehjelp etc., ikke nødvendigvis bare sykepleiere, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det anbefales å opprette en prosjektgruppe, som består 
av hverdagsrehabiliteringsteamet i tillegg til to fagarbeidere som hovedsakelig skal jobbe 
som hjemmetrenere på oppdrag for rehabiliteringsteamet. 
 
For å sikre suksess med hverdagsrehabilitering må dette arbeidet støttes både politisk og 
administrativt. Det trengs tydelige prosjektplaner, strategier, koordinering og tålmodighet. Det 
må settes av ressurser til kompetanseutvikling. Utgangspunktet for hverdagsrehabilitering er 
hva brukeren/ pasienten selv ønsker. De ansatte trenger også skolering i ny tankegang, nye 
arbeidsmetoder og nye arbeidsverktøy. Teamets innsats og resultater må dokumenteres. 
 
Med utgangspunkt i gjennomsnittlige årsverkskostnader i åpen omsorg på 607.000 kr. vil tre 
stillinger utgjøre 1 821.000 kr. For å iverksette hverdagsrehabilitering vil man blant annet 
trenge bil og telefon, kostnaden beregnes til hhv. 70.000 kr., og 20.000 kr.  
 

8.2 Styrke kompetansen: blant annet ved å øke kompetansemidler, omgjøre stillinger 
til et høyere fagnivå og skape attraktiv arbeidsplass m.m. 
Utdanning, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med kvalitet og 
kunnskap. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende for å 
nå målene i Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og 
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omsorgstjenesten. Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med 
nødvendig kompetanse.  

 
Anbefaling ift. kompetanse/ personell: 

 Alle nyrekrutterte medarbeidere i faste stillinger skal som hovedregel ha helse-/ 
sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning 

 Benytte tilgjengelig kompetanse på riktig sted.  
 I utlysningstekster til nye stillinger skal det spesifiseres hvilke kvalifikasjoner som er 

nødvendig for å ivareta tiltenkte oppgaver. Når vi nå, ut fra Samhandlingsreformens 
krav, skal ivareta flere pasienter fra spesialisthelsetjenesten, vil det være nødvendig å 
ha tilgjengelig personell med en helsefaglig utdannelse, spesielt med somatisk 
kompetanse.  

 Heve faglig nivå ved å endre stillingshjemler til et høyere nivå. Dette er allerede gjort i 
flere anledninger i hjemmetjenesten, og bør videreføres i andre enheter. Blant annet 
mangler både Lundeåne og Kjerjaneset personell som ivaretar sykepleieroppgaver 
gjennom hele døgnet. 

 Stimulere til videreutdannelse; legge til rette for å kunne gjennomføre relevante kurs, 
fagprøver, høyskoleutdannelser og medvirke til forskning. Det vil også være viktig å 
tilrettelegge for hospiteringsordning7, både internt (mellom de ulike enhetene, da 
noen har mer kompetanse på et område enn andre vis a versa) og eksternt  
(i spesialisthelsetjenesten).  

 Eigersund kommune skal ha en konkurransedyktig lønnspolitikk og gode 
arbeidsforhold for de ansatte. Kommunen skal årlig innhente lønnsinformasjon fra 
aktuelle nærliggende kommuner. Andel medarbeidere som har uønsket deltid skal 
reduseres gjennom hele perioden. Ordningen med fleksibel turnus videreutvikles. 

 Eigersund kommune skal ha ledere som skaper trivsel og motivasjon blant 
medarbeiderne. Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold 
gjennomføres minst annet hvert år. Lederne gis bedre tid til å lede ved å få 
lederopplæring, lederveiledning og faste ledersamlinger. Det kan øke ledernes 
mulighet for å bidra til økt nærvær av ansatte. Det skal gjennomføres samtaler med 
alle som slutter, slik at forbedringsområder kan identifiseres. 

 Eigersund kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass med et godt 
omdømme. Det må arbeides aktivt med markedsføring av kommunens 
konkurransefortrinn. Eigersund kommune må markedsføres for ungdom som fortsatt 
er under utdanning, gjennom deltagelse på yrkesmesser. Det skal oppleves positivt å 
ha sommerjobb i kommunen. Det legges til rette gjennom arbeidstidsordninger og 
andre seniorpolitiske tiltak for at seniorer kan stå i sitt arbeid helt til oppnådd 
pensjonsalder. 

 
Det antas at det vil være nødvendig å omgjøre 6 stillinger første året og deretter en ekstra 
stilling i året. Kostnader ved omgjøring av ufaglærte stillinger til faglærte, er gjennomsnittlig 
44.000 kr., dvs. omgjøring av 6 stillinger = 264.000 kr.,  
7 stillinger = 308.000 kr. osv. Omgjøring av ufaglærte stillinger til sykepleierstilling vil utgjøre 
en kostnad på gjennomsnittlig 100 000 kr.   
 

8.3 Folkehelsekoordinator/ Frisklivssentral 
Det vil være viktig å legge til rette for videreføring av stilling som folkehelsekoordinator evt. i 
forbindelse med opprettelse av Frisklivssentral. For å koordinere ”spesifikke tiltak” må 

                                                 

7 Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode. 
Hensikten er at medarbeideren skal få prøve seg i et annet arbeid, utvide sin egen horisont, skaffe seg nye erfaringer og få 
innblikk i hvordan andre organiserer sine arbeidsoppgaver. 
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kommunen ha en koordinerende enhet for folkehelse. For Eigersund kommune er dette tenkt 
bygget opp omkring en folkehelseenhet/ folkehelsekoordinator og en Frisklivssentral som 
yter lavterskeltilbud. Dette beskrives i egen plan ”Folkehelseplan for Eigersund kommune 
2012 - 2016”. 

 

8.4 Styrke nattpatruljen 
Dagens organisering av nattpatruljen, som består av en sykepleier og en hjelpepleier hver 
natt, er et lite robust system. Det har vært en stor økning i antall tjenestemottakere i årenes 
løp. Krav gitt ut fra Samhandlingsreformen bidrar til at pasienter skrives ut fra sykehus med 
mer komplekse og sammensatte behov enn tidligere. Dette vil kreve høyere kompetanse og 
et større tjenestetilbud. Det bør minimum være 4 aktive nattevakter på jobb, hvorav to er 
sykepleiere og to er fagarbeidere. Det vil også være mulig å aktivt benytte nattpatruljens 
kompetanse på kommunens bo- og servicesentre.  
 
Årsverkskostnader er i 2012 826.000 kr. For å dekke behovet er det nødvendig utvide med 
1.8 årsverk sykepleier, første året. Det neste året anbefales å utvide med 1.8 årsverk 
fagarbeider. 1.8 stillinger vil utgjøre 1 487.000 kr. og 3.6 stillinger = 2 974.000 kr. 
Anbefalingen bør sees i sammenheng med kap. 8.8 ”Styrking av tjenestetilbudet til 
hjemmeboende”. 

 

8.5 Utredning av muligheten for å ha våkne nattevakter på de steder hvor det i dag er 
hvilende må på ny vurderes. 
Det vil utgjøre en administrativ kostnad å iverksette utredningen. 
 

8.6 Behov for et utredningsarbeid relatert til legevakt, opprette en robust 
legevaktstjeneste. Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 

 

8.6.1 Utredning/ opprettelse av robust legevaktstjeneste 
Innen 2016 skal kommunen ha klart et øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis. I forkant trengs 
utvikling av en robust og bærekraftig interkommunal legevaktstjeneste. Samlet ressurs man 
beregner å bruke til utvikling av legetjeneste i kommunen/ Dalane: 0,5 årsverk prosjektstilling 
til legevakt. 

Avsetning av 0,5 årsverk lege (evt. annen kompetent person) til gjennomgang og utvikling av 
legevakt og logistikk og prosedyrer i forbindelse med opprettelse av øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud i kommunen i perioden 2012-2013. Etter periodens utløp videreføres ansvaret til 
administrativ ledelse av legevakten. Det er søkt om sentrale midler (samhandlingsmidler) til 
denne stillingen. 600.000 kr. vil dekke en 50 % legestilling i et år. 
 
Fra Helse- og omsorgsdepartement er det anslått at innføring av nytt nødmeldenett pr. 
legevaktssentral vil kreve 0,2 årsverk i 6-8 mnd. Man har videre beregnet utgift pr. 
legevaktssentral til minimum 200.000 kr + diverse radioutstyr. Det vil være behov for en egen 
saksutredning for hva dette vil innebære av kostnader for Eigersund kommune. 
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8.6.2 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud   
Helsedirektoratet har gitt ut veiledningsmateriell for å bistå kommuner og helseforetak i 
etablering og drift av øyeblikkelige hjelp døgntilbud. I henhold til veilederen kreves det blant 
annet følgende: 

 Reservering av nødvendig lokaler til tilbud. 
 Strukturert henvisning/ logistikk fra fastlege/ legevakt til tilbud i kommunen. Med 

strukturert henvisning/ logistikk menes: 
o Faglig klarhet om hvilke pasientkategorier, som kan mottas i kommunalt tilbud. 
o Nødvendig henvisning med relevante helseopplysninger, medisinliste og 

behandlingsplan for pasient for tiden frem til neste legevisitt på avdeling. 
 Daglig legetjeneste i øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 
 Organisert legetjeneste (vaktordning/ avtale med legevakt) utenfor vanlig arbeidstid 

med kort varslingstid. 
 Døgnkontinuerlig sykepleiedekning på avdelingen hvor tilbudet er organisert. 
 Nødvendig grunnbemanning på avdelingen hvor tilbudet er organisert. 
 Nødvendig utstyr på avdelingen til trygg overvåkning og nødvendig prøvetakning. 
 Ordning med maksimalt 24 timers responstid på generell blodprøvetakning (som på 

et legesenter). 
 Forsvarlig journal- og informasjonssystem. 

 
Reservering av nødvendig lokaler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 
Eigersund kommune har tenkt å løse denne problemstillingen ved å benytte 
korttidsavdelingen 2 vest. Man planlegger oppstart fra og med 2013. 
 
Dersom Eigersund kommune alene organiserer tilbud, må kommunen reservere 2 til 3 
senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Dersom Dalanekommunene vil delta i organisering 
av øyeblikkelig hjelp, trengs 4 til 5 senger (Rapport; Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold). Dette skal skje ved oppjusteringer av normeringer (helsefagarbeidere, 
sykepleiere, legetjeneste, rehabiliteringstjeneste) og reservasjon av et bestemt antall 
sengeplasser til formålet. Avdelingen betjener pasienter med forskjellig behov; alt fra 
rehabilitering og avlastning til livets sluttfase. I tillegg har avdelingen pasienter som venter på 
plass i institusjon med heldøgns omsorg og pleie.  
 
Strukturert henvisning til kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (fra fastlege/ 
legevakt ) 
Det vil kreve et betydelig merarbeid å utarbeide nødvendige instrukser for fastlege og 
legevakt i forhold til å etablere et faglig forsvarlig tilbud. Videre vil det kreves et betydelig 
kvalitetsarbeid rundt hele organiseringen. Det vil kreves en studie av hvilke pasienter som er 
egnet til kommunalt tilbud, og hvor mange. Det ligger ingen muligheter for dette arbeidet i 
den nåværende administrative legefaglige ressurs i kommunen eller på legevakten. 
 
Eigersund kommune har, sammen med de andre Dalanekommunene, søkt Helsedirektoratet 
om midler for å få dette (og andre tiltak) gjennomført. Dalanesamarbeidet har fått 788 352 kr 
i tilskudd på statsbudsjettet for 2012.  
 
Daglig legetjeneste i tilbudet. 
Eigersund kommune har per i dag organisert legetjenesten på korttidsavdelingen 2 vest 3 
dager i uken; mandag (turnuslege), onsdag og fredag (kommunalt ansatt lege). Ved 
organisering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen, påregnes økning av denne 
ressursen til 5 dager i uken. En ser for seg en fastlege ekstra som jobber 2 dager i uken på 
avdelingen. Det vil dermed være 3 leger knyttet opp til tilbudet og sårbarhet i ferie og ved 
sykdom vil være minimert. Det er imidlertid ikke enkelt å få noen lege til å jobbe 40 % i et 
slikt skissert tilbud. Slik som fastlegeordningen er organisert i dag, har man kun mulighet til å 
pålegge en fastlege 7,5 timers offentlig arbeid i uken (1 dag i uken). Det synes ikke å være 
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aktuelt å knytte 2 nye leger til avdelingen da det blir for mange leger om de samme 
pasientene. 
 
En ser for seg organisering av 1-2 flere kommunalt ansatte leger med et kontor med samme 
struktur som det nåværende kommunale legesenter. Frem til dette lar seg gjøre må man 
finne en midlertidig ordning. 
 
Organisert legetjeneste (vaktordning/ avtale med legevakt) utenfor vanlig arbeidstid 
med kort varslingstid. 
Dette er en stor utfordring i arbeidet med å etablere et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
i kommunen. Utfordringen består av mulighet for relevant og rask nok legevurdering på 
avdelingen utenfor vanlig arbeidstid. Kompetanse er her helt sentralt. Helgene er spesielt 
sårbare, da pasienter kan komme til avdelingen fredag ettermiddag via legevakt og prinsipielt 
først kan få tilsyn av tilsynslege den kommende mandag.  
 
Man kan tenke seg forskjellige nivåer for tjeneste og tilgjengelighet: 
 

1. Beste organisering. ”Gull standard”. 
Det organiseres legetilsyn av kompetent lege/ leger i helgene, eksempelvis lørdag og 
søndag formiddag (og høytider). Her tas aktuelle problemstillinger på avdelingen. Videre 
organiseres det legevaktordning for avdelingen slik at det alltid er en kompetent lege 
tilgjengelig ved behov. Denne ordningen vil likne ordningen i spesialisthelsetjenesten og vil 
ha meget høy faglig forsvarlighet. 
 
En antar en kostnad i overkant av 1 mill. kr. (utregnet med bakgrunn i nåværende avlønning i 
normal legevaktsdrift) som vil kunne dekke lønnsutgifter for vakter/ tilgjengelighet og 
legevisitter helg. 
 
Utfordringen vil være å få leger til å ha vakt. Det kan bli vanskelig å drifte eget legekontor 
påfølgende dag etter legevakt (om natten). Alternativt vil legen få et personlig inntektstap om 
eget legekontor stenges. For å optimalisere ordningen kunne den kombineres med at lege, 
som har legevakt, også kunne ha bakvakt på avdelingen dersom vedkommende inngår i 
ordningen. Dvs. det kunne tillates at lege som har bakvakt på avdelingen også har legevakt 
samtidig.  
 

2. Nest beste organisering. ”Sølv standard”. 
Legevakten får ansvar for avdelingen utenfor vanlig arbeidstid. Dette gir utfordringer i form av 
uerfarne leger på legevakt (turnusleger med trygghetsvakt) og diverse vikarer. Disse vil ikke 
ha nødvendig kompetanse i forhold til avdelingsrutiner, problemstillinger og hvordan 
utfordringer best kan løses. Man skal her tenke på at man også vil ha langt dårligere 
pasienter enn tidligere (eksempel kompliserte kreftpasienter i terminalt forløp). Man kan 
forestille seg følgende eksempel i helg: En pasient er innlagt på kommunalt tilbud fredag 
ettermiddag av en turnuslege. Ved problemer tilkalles neste dag ny turnuslege/ vikarlege. 
Denne ordningen legger heller ikke opp til strukturert legevisitt i avdelingen i helg. Det 
medisinskfaglige ansvar vil uansett bli fragmentert i slik ordning.  
 
Det er ingen selvfølge at legevaktslege ser det som sin primære oppgave å ha ansvar for et 
sykehjem med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Der er på nåværende tidspunkt ingen 
presedens for honorering for slike oppgaver i avtaleverket utover at legevaktslege fakturerer 
alle henvendelser ut fra normaltariff (avdelingen betaler alle ytelser og ingenting honoreres 
fra HELFO).  
 
Før man tar stilling til endelig organisering, anbefales grundig utredning av problemstillingen. 
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Døgnkontinuerlig sykepleiedekning på avdeling hvor øyeblikkelig hjelp døgntilbud er 
organisert.  
Avdelingen har allerede døgnkontinuerlig sykepleiedekning. Det ligger en utfordring i å ha 
tilstrekkelig robust struktur i forbindelse med ferie og sykdom.  
 
Nødvendig bemanning på avdeling hvor tilbudet er organisert. 
Korttidsavdelingen 2 vest har i dag en grunnbemanning på 22,5 årsverk. Disse består av 
12,2 årsverk sykepleier, 6,8 årsverk hjelpepleier og 3,5 årsverk annet.  

Dersom 2 vest skal få legetilsyn daglig, vil det kreve litt ekstra ressurser. Det trengs ekstra 
sykepleierressurser i forbindelse med legevisitt, som må forberedes, i tillegg til at det må 
utføres nødvendig etterarbeid, eks: bestille blodprøver, dokumentasjon i journal, endre 
medisinering osv. I dag er det ekstra sykepleier i avdelingen mandag, onsdag og fredag ved 
legevisitt. Ved daglig legevisitt bør sykepleiedekningen også tirsdag og torsdag økes, dvs. en 
økning på 15 t/ uke, det vil si årlig kostnad 260 000 kroner. I helgene er bemanningen særlig 
sårbar. Med øyeblikkelig hjelp innleggelser i helgene, er sykepleiedekningen knapp, da 
ansvarlig sykepleier også skal ivareta det sykepleiefaglige ansvaret til resten av pasientene. 
Mer sykepleierressurser spesielt på dagtid i helgene bør derfor vurderes.  

Dersom det er sykepleiere utenfor 2 vest som har sykepleieansvar på Lagård bo- og 
servicesenter og Lagård sjukeheim, bør ikke det være den eneste sykepleieren disse 
stedene. På 2 vest er det svært mange sykepleieoppgaver. 

I 2012 reduseres antall senger fra 22 til 20 pga. ombygging, og dermed styrkes 
grunnbemanning med 10 %. Dette anses å være tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.  
 
Nødvendig utstyr på avdeling til trygg overvåkning og nødvendig prøvetakning. 
På korttidsavdelingen 2 vest finnes i dag utstyr slik at følgende målinger kan utføres: Måling 
av blodtrykk, puls, temperatur, Hgb., blodsukker, INR (blodfortynning) og CRP. Urinstix. EKG 
registrering, oksygenmetning. En har også bærbar oksygenkolbe og hjertestarter tilgjengelig. 
 
Ordning med maksimalt 24 timers responstid på generell blodprøvetakning (som på et 
legesenter). 
Korttidsavdelingen 2 vest kan i dag ta blodprøver og sende dem til analyse på SUS. Dersom 
blodprøver tas innen klokken 13.00, blir prøvene analysert samme dag. Prøvesvar foreligger 
om kvelden (senest neste dag). 
 
På nåværende tidspunkt mangler elektronisk overføring av prøvesvar direkte inn i 
kommunens pasientjournalsystem. Det forventes at dette vil være mulig i løpet av 2012-
2013. 
 
Avdelingen nyter videre godt av samarbeidet med SUS sin aktivitet i Dalane DMS. I denne 
sammenheng tenker man særlig på mulighet for røntgen diagnostikk på hverdager. 
 
Forsvarlig journal- og informasjonssystem. 
Man ser for seg at en kan benytte systemet som er i bruk i avdelingen i dag. 
 

Halvparten av de økonomiske midlene i forbindelse med øyeblikkelig hjelp døgntilbud gis 
som øremerket tilskudd, til og med desember 2015. Den andre halvparten av midlene 
overføres fra helseforetakene fra det tidspunkt som er fastsatt i samarbeidsavtalen (Rapport; 
Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Alle kommuner skal søke 
helsedirektoratet om tilskudd i det året tilbudet blir etablert. Dersom søknader overstiger 
samlet, bevilget beløp, vil søknader med dokumentert oppstart i første halvår i søknadsåret 
prioriteres. Fra 2016 blir kostnaden en del av det kommunale rammetilskuddet. 
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8.7 Etablere/ styrke arbeid med IKT/ Velferdsteknologi  
Fortsette arbeidet som er påbegynt angående e-helse. Aktuelle tiltak: 

 Etablering av et overordnet sikkerhetssystem i Eigersund kommune. 
 Opplæring i norm for informasjonssikkerhet (heretter kalt Normen). 
 Tilrettelegge for videoverføring/ videokonferanser mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten.  Det er behov for tilkobling til helsenettet, videoutstyr og 
nettbrett for å kunne fungere optimalt opp mot et samarbeid initiert i fra Helse 
Stavanger HF. 

 Kartlegge aktuelle velferdsteknologiske hjelpemidler, og legge til rette for økt bruk av 
ny velferdsteknologi. Moderne teknologi understøtter nye måter å jobbe på. Aktiv og 
positiv holdning i forhold til å ta i bruk tilgjengelig teknologi.  

 

8.8 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; blant annet økt personellressurs, 
avlastningstilbud, støttekontakt/ treningskontakt, pårørendegrupper og frivillig arbeid  
Styrke hjemmetjenesten med personellressurser 
På bakgrunn av befolkningsutviklingen i kommunen, påregnes økt etterspørsel av 
korttidsplasser i kommunen. Den politisk vedtatte planen for utbygging av nye 
institusjonsplasser er fortsatt ikke realisert. Derfor må man påregne en økende belastning på 
hjemmetjenesten og i bo- og servicesentrene. Kveld, natt og helg er spesielt sårbare. Det 
trengs en mer robust tjeneste her, også mtp. kompetanse. Det er en større belastning på 
hjemmetjenesten da pasienter kommer tidligere hjem fra spesialisthelsetjenesten. Alt i alt 
anbefales i planperioden en økning på 5 % i personellressurser for å kunne holde følge med 
befolkningsveksten og utviklingen generelt. En ytterligere økning frem mot 2020 på nye 10 % 
vil være essensiell. Det bemerkes at ressurser som tillegges et hverdags-rehabiliteringsteam 
vil være ressursbesparende for den vanlige hjemmetjenesten.  
 

 For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, vil det igjen bety at 
kommunen legger forholdene til rette for dette.  

 Utvide og utvikle ordningen med støttekontakt, og opprette tilbud om treningskontakt. 
 Organisere pårørende grupper 
 I enkelte tilfeller, legge til rette for ordningen brukerstyrt personlig assistanse (flere 

krav må innfris før ordningen kan vurderes). 
 Tilrettelegging for palliasjon og lindrende behandling i hjemmet. 

 
I fremtiden kan det være mulig å legge til rette forholdene for at pasienter/ brukere som er i 
stand til å oppsøke helsetjenester (eks. deler av det hjemmetjenesten utfører i dag), gjør 
dette, i stedet for å motta hjelp i hjemmet. Et eksempel kan være etablering av 
sykepleieklinikker. 
 
En har i dag ca. 55 årsverk innenfor hjemmetjenesten (hjemmesykepleien/ hjemmehjelp). 5 
% økning utgjør 2.75 årsverk. Det anbefales å øke hjemmetjenesten med 3 årsverk. Dette gir 
en kostnad på ca 1 821.000 kr. 
 
I kostnadene beskrevet som styrking av kveldsvakt i serviceleiligheter, er Lundeåne inkludert 
med 1.6 årsverk, som er tilsvarende det som er inkludert som forslag for Kjerjaneset i 
økonomirapporten (behandles i juni 2012). 
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Det må presiseres at punkt 8.8, 8.9, 8.10 og 8.11 har tilhørighet til hverandre. En vil ikke 
klare å tilby kvalitativt gode nok tjenester til hjemmeboende om vi ikke samtidig kan tilby 
dagsenterplasser og andre sosiale tilbud slik som kafeen på Lundeåne. 
 

8.9 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; Øke dagsenterplasser for personer 
med demens; 
For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig anbefales å øke dagsenterplasser 
for personer med demens fra 8 til 16 plasser. 4-6 av disse dagsenterplassene bør være for 
yngre personer med demens. Nåværende lokaler på Kjerjaneset kan vurderes brukt til dette 
formålet.  Dersom man utvider dagsentertilbudet på Kjerjaneset for mennesker med demnes, 
må man finne nye lokaler for dagsenter beregnet på mennesker uten demenssykdom.  
 

En økning fra 8 til 16 dagsenterplasser vil utgjøre en kostnad på 530.000 kr. for 1 stilling i 
2013, og en utvidelse til 2 stillinger året etter, vil medføre en totalkostnad på 1 060.000 kr.  

 

8.10 Styrke tjenestetilbudet til hjemmeboende; Øke dagsenterplasser for personer 
uten demenssykdom.  
For at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, anbefales også å øke 
dagsenterplasser for personer uten demenssykdom. Det vil være nødvendig å øke fra 
dagens 15 opp til 30 plasser frem til 2017. Dette kan være både i kommunal og/ eller privat 
regi.  
 

En økning fra 15 til 30 plasser vil utgjøre en kostnad på 530.000 kr. for 1 stilling. Årlig husleie 
er ukjent, men et anslag vil være ca. 10.000 kr./ mnd. Matutgifter forutsettes dekket av 
egenandel. 

 

8.11 Styrke åpent dagtilbud på Lundeåne.  
Åpent dagtilbud på Lundeåne krever ikke enkeltvedtak slik som dagtilbud beskrevet i pkt. 8.9 
og 8.10. En videreutvikling av dagens tilbud vil ikke gi nye økonomiske kostnader, men vil 
innbefatte administrative kostnader. 
 

8.12 Øke antall korttidsplasser/ rehabiliteringsplasser i samsvar med vedtatt plan for 
utbygging av pleie- og omsorgsboliger 
RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) har anbefalt kommuner å ha korttidsplasser 
tilsvarende 7-8 % av eldre 80 år og over.  På nåværende tidspunkt vil det si 42 plasser. Flere 
korttidsplasser vil bidra til at man kan hjelpe flere mennesker, enn om en har flere 
langtidsplasser. Pr. i dag har vi ca. 30 plasser, men flere av korttidsplassene opptas av 
personer som venter på langtidsplass. Det vil si at en satser for lite på korttidsplasser. På sikt 
må vi beregne og bruke alle plassene på korttidsavdelingen 2 vest til korttidsopphold, og 
sørge for at de som trenger avlastning og venter på langtidsopphold kan ivaretas på andre 
avdelinger. Kostnadene omtales i Strategiplan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 
2010-2030 som er politisk vedtatt. 
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8.13 Styrke frivilliges arbeid 
Det må opprettes Frivillighetskoordinatorer (rekruttere fra allerede ansatte) i de ulike 
enhetene, men først og fremst på bo- og servicesentre og sykehjem. Disse kan danne 
ressursgrupper på tilsvarende måte som andre ressursgrupper man har i dag, eks. innen 
palliasjon, demens og kols. Det synes nyttig og nødvendig at representant fra 
Frivilligsentralen deltar i ressursgruppen. Det synes også nødvendig å stimulere og støtte 
Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner som utgjør viktige innsatsfaktorer for at de som 
ønsker det, skal kunne bo lengst mulig hjemme. 

Det trengs kurs til frivillige og til frivillighetskoordinatorer. Kostnaden er ca. 50.000 kr. første 
år, men antas å reduseres de kommende år til 20.000 kr. Kostnader i implementeringsfaser 
er vanligvis høyere enn i normal drift. 

 

8.14 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg; omfatter alle grupper uavhengig av alder, 
både dag, kveld og helg. 
Målet er å kunne tilby kommunens innbyggere helhetlige helse- og omsorgstjenester, 
uavhengig av alder, både dag, kveld og helg. Det anbefales en styrking av ressurser knyttet 
til personell for å kunne tilby tjenester i et utvidet tidspunkt på døgnet. Det kan også vurderes 
om det er mulig å flytte ressurser fra dagtid til kveld, og om det vil være hensiktsmessig for 
kommunen å ha fagkompetanse innen andre felt, slik som psykolog. Disse vurderingene vil 
belyses i plan for psykisk helsearbeid og i ruspolitisk handlingsplan. Våren 2012 
gjennomfører IRIS en evaluering av kommunens rusomsorg. Resultater fra dette arbeidet vil 
være retningsgivende for det fremtidige tjenestetilbudet. 
 
For å kunne dekke behov også kveld og helg, trengs en ekstra stilling de to første årene og 
videre øke med en stilling til. I siste år av planfasen skal en ha økt opp med totalt 3 stillinger. 
En stilling utgjør en kostnad på ca. 607 000 kr. 
 

8.15 Øke kapasitet, og differensiere avlastningstilbudet for barn og unge med 
spesielle behov. Videreutvikle miljøtjeneste. 
Vanligvis kan en tilby avlastningsopphold i avlastningsboligen på Blåsenborg, eller avlastning 
i private hjem. En utfordring er når forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne Bråden 
skole holder stengt i skolens ferier og på planleggingsdager. Da er det et økt press på 
kommunens avlastningsbolig. Det synes nødvendig å se på nye løsninger for å ivareta 
brukerne på best mulig måte i disse periodene. Her anbefales det at faktorer som alder, 
gruppesammensetning og nødvendig fagkompetanse vurderes. Videre bør det jobbes frem 
et konkret forslag til hvilke tilbud denne gruppen skal ha på dagtid etter endt skolegang. Det 
kan være nødvendig å vurdere nye løsninger som et supplement til Uninor. Brukergruppen 
krever særskilt kompetanse og ressurser for å møte behov for fritidsaktiviteter, praktisk 
bistand og hjemmesykepleie. Dette krever et utredningsarbeid og innbefatter foreløpig kun 
administrative ressurser. 
 

8.16 Ny utredning av bo- og servicesentrenes fremtidige funksjoner. 
Ut fra beskrevne utfordringer, som følge av flere endrede forhold siden opprettelse av bo- og 
servicesentrene, bør det vurderes om det skal gjennomføres en ny utredning på kvalitet og 
forsvarlighet av driften opp mot økonomi. En utredning vil kreve administrative ressurser. 
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8.17 Opprette tilsynslege på bo- og servicesentrene og øke tilsynslegefunksjon på 
korttidsavdelingen 2 vest  
Aktuelle tiltak:  
Opprettelse av ny fastlegehjemmel er nødvendig dersom legetjenesten skal sikres til 
korttidsavdelingen 2 vest videre fremover. Dette vil være i tråd med kommunens vedtatte 
plan for legetjenesten. Det sees to realistiske muligheter: 

1. Opprettelse av privat hjemmel. 0-liste med 14 timers kommunalt arbeid på 
korttidsavdelingen 2 vest. Dette vil øke den samlede listekapasitet med 750-900 
listepasienter i kommunen og vil gi en lege ekstra til legevaktsdekning. Utgift til 
legetjeneste på korttidsavdelingen 2 vest kompenseres full ut ved opprettelse av 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen (friske midler). Rekruttering til denne 
stillingen kan være spesielt vanskelig. 

2. Oppkjøp av eksisterende fastlegeliste fra fastlege og opprettelse av nytt kommunalt 
legesenter. Dette kan organiseres som EKL med to fastleger, som er kommunalt 
ansatte. Denne organiseringen vil gi et helt årsverk ekstra legedekning som dels kan 
tas ut som listekapasitet, dels som offentlig legearbeid. Oppkjøp + investering i 
legesenter bør kunne gjøres for engangsutgift 1 mill. kr. (som EKL). Den kommunale 
driftsutgift må sidestilles med et årsverk lege, tilsvarer knapt 900.000 kr. Dette 
beløpet kompenseres delvis fra overføring ved opprettelse øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud i kommunen. Organisering vil gi løsning på legetjeneste til både 
korttidsavdelingen 2 vest, opprettelse av tilsynslegefunksjon på bo- og 
servicesentrene på Lagård, Kjerjaneset og Lundeåne og øke listekapasitet i 
kommunen. Det anslås en kommunal merutgift i drift i størrelsesorden 500.000 til 
600.000 kr.  
 

Dersom det ikke opprettes nytt kommunalt legesenter kan tilsynslegefunksjon pålegges en 
fastlege innenfor nåværende avtaleramme. Men det er neppe en god løsning å pålegge noen 
oppgaver dersom de selv ikke ønsker dette.  Det anslås at man vil trenge tilsynslegefunksjon 
1 dag i uken. Løsningen gir ikke økt listekapasitet hos fastlegene – tvert om.  
Kostnaden på de tre bo- og servicesentrene kan da beregnes til 3 x 200.000 kr tilsvarer 
samlet 600.000 kr. per år.  
 
 

9.0 Henvisninger  
 

1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 24. juni 2011 nr 30 
2. Lov om folkehelsearbeid. 24. juni 2011 nr 29 
3. Lov om pasient og brukerrettigheter 2. juli 1999 nr 63. 
4. Lov om psykisk helsevern 2. juli 1999 nr. 62. 
5. Prop.91 L (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
6. Plan for legetjenesten i Eigersund kommune. 
7. Plan for habilitering og rehabilitering i Eigersund kommune 2012-2015. 
8. Plan for folkehelse – Eigersund kommune. 
9. Strategiplan for utbygging av pleie- og omsorgsboliger 2010-2030, Eigersund 

kommune. 
10. Stortingsmelding 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening”.  
11. Stortingsmelding 47 (2008-2009) ”Samhandlingsreformen”. 
12. Stortingsmelding 16 (2011-2015) ”Nasjonal helse og omsorgsplan” 
13. Mulighetsstudie for omstillingsprosjektet helse og omsorgstrappen (Stavanger 

kommune). 
14.  Folkehelseinstituttet – www.fhi.no 
15.  NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
16.  Forskrift om habilitering og rehabilitering. www.lovdata.no 
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17.  Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 
utskrivningsklare pasienter. www.lovdata.no 

18. Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. www.lovdata.no 
19. Statistikk Sentralbyrå (SSB) 
20. Helsedirektoratets rundskriv 15-10/2008 ”Lov om pasientrettigheter kapittel 4A”. 
21. Arne Klyve, ”Sinte Unge menn”, Kunnskapsforlaget (2009) 
22. Telemarksforskning rapport 211,"Kostnader og kvalitet i pleie- og 

omsorgssektoren"(2011). 
23. Helsedirektoratets rapport; Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

Veiledningsmateriell (2012). 
24. www.wikipedia.org 
25. Eldre i Norge. Oslo, Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå 1999.  
 

 
Vedlegg. 

 Handlingsplan 2013-2017 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.08.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1375
Journalpostløpenr.:
12/18614

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
110/12 Formannskapet 26.09.2012

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
25.08.2012
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 31.08.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 25.8.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243212 Protokollen  FS - 25.8.2012.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 25.08.2012 Møtested: Auditoriet på Lagård 

ungdomsskole
Tidspunkt - fra: 14:05 Tidspunkt - til: 14:40
Sak – fra / til: 099/12 - 102/12

Følgende medlemmer møtte:

Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Unn Therese Omdal – AP
Odd Stangeland – AP Solveig Ege Tengesdal – KRF Tommy Bjellås – FRP
Tor Inge Rake – V

Følgende medlemmer hadde forfall:

Svanhild F. Wetteland – H Thusanee Lingeswaran – AP Jon Aarsland – KrF
Ruth Evy Berglyd – SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Tor Olaf Gya  (SP) Frank Emil Moen (AP) Bente S.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,  kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen.

Merknader til møtet:
 Møtet ble holdt i etterkant av budsjettmøtet.

Leif Erik Egaas
Ordfører Målfrid Espeland

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 Thens

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

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

100/12 Utleiepraksis for kommunale bygg

101/12 Skolehuset i Mong - eiendomsforhold

102/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 29.08.2012

99/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 14.6.2012.
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99/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
14.6.2012.

Forslag til vedtak 28.06.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.6.2012 godkjennes.

25.08.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

FS-99/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.6.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

100/12: Utleiepraksis for kommunale bygg

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2012:

Formannskapet vedtar utleiepriser for utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og 
gymsaler) gjeldende fra 01.01.2013 slik som utarbeidet av arbeidsgruppen og som det 
fremgår av vedlegg, revidert 21.06.2012.

25.08.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
TOR OLAF GYA (SP) foreslo:

”Dagens praksis opprettholdes”.

UNN THERESE OMDAL (AP) foreslo:
”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering:
Omdals forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Gyas forslag.  (KRF+V+SP+FRP)

FS-100/12 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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101/12: Skolehuset i Mong - eiendomsforhold

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Eigersund kommune frafaller sine krav på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som følger av 
skjøte datert 27.01.1966.

25.08.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Fellesforslag fra Ap, H, V, KrF og FrP:
”Eigersund kommune frasier seg retten til gr. 26 bnr. 28 og 29. Skolehuset gis 
vederlagsfritt til alle eiendomsbesitterne i det som tidligere var Mong og Rodvelt 
skolekrets. Eigersund kommune forventer at det nedsettes et demokratisk valgt 
vellag/utvalg utgått fra alle eiendomsbesitterne i Mong og Rodvelt, som forvalter og 
drifter huset etter kommunens intensjon ut i fra vedtaket gjort i sak 554/63. ."

Votering:
Vedtaket er enstemmig. 

FS-101/12 Vedtak:

Eigersund kommune frasier seg retten til gr. 26 bnr. 28 og 29. Skolehuset gis 
vederlagsfritt til alle eiendomsbesitterne i det som tidligere var Mong og Rodvelt 
skolekrets. Eigersund kommune forventer at det nedsettes et demokratisk valgt 
vellag/utvalg utgått fra alle eiendomsbesitterne i Mong og Rodvelt, som forvalter og 
drifter huset etter kommunens intensjon ut i fra vedtaket gjort i sak 554./63.

Vedtaket er enstemmig.

102/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 29.08.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.06.2012

25.08.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Tommy Bjellås (FRP):

 Hvordan skal praksisen være i forholdt til foreldre utvalg i skolene. Hva er vår rolle 
som politkere? Grunnen til jeg stiller dette spørsmålet er at det kommer frem en 
del administrative saker som i utgangspunktet ikke burde behandles politisk. 
F.eks knyttet til skole transporten, hvor det er avdekket at elevene blir kjørt rundt i 
privatbiler.

Spørsmålet besvart av rådmannen.
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 Er det mulig å gjøre noe med den konteinerutleien på Jernbaneveien. Det bor folk 
i konteineren der oppe, og naboer klager på urinering og avføring.

       Rådmannen svarte at en vil undersøke saken nærmere.

Odd Stangeland (AP)
 Spørsmål vedr. status for gjennomgang av rusmiddelplanen.

Spørsmålet besvar av rådmannen som svarte at statusen for gjennomgang beregnes 
medio september.

Frank Emil Moen (AP)
 Orienterte om Vindkraftkonferansen som arrangeres i Egersund onsdag 3. oktober 

2012.   

Eigersund kommune vil delta på dette.

Votering:
Det fremkom ikke forslag i saken.

FS-102/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.09.2012
Arkiv: :FE-610, FE-614, 
TI-&53, TI-&11
Arkivsaksnr.:
12/600
Journalpostløpenr.:
12/23075

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
111/12 Formannskapet 26.09.2012

Utleiepraksis for kommunale bygg
  

Sammendrag:
Eigersund kommunes ledergruppe har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Ernst 
Torgersen fra Kulturkontoret, Nils Georg Hansen fra Levekårsavd, Helge Waage fra seksjon 
Bygg og eiendom og Linda Drageland seksjon Bygg og eiendom. Arbeidsgruppen ble satt 
ned med formål å se på utleiepraksis i kommunale bygg og kommunale lokaler. Det har vært 
varierende praksis med hensyn til hvem som får leie og eventuelt om det må betales eller 
ikke.

Saksgang:
Behandles av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 10.09.2012:

Formannskapet vedtar utleiepriser for utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og 
gymsaler) gjeldende fra 01.01.2013 slik som utarbeidet av arbeidsgruppen og som det 
fremgår av vedlegg, revidert 21.06.2012.

25.08.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
TOR OLAF GYA (SP) foreslo:

”Dagens praksis opprettholdes”.

UNN THERESE OMDAL (AP) foreslo:
”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering:
Omdals forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Gyas forslag.  (KRF+V+SP+FRP)

FS-100/12 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Basert på at saken ble utsatt og sendt tilbake til administrasjonen ble det den 05.09.2012 
avholdt nytt møte i arbeidsgruppen. 

Det ble i formannskapsmøte den 25.08.2012 ikke gitt noen skriftlig begrunnelse for 
utsettelsen. Nils Georg Hansen har på vegne av Rådmannen og arbeidsgruppen forhørt seg 
med Unn Therese Omdal (AP) som foreslo saken utsatt, samt med Per Steinar Berentsen fra 
administrasjonen og Målfrid Espeland, politisk sekretær som var tilstede på møtet. 

Rådmannen vil presisere at det ved oppstart av leieforhold vil inngås leiekontrakt. 

Hovedpunkt i forslaget som er utarbeidet er:

- Å få en ensrettet utleiepraksis.
- Få ryddighet i betalings-/faktureringsrutiner.
- Forslaget er i henhold til kommunens etiske retningslinjer.
- Forslaget skiller klart mellom ulike leiegrupper. 

Rådmannen står på sitt opprinnelige forslag fremlagt i Formannskapet den 25.08.2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak som omhandlet utleie av idrettshaller og svømmehaller ble vedtatt i 
formannskapet den 16.05.2012, saksnummer 035/12.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Forslaget er blant annet utarbeidet ut fra tilsvarende forslag for utleiepraksis for idrettshaller 
og svømmehaller som ble behandlet i formannskapet den 16.05.2012. I tillegg er 
kommunens etiske retningslinjer vektlagt. Det vises til pkt 7 i de etiske retningslinjene hvor 
det i siste avsnitt fremgår at ”kommunalt materiell kan ikke benyttes privat. 
Resultatenhetsleder / avdelingssjef kan gjøre unntak når særlige forhold foreligger. Slik bruk 
skal registreres. Bruker er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følger av utlån.”

Forslaget vil ikke få noen virkning for kommunale lag og foreninger. Praksis vil her bli som 
tidligere. Kommersielle aktører, utenbys foreninger etc., og privatpersoner vil måtte betale 
leie for bruk av kommunale lokaler. 

Praksis i dag har vært ulik i forskjellige kommunale lokaler med hensyn til privat utleie. 
Praksis noen plasser har vært at for eksempel senterets eller skolens ansatte får låne lokaler 
gratis til ulike private anledninger. Med bakgrunn i blant annet de etiske retningslinjene, 
endres praksis her slik at denne type utlån/utleie opphører i samtlige lokaler. Det åpnes 
imidlertid for at kommunale lokaler kan leies ut til konfirmasjoner. Her er satt en leiepris, samt 
at utvalget mener det skal være lik mulighet til å leie lokale for alle kommunens innbyggere. 
Det foreslås en ordning med søknadsfrist og tildeling av lokale til konfirmasjon basert på 
loddtrekning der hvor flere ønsker samme lokalet den samme dagen.

Formålet er å få klare retningslinjer og lik utleiepraksis i samtlige kommunale lokaler som 
egner seg for utleie. 

Med hensyn til Festsalen på Slettebø så innebærer forslaget at Egersund Blåseorkester som 
i dag leier lokalet og benytter det til øving hver mandag vil kunne disponere lokalet gratis. I 
dag har de en leiekontrakt hvor årlig leie er kr. 10.000,-. Det samme gjelder to band som leier 
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lokaler i kjelleren. De disponerer pr. i dag hver sitt mindre lokale som det i dag ikke betales 
leie for. (Har eksklusiv enerett til bruk av rom i bygget).

Forslaget til ny praksis for utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og gymsaler) 
har vært sendt ut på høring. Det har blitt sendt på høring til alle skoler, kommunale 
barnehager, bo- og servicesentre og andre lokaler hvor det er utleie.

Det har innkommet følgende tilbakemeldinger på høringen:

Psykisk helsetjeneste (Damsgård):

- De har ingen andre kommentarer enn at forslaget om at alle skal kunne søke 
om å få leie kafeen deres ikke støttes. Dette har med hygiene å gjøre og 
forskriftene som gjelder kjøkkenet deres.

Rådmannens kommentarer: Tas til etterretning. I møtekommes med at lokalet ikke leies ut til 
konfirmasjoner.

Kulturskolen:

Byråkratisering:
- Det virker som forslag til nye leieregler blir det mer byråkratisering. Dagens 

rutiner på utleie fungerer bra. Skolene har ansvar og gjør avtaler med de som 
ønsker å leie. Det er også de som har kontroll over bruken av rommene.

- Hvem skal ha ansvar for utleien?
- Det er skolene som har arbeidet med å administrere utleie, dette bør de også 

ha videre. Skolene bør også som en belønning for merarbeidet få del av 
leieinntektene.

- Innkjøp til utstyr og inventar blir i hovedsak belastet skolene. 

Felles administrering av konfirmasjon:
- Dette bør ikke gjennomføres.
- Dagens ordning fungerer.
- Når en spør om å få leie en plass er det jo primært ønske om å få være der en 

spør. Med dette forslaget kan en havne på hvilken som helst skole.
- Vi har i dag bestillinger for noen å frem i tid og gjort avtaler med dem. Disse 

kan på ingen måte brytes.

Private arrangement:
- Finner det lite formålstjenlig å si nei til slike arrangement. Dersom det passer 

inn i skolens plan. Skolen har alkoholforbud og det er derfor ingen konflikter i 
forhold til dette. Dette blir jo å gjøre bygget tilgjengelig for byens innbyggere.

- Kjøkkenavd i paviljongen ble laget slik at slik utleie var en del av arrangement 
som det skulle være tilbud om å få leie. 

Rådmannens kommentarer: Det er naturlig at Kulturskolen inngår skriftlig leieavtale som 
sendes Miljøavdelingen, seksjon Bygg og eiendom for fakturering. 
Med hensyn til konfirmasjoner ser rådmannen for seg at det søkes på navngitt lokale og at
det foretas trekning basert på lokale. Trekning bør skje 2 år i forkant. 
Med hensyn til private arrangementer mener rådmannen at en må forholde seg til forslaget.

Grøne Bråden skole:
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- Bruk av skolekjøkken er satt til maks 4 timer pr arrangement. Dette bør 
utvides til 6 timer, da for eksempel kransekakebaking kan ta lengre tid en 4 
timer.

- Setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke ulike trossamfunn skal få låne 
skolekjøkken?

- Mener skolekjøkken bør lånes ut til private arrangement for eksempel 
nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, dåp bryllup og lignende 

- Hva har kommunalt ansatte av ”frynsegoder”? Er det for galt at kommunalt 
tilsatte kan låne kommunale lokaler kostnadsfritt, men under ellers like 
”konkurransevilkår” (for eksempel loddtrekning)? Det betyr også at en gruppe 
ansatte ikke kan gå sammen om felles julekakebaking, sykvelder osv. Dette 
har vært en faktor som har vært viktig for arbeidsmiljøet.

- Storsal, stue, kafe, møterom på bo- og servicesenter. Kommunale lag og 
foreninger bør kunne få låne dette til kurs/foredrag der skolene ikke har plass.

- I leiekontrakten så er punktet om avbestilling senest 3 måneder før ved 
konfirmasjoner for strengt.

Rådmannens kommentarer: Når det gjelder utleie av skolekjøkkenet så står rådmannen på 
det som fremkommer i forslaget. Med hensyn til kommentar om at en gruppe ansatte ikke 
kan gå sammen om julekakebaking, sykvelder osv, så er dette tatt til etterretning ved at det 
er åpnet opp for at kommunale avdelinger kan låne kjøkkenet. 
Med hensyn til avbestillingsfrist på 3 måneder for avbestilling ifm konfirmasjon bør denne 
økes til 6 måneder.
Leie av skolekjøkken utvides til 6 timer.

Husabø skole:

Fra Husabø skole har vi følgende innspill og synspunkter til de forslåtte retningslinjene.
Per. i dag er utlånet av skolen minimalt.  Det er heller ikke ønskelig med omfattende utleie av 
Husabø skole, men dagens omfang er akseptabelt og fungerer tilfredsstillende.

Noen synspunkter:
- Det er bra at det legges opp til at lokale lag og foreninger kan bruke skolens 

bygninger. Dette opplever vi som et positivt bidrag til det lokale kulturlivet. Dette har til 
dags dato ikke bydd på store utfordringer.

- På Husabø skole har vi hatt forespørsel fra profesjonelle aktører om å få leie 
skolekjøkken til kursvirksomhet innen matlagging. Tatt i betraktning at det finnes få 
andre egnede lokaler til slikt, bør det kanskje vurderes om det skal åpnes for utleie til 
slike aktører? Tror det er et marked for slike kurs, og at det vil kunne være et positivt 
tilbud for befolkningen. Vi kan i utgangspunktet ikke se at det skulle by på store 
utfordringer.

- Husabø skole har ikke lokaler som kan brukes til konfirmasjon for eksterne leietakere. 
Det har forekommet ved et par anledninger de siste 10-12 årene at ansatte har lånt 
rom til slike arrangement. Det er imidlertid stor forskjell på å låne ut til eksterne 
leietakere og egne ansatte. Det gjelder både i forhold til rutiner, regler og hvor i 
bygningen en kan bevege seg.  I alle rom ligger det så mye utstyr og annet materiell 
som ikke bør være tilgjengelig for utenforstående.

- Uansett hvilke leietakere som er aktuelle, må vi på skolen til enhver tid kunne styre 
hvilke rom som kan leies ut eller ikke. Mange rom inneholder dyrt utstyr eller andre 
ting som utenforstående ikke må få tilgang til.

- For øvrig mener vi at skolens ansatte bør kunne låne skolens lokaler til private 
arrangement uten at det skal koste noe. Dette er et vanlig gode på de fleste 
arbeidsplasser, og vil bli opplevd som et positivt gode. Kommunen har ellers 
begrensede velferdsordninger, her har kommunen en mulighet som ikke koster noe.      
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Rådmannens kommentarer: Angående profesjonelle som ønsker å leie skolekjøkken tas 
dette til etterretning. Forslaget er endret slik at kommersielle aktører etc. kan få leie 
skolekjøkkenet til fastsatt leie.
Felles for skolene er at det er et ønske om at ansatte skal få låne/leie lokaler. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Vanskelig å anslå inntektene. Vil også medføre noe tapte inntekter så som Festsalen nevnt 
ovenfor.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslaget vedtas ikke.
Alternativt at det åpnes opp for utleie til egne ansatte mot betaling tilsvarende som for 
eksempel ved konfirmasjoner.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243349 Utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og gymsaler).doc
243350 Leiekontrakt - kommunale lokaler.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 X 08.03.2012 Utleie skolelokaler / leiepriser
2 U 13.03.2012 Grøne Bråden Kartlegging av utleiepraksis for ulike kommunale 
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barneskole; 
Grøne Bråden 
barnehage; 
Lagård Ungdomsskole; 
Helleland skole; 
Hellvik skole; 
Hellvik barnehage; 
Husabø barneskole; 
Husabø ungdomsskole; 
Husabø barnehage; 
Rundevold barneskole; 
Rundevold barnehage; 
Kulturskolen; 
Tusenbeinet barnehage; 
Slettebø 
Voksenopplæringssente
r; 
Kjerjaneset bo- og 
servicesenter; 
Lundeåne bo- og 
servicesenter; 
Lagård bo- og 
servicesenter; 
Årstadtunet bosenter; 
Pingvinen; 
Festsalen Slettebø 
(v/Lysgården 
aktivitetssenter); 
Brualand gamle skole; 
Damsgård psykiatriske 
senter; 
Slettebø Idrettsbygg v/ 
Paul Gravdal; 
Menighetssenteret

bygg og lokaler i kommunale bygg

4 U 14.03.2012 Eigerøy skole
Kartlegging av utleiepraksis for ulike kommunale 
bygg og lokaler i kommunale bygg

5 X 10.04.2012
Kartlegging utleiepraksis kommunale 
bygg/lokaler

6 U 11.05.2012

Eigerøy skole; 
Festsalen Slettebø 
(v/Lysgården 
aktivitetssenter); 
Grøne Bråden 
barnehage; 
Grøne Bråden 
barneskole; 
Helleland skole; 
Hellvik barnehage; 
Hellvik skole; 
Husabø barnehage; 
Husabø barneskole; 
Husabø ungdomsskole; 
Kjerjaneset bo- og 
servicesenter; 
Kulturskolen; 

Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
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Lagård bo- og 
servicesenter; 
Lagård Ungdomsskole; 
Lundeåne bo- og 
servicesenter; 
Pingvinen; 
Rundevold barnehage; 
Rundevold barneskole; 
Slettebø Idrettsbygg v/ 
Paul Gravdal; 
Slettebø 
Voksenopplæringssente
r; 
Tusenbeinet barnehage; 
Årstadtunet bosenter; 
Grøne Bråden 
Barnehage; 
Psykisk helsetjeneste; 
Egersund Idrettsråd; 
Seksjon kulturformidling

7 X 18.05.2012 Linda Drageland Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
8 X 18.05.2012 Linda Drageland Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
9 X 21.05.2012 Linda Drageland Høring utleie kommunalt bygg

10 X 14.06.2012 Linda Drageland
Høringsuttalelse utleiepraksis for kommunale 
bygg

Parter i saken:
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UTLEIE AV ULIKE KOMMUNALE LOKALER 
(ikke idrettshaller og gymsaler) 

Gjeldende fra 01.01.2013 
 

Overnatting pr døgn 
inkl. skolekjøkken 

Auditorium, aula, 
større rom og lignende. 
Pris pr. gang. 

Klasserom. Pris pr. 
gang. 

Skoler: Husabø ungdomsskole og Husabø 
barneskole, Rundevold skole, Lagård 
ungdomsskole, Eigerøy skole, Hellvik skole, 
Helleland skole, Grøne Bråden skole og 
Kulturskolen. 

Hele 
skolen 

1-3 
klasserom

Bruk av 
skolekjøkken 
pr. kveld 
(maks 6 
timer pr. 
arrangement)

Hverdager Helgedager 
(lørd-sønd) 

Hverdager Helgedager 
(lørd-sønd) 

Utenbys klasser, lag og foreninger og lignende 3.000 1.600 X 800 800 Nei Nei 
Kommersielle aktører, firmaer og lignende 
(ikke alkoholservering) 

Nei Nei 1.600 1.600 1.600 800 800 

Private arrangement f.eks nyttårsfest, merke-
dag, fødselsdagsfeiring, dåp, bryllup o.l. 
(gjelder også kommunalt ansatte) 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved 
loddtrekning etter søknad innen fastsatt frist 

- - - 1.600 1.600 1.600 1.600 

Kommunale lag og foreninger og lignende (for 
eksempel skolekorps) 

0 0 0 0 0 0 0 

Kommunale avdelinger (ikke enkeltpersoner) 
 

- - 0 0 0 0 0 

Ulike trossamfunn Nei Nei Nei 800 800 800 800 
 
Voksenopplæringssenteret har pr. dags dato ingen utleie eller utlån. Flytter til nye lokaler ved oppstart nytt skoleår høsten 2012. 
 
Vedrørende utleie til konfirmasjoner vil dette ikke berøre reservasjoner som er gjort for 2013. De som har reservert lokale i 2013 må betale 
fastsatt leie kr. 1.600,-. For konfirmasjoner fra og med 2014 vil det bli loddtrekning etter søknad fremsatt innen fastsatt dato. Alle innbyggere i 
kommunen vil ha like rettigheter til å få leie kommunalt lokale. Det vil bli definert hvilke lokaler som leies ut til konfirmasjoner. Det søkes om 
spesifikt lokale. Loddtrekning 2 år i forkant. 
 
Det er en forutsetning for all utleie at lokalet egner seg for utleie. 
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Festsalen på Slettebø Hverdager. Pris pr gang. Helgedager (lørd-sønd). Pris pr. gang. 
Utenbys klasser, lag og foreninger og lignende Nei Nei 
Kommersielle aktører, firmaer og lignende 
(ikke alkoholservering) 

Nei Nei 

Private arrangement f.eks nyttårsfest, merke-
dag, fødselsdagsfeiring, dåp, bryllup o.l. 
(gjelder også kommunalt ansatte) 

Nei Nei 

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved 
loddtrekning etter søknad innen fastsatt frist 

1.600 1.600 

Kommunale lag og foreninger og lignende 
(for eksempel skolekorps) 

0 0 

Kommunale avdelinger (ikke enkeltpersoner) 
 

0 0 

Ulike trossamfunn 
 

800 800 

Private arrangement for psykisk utviklings-
hemmede 

0 0 

 
I tillegg er det i bygget to rom som disponeres av band til øving og oppbevaring av instrumenter.  
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Bo- og servicesentre: Lundeåne, Kjerjaneset, Lagård bo- og 
servicesenter, kafe på Damsgård psykiatriske senter) 

Storsal, stue, kafe, møterom. 
Pr. pr arrangement pr. gang 

Beboere i senteret 0 
Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt ansatte) 

Nei 

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved loddtrekning etter 
søknad innen fastsatt frist. Gjelder ikke kafe på Damsgård psyk.senter) 

1.600 

Kommunale lag og foreninger 
 

Nei 

Kommersielle aktører som driver service overfor beboere/brukere (for 
eksempel fotpleie, frisør) 

0 

Ulike underholdningsarrangement for beboere 
 

0 

Lag og foreninger med tilknytning til pleie og omsorg (eks 
Demensforeningen) 

0 

 
 
Barnehager: Grøne Bråden barnehage, Slettebø barnehage, Hellvik 
barnehage, Rundevold barnehage, Husabø barnehage og Tusenbeinet 

Barnehagen 

Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, konfirmasjon, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt 
ansatte) 

Nei 

Kommunale lag og foreninger 
 

Nei 

 
 
Kulturkontoret: Sal Barnehagen 
Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, konfirmasjon, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt 
ansatte) 

Nei 

Kommunale lag og foreninger 0 
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Ungdoms- og aktivitetshuset Pingvinen Lokalene til fritidsklubben  

Fellesrom, kjøkken, datarom, diskotek 
Lag og foreninger, samt Frivillighetssentralen 0 
Fødselsdagsselskaper for barn over 10 år 
(Ingen annen privat utleie) 

Kr. 500 for ett barn. Deretter kr. 250 for hvert barn ekstra. (Hvis for 
eksempel 3 barn betales kr 1.000) 

Kommunens administrasjon (kurs og møtevirksomhet) 0 
Skoler og barnehager 0 
Kommersielle aktører, firmaer og lignende Nei 
 
 
 
Leieprisene indeksreguleres hvert 2. år ihht gjeldende konsumprisindeks. Første regulering den 01.01.2015. 
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LEIEKONTRAKT – LOKALE I KOMMUNALT BYGG) I 
EIGERSUND KOMMUNE 
(eget skjema for svømmehaller og gymsaler)  

Egersund ___ / ___ - _____ 

Denne leieavtalen er inngått mellom Eigersund kommune og 

Navn: _____________________________________________________________________________ 

Adresse/faktura adresse: ______________________________________________________________ 

Tlf: __________________________________ 

Avtalen gjelder for:

Hvilken type lokale: _________________________________________________________________ 

i bygg: ____________________________________________________________________________

Hvilken type arrangement/anledning skal lokalet brukes til: __________________________________

Dato: _________ Fra kl. _________ til  Dato: __________ kl. _________ 

Pris: 

Pris pr gang: ___________ Antall ganger: ______ Totalt som skal faktureres: kr ____________ 

Det er leietakers plikt å sette seg inn i rutiner som bl.a. gjelder ved brann. Ved henvendelse til utleier
vil ansvarlig kontaktperson for arrangementet gis innføring i disse.

- Leietaker er ansvarlig for at lokalet som leies tilbakeleveres i samme stand som ved 
overtakelsen. Ødeleggelser kan søkes erstattet av leietaker. Dersom lokalet ikke er ryddet 
tilkommer det et gebyr på kr. 1.000,-.

- Søppel skal fjernes fra området og brannfarlig materiell deponeres på egnet sted. Dersom 
søppel ikke er fjernet tilkommer et gebyr på kr. 100,- per søppelsekk som blir fjernet. 

- Tap av personlige eiendeler dekkes ikke av kommunen.
- Eventuell avbestilling skal skje senest 1 uke før arrangementet. For senere avbestilling 

faktureres leieprisen. (For konfirmasjoner må lokalet avbestilles senest 3 måneder før).
- Ved mislighold av avtalen kan leietaker nektes ny leieperiode.
- Ved leie av lokaler i skoler til overnatting må dette meldes brannvesenet. Det vises til 

brann og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen kan pålegge nødvendige sikringstiltak. Eget 
skjema må sendes brannvesenet minimum en uke før overnattingen. Skjema kan hentes på 
kommunens hjemmeside under Brann- og redningstjeneste.

- Leietaker plikter å gjøre seg kjent med sikkerhetsrutiner for bygget/lokalet. Herunder 
brann- og rømningsveier. 

- Dersom vaktmester eller annet personale tilkalles og må rykke ut for forhold leietaker er 
ansvarlig for lørdager/søndager tilkommer et gebyr på kr. 1.000,- som belastes leietaker.

Kopi av avtalen sendes Miljøavdelingen ved Seksjon Bygg og eiendom for fakturering.

Undertegnede har lest igjennom ovenstående og akseptert de punkter som her er beskrevet. 
(Underskrift er på vegne av ansvarlig leietaker)

Dato: ____________________ Signatur: ________________________________
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :FE-400
Arkivsaksnr.:
11/844
Journalpostløpenr.:
12/23291

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
112/12 Formannskapet 26.09.2012

Søknad - Saman om ein betre kommune

Sammendrag:
Kommunal- og regionaldepartement har invitert kommuner til å søke om deltakelse i 
programmet ”Saman om ein betre kommune”. Rådmannen foreslår at Eigersund kommune 
sender søknad om midler for etablering av en prosjektstilling som skal arbeide konkret for å 
prøve ut ulike tiltak for å nå kommunens målsetning om at alle ansatte skal ha en 
stillingsstørrelse de er fornøyd med. Prosjektstillingen er tenkt å arbeide tett mot ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og ansatte slik at en kan prøve ut ulike tiltak lokalt i den enkelte 
enhet. 

Saksgang:
Saken godkjennes av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:

Det sendes søknad om prosjektmidler til prosjektet ”Saman om ein betre kommune” i tråd 
med forslag til søknad som fremkommer i saken. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det har tidligere vært søkt om prosjektmidler knyttet til tidligere invitasjoner fra både 
kommunal- og regionaldepartementet og midler styrt av NAV. Eigersund kommune har så 
lagt ikke fått tilslutning til tidligere søknader. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunal- og regionaldepartementet har invitert kommuner til å søke om deltakelse i 
programmet ”Saman om ein betre kommune”. (vedlegg 1) Aktuelle temaer kan være lokale 
prosjekter knyttet til sykefravær, kompetanse, rekruttering, heltids/ deltidsproblematikk og 
omdømme. Det har vært anledning om å søke på slike prosjekter tidligere, og det har 
Eigersund kommune gjort uten å få aksept for disse. Programmet er imidlertid lagt opp slik at 
det årlig vil være mulig for nye kommuner å komme til. 

Eigersund kommune har i tidligere søknader valgt å søke om midler som kan benyttes til en 
prosjektstilling. Prosjektstillingen har vært tenkt til å følge opp ledere, tillitsvalgte, 
verneombud og ansatte med å prøve ut ulike tiltak her i vår kommune. Rådmannen har valgt 
å videreføre dette i ny søknad. 

Vedlagt følger forslag til søknad ihht fastsatt mal. Søknadsfrist er 30. september 2012.
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Søknaden er sendt ut på høring til fagforeningene, og vi har mottatt høringer fra 
Fagforbundet (vedlegg 3), FO (vedlegg 4) og NSF (vedlegg 5). Det er ikke foretatt endringer i
søknaden etter at den ble sendt ut på høring. 

Saksbehandlers vurderinger:
Som det fremkommer i søknaden har Eigersund kommune hatt fokus på utfordringer knyttet 
til ansatte i uønsket deltid over flere år. Det er utarbeidet retningslinjer, deltakelse i prosjekter 
både lokalt og sentralt, årlig kartlegging og kontinuerlig fokus på problemstillingen. Dette er 
en utfordring alle parter i Eigersund kommune er enig om at vi må arbeide for å finne en 
løsning på. Dette gjelder både politisk, administrativt og de tillitsvalgte. 

Den årlige kartleggingen har vist en betydelig nedgang i uønsket deltid i perioden 2007 –
2010 med en reduksjon på 50 %. Tallene for 2011 viser imidlertid en økning – noe som kan 
være ett tegn på at en må prøve ut andre tiltak enn det en har hatt fokus på til nå. 

De sentrale parter (KS og fagforeningene) har hatt ulike partsammensatte grupper som har 
sett på dette med uønsket deltid, og ulike modeller er blitt forsket på. En sitter imidlertid igjen 
men enkelte tiltak som viser seg å gi bedre effekt enn andre – f.eks lange vakter på de 
enheter hvor dette er forsvarlig, arbeid mer helg hvor dette er forsvarlig, større stilling enn det 
en har fast hjemmel for – og hvor ansatt da sier seg villig til å ta ledige vakter og lignende.
Rådmannen anbefaler at en søker om en prosjektstilling som kan ha konkret fokus på dette 
med arbeid for å heve stillingsstørrelsen for de som ønsker det, være pådriver for å prøve ut 
nye tiltak og være den som motiverer og engasjerer enhetene slik at de sammen kan være 
villige til å prøve å gjøre ting på en annen måte. 

Målsetningen for Eigersund kommune er at alle ansatte skal ha den stillingsstørrelse de 
ønsker. Rådmannen mener at for å komme nærmere denne målsetningen vil det være 
nødvendig med en person som har dette som sitt hovedfokusområde. 

Det vises for øvrig til selve søknaden til prosjektmidler. 

Saken har vært sendt ut på høring til fagforeningene og høringene føler som vedlegg. Av 
disse fremkommer det at når det gjelder aktuelle tiltak er meningene mange. Målsetningen er 
den samme (større stilling), men det er mange ulike meninger om hva som skal til for å nå 
dette. En prosjektstilling vil ha som sin oppgave og koordinere dette. 

Universell utforming:
nei

Økonomiske konsekvenser:
En har søkt om prosjektmidler for full stilling, og har i søknaden sagt at en i forbindelse med 
budsjettprosessen for 2013 vil vurdere om det skal foreslås avsatt midler til prosjektstillingen 
slik at den blir størst mulig. Dette må sees i sammenheng med ett eventuelt ja på 
kommunens søknad. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
En kan gjøre endringer i forslag til søknad om prosjektmidler. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239509 Invitasjon til å delta i programmet - sammen om en bedre kommune
243687 søknad saman om ein bedre kommune 2012.doc
243695 Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i Sammen om en bedre kommune
243696 Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i Sammen om en bedre kommune
243697 Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i Sammen om en bedre kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.04.2011
Kommunal- og 
regionaldepartementet

Invitasjon til å delta i utviklingsprogrammet: 
Sammen om en bedre kommune

3 U 15.08.2011
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

Søknad om prosjektmidler

4 U 15.08.2011
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

Ufrivillig deltid søknadsskjema - underskrevet

5 I 24.11.2011
Kommunal- og 
regionaldepartementet

Sammen om en bedre kommune - informasjon 
om opptak

7 I 04.07.2012
Kommunal- og 
regionaldepartementet

Invitasjon til å delta i programmet - sammen om 
en bedre kommune

11 I 03.09.2012 FO Egersund
Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i 
Sammen om en bedre kommune

12 I 04.09.2012 Norsk sykepleieforbund
Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i 
Sammen om en bedre kommune

10 I 04.09.2012 Fagforbundet
Høringsuttalelse vedr. søknad om deltakelse i 
Sammen om en bedre kommune

Parter i saken:
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Søknadsskjema – Saman om ein betre kommune
Ref. 

(Maks. 5 sider)

Kommune(r) Eigersund kommune

Kontaktperson
Tlf, e-post, stillingstittel

Kristin Bø Haugeland, Kommunalsjef Personal, 51 46 80 15/ mob: 
99 43 71 47 mail: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Navn på prosjektet
/prosjektene

Hvordan kan alternative arbeidstidsordninger (forhandlingsturnus/
lange vakter/ mer helgearbeid m.m.) benyttes for å redusere 
uønsket deltid? 

Tema Redusere omfang av uønsket deltid. Spesielt med tanke på at 
Eigersund kommune er en tidligere vertskommune innen HVPU – og 
har spesielle driftsmessige utfordringer i den forbindelse. 

(Sykefravær, heltid-deltid, kompetanse-rekruttering, omdømme)

Eventuelle tidligere prosjekter eller andre innsatser innenfor samme 
utviklingsområde

- I 2005/ 2006 ble det gjennomført et lokalt partsammensatt prosjekt 
innenfor en sone hvor en hadde intervju med ansatte for å høre deres 
meninger om ulike tiltak knyttet til å redusere uønsket deltid

- På bakgrunn av dette arbeidet ble det i 2006 utarbeidet lokale 
retningslinjer for arbeidet knyttet til uønsket deltid i Eigersund 
kommune (se vedlegg) 

- Siden 2007 er det foretatt en årlig kartlegging av uønsket deltid i 
kommunen. Denne gjennomføres på samme tidspunkt hvert år og  
legges frem for administrasjonsutvalget. Denne kartleggingen gir 
kontinuerlig fokus på problemstillinger knyttet til uønsket deltid, og 
gir god dokumentasjon som en kan ta med inn i det videre arbeidet 

- Kartleggingen viser at en i perioden 2007 – 2010 har hatt en 
reduksjon i uønsket deltid på ca 50 %. Tall for 2011 viser en økning i 
uønsket deltid, og det kan være et signal om at en må prøve andre 
virkemidler/ tiltak

- Eigersund kommune deltok i kvalitetskommuneprosjektet i 2009. Ett 
av delmålene i dette arbeidet var å ha fokus på reduksjon av uønsket 
deltid. 

- Høsten 2012 vil en igangsette et prosjekt knyttet til 
forhandlingsturnus. Selv om dette i seg selv ikke er et direkte tiltak 
for å redusere uønsket deltid vil den kunne være et virkemiddel for å 
få dette til. 

- I Eigersund kommune ønsker politikere, administrasjon og tillitsvalgte 
å arbeide for å få reduksjon i uønsket deltid. Små helgestillinger er en 
spesiell utfordring for kommunen som tidligere vertskommune for 
sentralinstitusjonen Bakkebø, der mange av beboerne valgte å bli 
boende i kommunen etter HVPU-reformen. Dette medfører at en har 
mange små enheter hvor flere brukere har tilbud utenfor hjemmet på 
dagtid – noe som medfører mange helgestillinger og mange vakter på 
kveld. 

Bakgrunns-
informasjon

Tidligere oppnådde resultater

Kartleggingen viser at en i perioden 2007 – 2010 hadde en 
reduksjon i uønsket deltid på ca 50 %. Kommunen var tidlig ute 
med å utarbeide retningslinjer for å redusere den uønskede deltid. 
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Prosjektets/prosjektenes forankring i kommunens utviklingsarbeid

I forbindelse med deltakelse i kvalitetskommuneprosjektet ble det 
nedsatt en styringsgruppe bestående av tre representanter fra 
politikerne, tre fra administrasjon og tre fra de tillitsvalgte. Dette for 
å få etablert det tre-part-samarbeidet som er ett viktig element i 
kvalitetskommuneprosjektet. En finner det naturlig at en bygger 
videre på dette samarbeidet. 

Problembeskrivelse
 Gi en beskrivelse av 

utfordringene det 
skal arbeides med i 
prosjektet

 Gi en begrunnelse 
for hvorfor 
kommunen ønsker 
å jobbe med dette 
tema

Eigersund kommune har over tid hatt uønsket deltid som et 
satsningsområde. En har diskutert og konkludert med hvilke tiltak som er 
aktuelle å ta i bruk og det er utarbeidet retningslinjer. En har god oversikt 
over omfanget av uønsket deltid. 

En er nå kommet dit at en ser behov for økt fokus og utprøving av de ulike 
tiltakene som er tilgjengelig. Det er vanskelig å iverksette tiltak som kan sees 
på som mer belastende/ negative når 70 – 80 % av de ansatte faktisk er 
fornøyd med den stillingsstørrelsen en har. 

Vi ønsker å bruke prosjektmidlene til å tilsette en prosjektleder som skal ut i 
enhetene og jobbe for at de ulike virkemidler blir prøvd ut og evaluert. Dette 
gjelder f.eks lange vakter, mer arbeid i helg, binde deler av en stilling opp til å 
ta ledige vikarstillinger for å øke stillingsstørrelse, samt se på om turnus i seg 
selv kan benyttes som et virkemiddel i dette arbeidet. 

For å få dette til mener vi at det beste vil være å få inn en person med 
entusiasme og god kompetanse innenfor tiltak knyttet til uønsket deltid som 
sammen med leder, tillitsvalgt, verneombud og ansatte kan få til gode 
prosesser knyttet til dette. 

Kort omtale av 
mulige 
målsettinger og 
innhold/tiltak for 
arbeidet

I kommunens personalpolitiske plan er en overordnet målsetning at 
ansatte skal ha den stillingsstørrelsen de ønsker. Det er 
målsetningen også i dette arbeidet. 

Når det gjelder innhold og tiltak vises til rubrikk over. 

Større stillinger kan være et virkemiddel for å rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft. Eigersund kommune har tatt initiativ til en lokal utdannelse av 
ufaglærte som ønsker å ta fagbrev som barne/ ungdomsarbeider eller 
helsefagarbeider. En slik utdannelse vil starte høsten 2012. Et fagbrev vil være 
med å styre muligheten for å få større stilling i kommunen da det stilles krav 
om fagbrev/ høyskoleutdannelse i de fleste stillinger innen helse. 

Innovasjon og 
fornying

 På hvilken måte 
kan prosjektet 
bidra til innovasjon 
og fornying i 
sektoren?

 Beskriv kort 

Kommunene vil i stor grad stå overfor de samme problemstillinger 
når det gjelder å få redusert uønsket deltid fram over. I og med at 
driften er sammenlignbar kan positive erfaringer fra en kommune 
lett overføres til en annen kommune. Noen år frem i tid vil 
kommunens utfordring bli å få også dem som er fornøyd med
stillingsprosenten sin til å arbeide mer. 
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hvorfor og hvordan  
innovasjon er 
viktig for å løse 
utfordringene for 
kommunen

 Er kommunen 
interessert i å bli 
vurdert for 
deltakelse i et 
innovasjonsnettver
k?

KS har på tariffkonferanse sagt at de ønsker at kommuner prøver ut 
virkemiddelet med å øke lørdags/ søndagstillegg for å motivere ansatte til å 
arbeide mer helg. Det er ønskelig at en har prosjekter som kan prøve ut dette 
frem i tariffperioden. 

En er interessert i å bidra til å kunne løse problemstillinger knyttet til uønsket 
deltid og deltar gjerne innovasjonssamarbeid. Det vil imidlertid være viktig å 
ha en prosjektleder som kan ha trykk på arbeidet på alle nivå i 
organisasjonen. 

Læringsutbytte
 Hvordan skal 

læringen fra 
prosjektet 
bringes ut i 
organisasjonen?

 Hva er forventet 
læringsverdi for 
andre 
kommuner?

Vi ser det som naturlig at en startet gjennomgangen med 1 – 3 
enheter og utvider i organisasjonen etter hvert som en har gjort 
erfaringer med de ulike ordningene. En bør i utgangspunktet velge 
ut enheter med et godt arbeidsmiljø/ samarbeidsklima – da det kan 
være et godt utgangspunkt for å arbeide med forhandlingsturnus.

Erfaringer og informasjon vil spres både politisk, administrativt og til 
de tillitsvalgte. Lokale medier er også opptatt av problemstillingen.  

I den senere tid har det vært økt fokus på dette med uønsket deltid i 
media – og i den forbindelse er det ofte nevnt at lange vakter kan 
være et aktuelt virkemiddel. Eventuelle gode erfaringer fra dette 
med turnus vil i stor grad være overførbar til andre kommuner.

Vi vil legge opp til grundig dokumentasjon fra oppstart til sluttrapport, og at 
en slik dokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig for andre kommuner som 
ønsker å jobbe ut fra år modell. 

Organisering og 
arbeidsformer
 Beskriv hvordan

kommunen skal 
sikre at folkevalgte, 
administrative 
ledere og 
medarbeidere
/tillitsvalgte i alle 
arbeidstaker-
organisasjonene 
lokalt deltar 
konstruktivt i 
utforming og 
rapportering fra 
prosjektet? 

 Beskriv hvor prosjektet 
er forankret i 
organisasjonen 

 Beskriv hvordan 
prosjektet skal styres

Forslag til søknad om prosjektmidler er sendt ut til tillitsvalgt til uttalelse, og 
saken behandles av formannskapet. Uønsket deltid er en problemstilling som 
allerede er forankret hos politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Som 
tidligere nevnt har vi hatt fokus på dette over flere år. Vi mener imidlertid at 
det neste beste tiltak er å ha en prosjektstilling som kan være delaktig i det 
videre arbeidet. 

Ellers vil en forankre prosjektet: 

- Gjennom partsammensatt styringsgruppen

- Ved at saker fremlegges for administrasjonsutvalget

- Gjennom faste møter mellom rådmann og tillitsvalgte

- Det bør også vurderes om det skal gjennomføres samlinger internt i 
kommunen i løpet av prosessen. Det er viktig å ansvarliggjøre 
enhetslederne våre i arbeid med uønsket deltid. Det er de som kan 
benytte aktuelle virkemidler i det daglige arbeidet. 

Fra 1.1.2013 vil nåværende levekårsavdeling bli delt opp i to avdelinger: 
helse/ omsorg og kultur/ oppvekst. Kommunalsjefer vil ha som målsetning og 
redusere uønsket deltid innenfor sin avdeling. Prosjektleder vil være en nær 
samarbeidspart til kommunalsjefene. 

Informasjon vil være vesentlig, samt aksept for at det vil ta noe tid for å få 
med de ansatte til å være med på å tenke nytt når det gjelder turnus.
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Eventuelle eksterne 
samarbeidspartner
e

Kommunen har etablert kontakt med Time kommune som også er 
opptatt av denne problemstillingen. 

Økonomi 

 Budsjett

 Egeninnsats

 Kjøp/frikjøp 
prosjektleder

Det søkes om midler til prosjektstilling i den perioden for ”Saman for 
ein betre kommune”.

Egeninnsatsen vil ligge i involvering av ledere, tillitsvalgte og de 
ansatte for å få vurdert ulike tiltak på den enkelte enhet. 

Gjennom budsjettprosessen for 2013 vil det vurderes om det skal 
avsettes midler til dette prosjektet slik at prosjektlederstillingen kan 
bli størst mulig. 

Framdriftsplan 

 Prosjektperiode

 Milepæler 

Fase 1:
Tilsetting av prosjektleder – reetablering av styringsgruppe (umiddelbart)
Informasjon til ledere og tillitsvalgte
Informasjon ut til ansatte
Informasjon til media

Kartlegge hvilke enheter som det er mest aktuelt å starte med i prosjektet. 
Nedsettelse av partsammensatte interne arbeidsgrupper innenfor hver enhet
Prosjektleder vil ha ansvar for å holde trykket oppe i prosjektet og sette seg 
inn i hvilke tiltak som vil være mest aktuelle og hensiktsmessig. Det er 
ønskelig å prøve ut dette med forhandlingsturnus/ ønsketurnus ved en enhet.

Erfaringsutveksling fase 1 (innen 4 – 6 mnd) 

Fase 2: 
Utvide med nye enheter  
Kartlegging uønsket deltid årlig 
Evaluere om en ser effekt av ulike tiltak om dette medfører nedgang i antallet 
uønsket deltid. 

Fase 3: 
utvide med siste pulje
Erfaringsutveksling for prosjektperioden
Evaluering av prosjektet – prosjektrapport

Deltakelse på samlinger med andre kommuner kommer i tillegg. 

Andre opplysninger Som nevnt er dette med uønsket deltid en problemstilling som en er 
opptatt av på alle nivåer i organisasjonen. En har hatt fokus på 
problemstillingen over flere år, men en er kommet til et punkt hvor 
en må inn å prøve mer konkrete tiltak for å få en ytterligere 

Side 207 av 375



Side 5 av 5

reduksjon. 

Søknaden er politisk behandlet:

Dato: ………………………. Utvalg: ………………………………………………

Dato: …………… Ordfører: ………………………………........  Rådmann: …..…………………………………….

Søknadsfrist: 15. september 2012

Søknaden sendes:
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  10.09.2012
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3635
Journalpostløpenr.:
12/22361

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
021/12 Felles brukerutvalg 19.09.2012
155/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
113/12 Formannskapet 26.09.2012

Møteplan for 2013
Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Felles brukerutvalg, Planteknisk utvalg,  
Formannskapet, Kommunestyret, Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.
Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er godkjent på havnestyrets møte, det 
samme gjelder Kontrollutvalgets møter.

Sammendrag:
Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar 
møteplan for kommunestyret. 

Saksgang:
Behandles i de ulike utvalgene.

Forslag til vedtak 10.09.2012:

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2013.

Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er gjennomgått på havnestyrets 
møte. Kontrollutvalget vil også gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot 
sekretariatets foreslåtte datoer.
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Møtedatoer for 2013:

Vår Høst Merknad
Kommunestyret 11.3, 22.4, 17.6 30.9, 28.10, 31.102,

16.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Formannskapet 16.1, 6.2, 6.3, 17.4, 
15.5, 13.61

28.8, 25.9, 23.10,
31.102, 20.11, 27.11, 
12.121

1 Merk dag!
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Planteknisk utvalg 15.1, 5.2, 5.3, 16.4, 
14.5, 28.5,11.6

27.8, 24.9, 22.10,
31.102, 19.11,10.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Administrasjonsutvalget 5.3, 4.6 15.9, 31.102, 12.11
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Felles brukerutvalg 27.2, 10.4, 8.5, 5.6 18.9, 16.10, 31.102,
13.11, 4.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Arbeidsmiljøutvalget 4.3, 3.6 14.10, 31.102, 11.11
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Barn og unges komm.st. 25.3
Andre hendelser Vinterferie: uke 7

Påske: uke 13-14
Stortingsvalg: 9.9
Høstferie: Uke 41

På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se 
møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle 
utvalgene.

Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold:
 Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar.
 Økonomirapportering.
 Vinterferie, uke 7.
 Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det 

gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene.
 Stortingsvalg i uke 37 (9.september)
 Høstferie, uke 41.
 Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen.

Møtefrekvens.
Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2013 for utvalgene, vurdert opp i mot årets 
møtefrekvens. Når det gjelder Planteknisk utvalg og Felles brukerutvalg er det imidlertid lagt 
inn ekstra møter i mai.

Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for 
2014.
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Kommunestyremøter.
Møteplanen for 2013 er noenlunde lik årets møteplan. 
Da det er vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse ha 
sine møter i uken før kommunestyremøtene.

Det er lagt inn 6 møter (3 vår og 3 høst) i 2013, med det er budsjettert med midler til totalt 8 
kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov.

Planteknisk utvalgs møter.
Planteknisk utvalgs møter er satt opp med et ekstra møte i mai (28.5), ellers samme frekvens 
som for året 2012.

Felles brukerutvalg.
Det er lagt opp et ekstra møte i mai (08.05), dvs. at det blir 4 møter vår og 4 møter høsten 
2013. Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte dersom det er saker som krever 
behandling av utvalget.

Havnestyret.
Havnestyrets møter samkjøres med formannskapets møter.
Havnestyret skal godkjenne sin egen møteplan.

Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget går gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer. Kontrollutvalget 
godkjenner sin egen møteplan for 2013 i første ordinære møte.

Økonomrapportering.
Som i år, går økonomirapportene innom det nye felles brukerutvalget. 

Budsjettprosessen.
Til rådmannens budsjettpresentasjon torsdag 31.oktober 2013 legges det opp til at alle 
utvalgene inviteres og at presentasjonen som vanlig foregår kl. 1700. 
NB ! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens 
budsjettpresentasjon. 

Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før 
formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 20. november. Dersom formannskapet ikke 
avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 27. november for å 
vedta en flertallsinnstilling. Møtet 27.november blir avlyst dersom det foreligger en 
flertallsinnstilling på møtet den 20.november. Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig 
ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens §§ 44-4 og 45-3.
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Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere 
tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer.

Administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2013 som i år, dvs. 2 møter hvert halvår.

Arbeidsmiljøutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2013 som i år, dvs. 2 møter hvert halvår.

Fylkets møter.
Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg 
gjøre. Kommunestyrets møte mandag den 22. april vil muligens kollidere med fylkets 
gruppemøte da fylkestingets har møte tirsdag 23. april.  

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får 
ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og 
med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte – avhengig av kategori. 

---- o ----

Alternative løsninger:
Møteplan for (utvalg) endres ved at:

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243995 Kalender for år 2013.doc
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Møteplan for 2013

04.09.2012

Januar Februar Mars 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 1      1  2  3  4  5   6 
 2   7  8  9 10 11 12  13 
 3  14 15 16 17 18 19  20 
 4  21 22 23 24 25 26  27 
 5  28 29 30 31

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9               1  2  3 
10   4 05  6  7  8  9 10 
11  11 12 13 14 15 16 17 
12  18 19 20 21 22 23 24 
13  25 26 27 28 29 30 31   

April Mai Juni 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

14   1  2  3  4  5  6  7 
15   8  9 10 11 12 13 14 
16  15 16 17 18 19 20 21 
17  22 23 24 25 26 27 28 
18  29 30 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18         1  2  3  4  5 
19   6  7  8  9 10 11 12 
20  13 14 15 16 17 18 19 
21  20 21 22 23 24 25 26 
22  27 28 29 30 31 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22                  1  2 
23   3  4  5  6  7  8  9 
24  10 11 12 13 14 15 16 
25  17 18 19 20 21 22 23 
26  24 25 26 27 28 29 30 

Juli August September 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

27   1  2  3  4  5  6  7 
28   8  9 10 11 12 13 14 
29  15 16 17 18 19 20 21 
30  22 23 24 25 26 27 28 
31  29 30 31 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31            1  2  3  4 
32   5  6  7  8  9 10 11 
33  12 13 14 15 16 17 18 
34  19 20 21 22 23 24 25 
35  26 27 28 29 30 31  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35                     1 
36   2  3  4  5  6  7  8 
37   9 10 11 12 13 14 15
38  16 17 18 19 20 21 22 
39  23 24 25 26 27 28 29 
40  30
  

Oktober November Desember 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40      1  2  3  4  5  6 
41   7  8  9 10 11 12 13
42  14 15 16 17 18 19 20 
43  21 22 23 24 25 26 27 
44  28 29 30 31  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44               1  2  3 
45   4  5  6  7  8  9 10 
46  11 12 13 14 15 16 17 
47  18 19 20 21 22 23 24 
48  25 26 27 28 29 30  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48                     1 
49   2  3  4  5  6  7  8 
50   9 10 11 12 13 14 15 
51  16 17 18 19 20 21 22 
52  23 24 25 26 27 28 29 
 1  30 31  

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutvalget- – Havnestyret - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und
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Frister for levering av saker:

*Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever at sakene skal 
 være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

*Merk datoene – ukedagene varierer. 
*Saker som skal videre til kommunestyret leveres til fristene hvor det står K etter – ellers
  ingen kommunestyresaker, unntaket er novembermøtene hvor budsjettet behandles

Formann

Skapet

F

Plan teknisk 
utvalg

PTU

Havne-

styret

H

Felles 

brukrutvalg

BRU

Arbeids

miljøutvalget

AMU

Administra

sjons 
utvalget

ADMU

Kontroll-

utvalget

K
Januar 2.

 22.
 2.
22. 

22.

Februar 13. K 13. K 13. K 13. K 13. K
Mars 26. K 26. K 26. K 26. K
April 29.  29. 26.
Mai

22. K
10.

22. K 22. K 22.K 22. K 22. K
Juni/Juli                                             Ingen innlevering
August  13.

27. K
13.

27. K 27. K 27. K
September                                              Ingen innlevering
Oktober 2. K  2.  K 2. K 2. K 

29.
2. K  

29.  
2. K

November  1.
20. K

 1.
20. K

1.
20. K 20. K

Desember
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :FE-611, FA-C21, 
TI-&53
Arkivsaksnr.:
12/1725
Journalpostløpenr.:
12/23074

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
114/12 Formannskapet 26.09.2012

EIK fotball - leie av Bakkebø Idrettsanlegg
  

Sammendrag:
EIK har oversendt søknad om leie av Bakkebø Idrettsanlegg den 4.9.12 til behandling.
Konf. Vedlegg. 
Det kan opplyses at lignende avtale er inngått i Idrettsparken på Husabø.. Her er det lagt 
kunstgress på den gamle treningsbanen og erfaringene er gode. 

Saksgang:
Behandles av formannskapet.
Saken er oversendt Idrettsrådet med anmodning om å gi uttalelse til formannskapets møte.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Søknaden fra Egersunds Idrettsklubb, EIK Fotball, om leie av fotballbanen på Bakkebø 
basert på langtidsleie, imøtekommes.

Kommunen tar forbehold om oppsigelse av leieavtalen på rimelig varsel dersom område 
skulle tenkes nyttet til andre formål. Utgifter som klubben har erlagt må da kompenseres 
etter takst.

Ordføreren får fullmakt til å godkjenne og underskrive endelig avtaleutkast.    

Eventuell tidligere politisk behandling:
Jfr. Sak om baneanlegg på Husabø noen år tilbake.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Situasjonen er godt og utfyllende beskrevet på en kortfattet måte fra søker, jfr. søknaden.
Idrettsklubbene i kommunen driver veldig godt og mange barn og unge ønsker å delta ikke 
minst i EIK og Eiger. Det er viktig at det da finnes tilbud til alle som ønsker til alle årstider. 
Kunstgress som erstatning for vanlig naturlig gressdekke har da blitt et godt og økonomisk 
fordelaktig alternativ for mange idrettsklubber over det ganske land. Kunstgresset har også 
kommet til vårt område og EIK ønsker nå å legge til rette banen på Slettebø med kunstgress 
og derigjennom bidra til betydelig økt brukerfrekvens for sine aktive medlemmer.

Saksbehandlers vurderinger:
Gjennom den skriftlige søknaden og møte med kommunens politiske og administrative 
ledelse har EIK presentert sine planer på anlegget på Slettebø. Rådmannen hilser det 
velkommen og tror til kan bli til stor nytte og glede for mange som vil drive med denne 
idretten. En ser dette som en ”vinn – vinn” situasjonen. Tilbudet på fotballsektoren vil bli 
ytterligere forbedret og kommunen vil slippe utgifter til opprustning og vedlikehold. Vi må 
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legge til grunn at mange driver ulike aktiviteter innen lag og foreninger og mangfoldet er 
viktiig og bra. Men svært mange ønsker å spille fotball til ulike tider av året. Her spiller 
fotballklubbene i kommunen en viktig rolle og dette bør kommunen støtte opp under. På 
Hellvik og Helleland er det gjort et stort arbeid innenfor idrettsbevegelsen. Og ikke minst i 
Hålå hos IL Eiger har det vokset frem et fotballmiljø og et anlegg som det står stor respekt 
av. 
Nå satser også EIK sterkt på anleggssiden og har gjort det over tid. Dette  sammen med
solid organisering har gjort EIK til en klubb det nå legges merke til langt utover Eigersund 
kommune sine grenser. Sportlig har klubben også stor fremgang. 
Samlet er administrasjon meget positiv her. Det må bare ivaretas i leieavtalen at dersom 
annen aktivitet skulle legge beslag på området på Slettebø I fremtiden så må der være en vei 
ut med rimelig varsel og kompensasjon til EIK for det som er lagt ut på anlegget.     

Universell utforming:
Forutsettes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen negative konsekvenser for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Søknaden imøtekommes ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243301 Søknad om å inngå leieavtale av Bakkebø Idrettsanlegg

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.09.2012 EIK fotball
Søknad om å inngå leieavtale av Bakkebø 
Idrettsanlegg
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Parter i saken:
EIK Fotball
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________________________________________________________________ 

Fra:  Målfrid  Espeland 
Sendt: 18.09.2012 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: Sak: EIK-fotball - leie av Bakkebø idrettsanlegg. 
________________________________________________________________ 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: pete.seglem@dalane-energi.no [mailto:pete.seglem@dalane-energi.no] 
Sendt: 18. september 2012 12:56
Til: Målfrid Espeland
Kopi: alreie@frisurf.no; gv94@hotmail.com; l.loyning@gmail.com; 'Felles Jensen'; Sem Hadland; 
sigurd.carlsen@lyse.no; sivslettebo@hotmail.com; sverretengesdal@yahoo.no
Emne: Bakkebøbanen

Hei Målfrid

I anledning din e-post av den 12.09.12 vedr. saken om Bakkebøbanen, fremmes
herved følgende uttalelse:

Eigersund Idrettsråd har behandlet søknaden fra EIK Fotball i anledning en
langsiktig leieavtale av Bakkebøbanen.

Idrettsrådet ser svært positiv på alle nye idrettsanlegg som måtte komme,
og selvsagt også rehabilitering av eksisterende. Flere og bedre anlegg er
ensbetydende med mer aktivitet med all den positiviteten dette medfører.
Idrettsrådet støtter derfor opprusting av idrettsanlegget på Bakkebø
velkommen. Før endelig vedtak fattes er det imidlertid viktig at de 3 andre
fotballklubbene i kommunen får anledning til å uttale seg. Viktig med en
åpen dialog før en slik langsiktig avtale inngås.

Med den storstilte utbygningen som nå igangsettes i Hestnes området skulle
man tro at det optimale for fotballen i kommunen ville være å rehabilitere
Rinnanbanen. Og dersom man fortsetter i denne tankegangen, altså til beste
for fotballen totalsett, vil idrettsrådet foreslå følgende:

Hva om kommunens fotballklubber, kanskje også med deltakelse fra klubbene i
Dalane forøvrig, gikk sammen for å etablere en fotballhall nettopp på
Bakkebøbanen? Her må man tenke langsiktig, og ikke minst realistisk.
Kostnadene forbundet med en slik hall/ anlegg skal godt gjøres at en enkel
klubb er i stand til å håndtere. Her burde det være rom for samarbeid. Med
Bakkebøs unike plassering i forhold til kommunikasjon, nærhet til
skolemiljøet på Lagård, og kanskje ikke minst "nytralt" i forhold til EIK
og Eiger sine miljøer, bør stedet passe utmerket for en regional
fotballhall.

Eigersund Idrettsråd 17.09.12

Med vennlig hilsen



Pete Seglem

Dalane energi IKS

Tlf.: 51462511
Mob.: 91717350
Sentralbord: 51462500

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

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

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

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



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.09.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1378
Journalpostløpenr.:
12/18619

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
115/12 Formannskapet 26.09.2012

  
Referatsaker til formannskapets  møte 26.9.2012

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 14.09.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/19705 U 10.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utslipp av fiskefett i 
Egersund havn

2 12/18112 I 22.06.2012

Sandnes, Klepp, 
Time og Eigersund 
kommune Ordførerne 
i Hå

Dobbeltspor fra Sandnes til 
Eigersund

3 12/19839 I 11.07.2012
Miljøverndepartement
et

Vedtak i innsigelsessak til 
kommuneplanens arealdel

4 12/16403 I 01.06.2012
Varden 
Andelsbarnehage

Økonomisk situasjon ved 
Varden Andelsbarnehage

5 12/18717 I 27.06.2012 Frivillighet Norge
Den nasjonale 
frivillighetsprisen 2012

6 12/20478 I 02.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tildeling av prosjektskjønn -
skjønnsmidler 2012

7 12/16562 X 04.06.2012
Referat fra SU/SMU møte 
ved Hellvik skole 4. juni 
2012

8 12/20258 I 17.07.2012
Dalane Kystutvikling 
AS

Dalane Kystutvikling AS -
årsberetning og regnskap 
2011

9 12/17061 I 08.06.2012 Magma Geopark as
Magma Geopark -
generalforsamling tirsdag 
12.06. kl 18 - styrets 
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årsrapport med 
revisjonsberetning

10 12/17285 U 13.06.2012
Medlemmene i Miljø-
og 
Samarbeidsutvalget

Referat fra møte i Miljø-og 
Samarbeidsutvalget 
12.06.12

11 12/17714 I 18.06.2012
Det kgl. kommunal-
og 
regionaldepartement

H-2/12 - Rundskriv om 
iverksetting av endringer i 
kommuneloven -
samkommune mv.

12 12/21074 I 04.07.2012
- administrasjons- og 
kirkedep. Det 
kongelige fornyings

Oppfølgning av kirkeforliket-
endringer i Grunnloven og 
konsekvensendringer i 
underliggende regelverk

13 12/20429 I 15.06.2012
KRÅD - Det 
Kriminalforebyggend
e råd

Tildeling av tilskudddsmidler: 
SLT - Samordning av lokale 
rus- og 
kriminalitetsforebyggende 
tiltak

14 12/20382 I 28.06.2012 Riksrevisjonen

Oversendselse av rapporten 
Riksrevisjonens 
undersøkelse av 
partnerskapet mellom staten 
og

15 12/22898 I 23.08.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Kontaktmøte mellom 
Eigersund kommune, 
statens vegevesen og 
Rogaland fylkeskommune -

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
237803 Utslipp av fiskefett i Egersund havn
235263 Fiskefett i Fiskervik

235500
Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn, tirsdag 19. juni og 
torsdag 21. juni, 2012

237481 Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 5. juli 2012
237642 Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 6. juli 2012
237643 Betongkai-søl-i-vannkant.jpg
237644 Egersund-Seafood-kai.jpg
237645 Fiskefett---roed-bot-Hovland.jpg
237646 Fiskefett-Hovland-baathus-gul-roed.jpg
237647 Fiskefett-Hovland-baathus-roed.jpg
237648 Fiskefett-Hovland-Egersund Havn.jpg
237649 Fiskefett-Hovland-to-boater-fra-sjoen.jpg
237650 Fiskefett-Hovland-to-boater.jpg
237651 Fiskefett-Hovland-to-boater2.jpg
237652 Fiskefett-Hovland.jpg
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237653 Kai-i-bakgrunn.jpg
237654 Med-båthus-bak.jpg
237655 Stein-container-vannkant.jpg
237656 Søl---Båtripe.jpg
237657 Søl-Hovland-båt.jpg
237658 Søl-Hovland-båt2.jpg
237659 Søl-Hovland-båt3-båthus.jpg
237660 Søl-Hovland-båt4-båthus.jpg
237661 Søl-i-vann-(2).jpg
235264 image002.jpg
235265 210612 001.jpg
235266 210612 002.jpg
235267 210612 003.jpg
237482 Fiskervik 05072012.jpg
235268 210612 004.jpg
235269 210612 005.jpg
235406 Dobbeltspor fra Sandnes til Eigersund
237975 Vedtak i innsigelsessak - kopi av brev til fylkesmannen i Rogaland fra miljøverndep.
232577 Økonomisk situasjon ved Varden Andelsbarnehage
236368 Frivil_Gener_til ordførere.docx
236367 Den nasjonale frivillighetsprisen 2012 - oversendelsesskriv epost

238915
Oversendselse av rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom 
staten og kommunen i NAV - oversendelsesbrev

238926 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV

239008
Tildeling av tilskudddsmidler: SLT - Samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak

232834 Referat fra SU/SMU møte ved Hellvik skole 4. juni 2012
238693 Dalane Kystutvikling AS - årsberetning og regnskap 2011

233638
Magma Geopark - generalforsamling tirsdag 12.06. kl 18 - styrets årsrapport med 
revisjonsberetning

233637 sign revisjonsberetning.pdf
233639 Årsregnskap signert.pdf
233640 Agenda Generalforsamling Magma Geopark AS 12 juni 2012.pdf
233641 post.vcf
234049 Referat fra møte i Miljø-og Samarbeidsutvalget 12.06.12

234728
H-2/12 - Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune 
mv.

234727 VS: Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv.

240118
Oppfølgning av kirkeforliket- endringer i Grunnloven og konsekvensendringer i 
underliggende regelverk

239095 Tildeling av prosjektskjønn - skjønnsmidler 2012

243009
Kontaktmøte mellom Eigersund kommune, statens vegevesen og Rogaland 
fylkeskommune -
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EIGERSUND KOMMUNE
Politisk

  
  

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59
4001 STAVANGER

Vår ref.: 12/19705 / 12/1344 / FA-K24 Dato: 10.07.2012

Saksbehandler: Leif Erik Egaas Direkte telefon: 51 46 80 11 / 901 25 117

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

Utslipp av fiskefett i Egersund havn

Eigersund kommune v/ordføreren har nå politianmeldt fire utslipp av fiskefett i Egersund 
havn i løpet av relativt kort tid. Sakene er nå under politietterforskning.

Utslippene har funnet sted 9 og 21 juni, samt 5 og 6 juli 2012. 

Kopi av anmeldelse og bilder er vedlagt.

Utslippene er til sjenanse for både publikum og øvrig næringsliv som f.eks båtforhandlere og 
turistnæring.

Kommunen vil be Fylkesmannen om å vurderer om det er tiltak som f.eks 
inspeksjon/oppfølging av utslippstillatelser som Fylkesmannen kan bidra med for å få slutt på 
slike utslipp.

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas
Ordfører

Dok.nr Tittel på vedlegg
235263 Fiskefett i Fiskervik

235500
Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn, tirsdag 19. juni og 
torsdag 21. juni, 2012

237481 Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 5. juli 2012
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Kopi til:
Eigersund havnevesen Postboks 117 4370 EGERSUND
Ketil Helgevold Rådmann
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Erik Egaas 
Sendt: 21.06.2012 
Til:  Tilreg 
Kopi: 'Per Steinar Berentsen' 
Emne: VS: Fiskefett i Fiskervik. 
________________________________________________________________ 

 Fordeles til rette vedkommende i Miljøavd

lee

  _____  

Fra: post@egersund.havn.no [mailto:post@egersund.havn.no] 
Sendt: 21. juni 2012 10:41
Til: leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Kopi: Post Egersund Havn
Emne: Fiskefett i Fiskervik.

Til Ordfører Leif Erik Egaas.

Viser til telefonsamtale i dag 20.06.12

Undertegnede og havnekontrollør Bodal  befarte fiskervik  20.06.12 kl 0915 og dokumenterte fiskefett .

(Se vedlegg) etter befaring dro vi videre til Egersund Seafood hvor politiet var og dokumenterte eventuelle utslipp. 
Tok politiet med til fiskervik slik de også fikk dokumentasjon.

Med bakgrunn i de siste dagers hendelser anbefaler undertegnede at Ordføreren henvender deg til kommunens 
miljøetat og undersøker utslipstillatelsen til Egersund Seafood og at kommunen kontrollerer at denne overholdes. 
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Med vennlig hilsen/

Best regards

Signatur LOGO <http://www.egersund.havn.no/>

Knut Seglem

Havnefogd

Tel.:    +47 51 46 32 80

Mob.:  +47 91717322

www.egersund.havn.no

Eigersund havnevesen KF

Strandgaten 2

N-4370 Egersund

P.B 117

N-4379 Egersund

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 7236 
(20120620) __________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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EIGERSUND KOMMUNE
Politisk

  
  

Eigersund politistasjon

Postboks 25
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/18176 / 12/1344 / FA-K24 Dato: 22.06.2012

Saksbehandler: Leif Erik Egaas Direkte telefon: 51 46 80 11 / 901 25 117

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

Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn, tirsdag 19. juni og 
torsdag 21. juni, 2012

Undertegnede ble av pressen gjort oppmerksom på at det tirsdag morgen den 19. juni 2012 
fløt fiskefett i Hovlandsvika, og konstaterte ved selvsyn at så var riktig. 

En ny henvendelse torsdag morgen den 21. juni 2012 fra beboere i Fiskervik, berettet om 
samme problematikken. 

I begge tilfellene ble politiet og havnevesenet kontaktet, og begge etatene kom til stede og 
politiet tok nødvendige prøver.

På grunnlag av ovennevnte anmeldes herved ukjent gjerningsperson/firma/fartøy til politiet 
for forurensing / utslipp av fiskefett i Egersund havn, 1. gang den 19, juni 2012 og 2. gang 
den 21. juni 2012.

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas
Ordfører/Leder av havnestyret

Kopi til:

Per Steinar Berentsen
Konst. kommunalsjef tekniske 
tjenester

Eigersund havnevesen Postboks 117 4370 EGERSUND
Ketil Helgevold Rådmann
Jone Chr. Omdal Fagleder for natur og friluftsliv
Unn Therese Omdal Varaordfører
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EIGERSUND KOMMUNE
Politisk

  
  

Eigersund politistasjon

Postboks 25
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/19512 / 12/1344 / FA-K24 Dato: 05.07.2012

Saksbehandler: Leif Erik Egaas Direkte telefon: 51 46 80 11 / 901 25 117

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

Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 5. juli
2012

Undertegnede ble av pressen gjort oppmerksom på at det i dag igjen, torsdag morgen den 
5. juli 2012, fløt fiskefett i Egersund havn, denne gang i den nye båthavnen i Fiskervik. 

Pga andre gjøremål kunne jeg dessverre ikke ta turen for å se på forholdet, men jeg ble 
velvilligst av journalist Sylvie Skadberg i Dalane Tidene oversendt et bilde fra stedet som var 
tatt i morges. Bildet følger vedlagt denne anmeldelsen.  

Politiet er telefonisk gjort oppmerksom på forholdet ved henvendelse til Arne Lindland i 
formiddag. Havnevesenet er også informert. 

På grunnlag av ovennevnte anmeldes herved ukjent gjerningsperson/firma/fartøy til politiet 
for forurensing / utslipp av fiskefett i Egersund havn, 5. juli 2012. 

Jeg viser for øvrig til anmeldelsesnummer 12119576. 

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas
Ordfører

Dok.nr Tittel på vedlegg
237482 Fiskervik 05072012.jpg
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EIGERSUND KOMMUNE
Politisk

  
  

Eigersund politistasjon

Postboks 25
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/19605 / 12/1344 / FA-K24 Dato: 06.07.2012

Saksbehandler: Leif Erik Egaas Direkte telefon: 51 46 80 11 / 901 25 117

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

Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 6. juli
2012

Undertegnede ble i dag gjort oppmerksom på fra brannvesenet ved brannmester Svein 
Oskar Wigestrand at det nok en gang følt fiskefett i havnen, nå i Hovlandsvik.

Sammen med Wigestrand reiste ordfører og havnefogd Knut Seglem ut til stedet i 
brannvesenets båt. Det ble tatt en rekke bilder fra området og spesielt mellom båthusene i 
Hovlandsvik var det store ansamlinger av fiskefett som fløt på sjøen. Jfr vedlagte bilder. 

Politiet, representert ved Aslak Moi, kom til stedet og tok prøver av fiskefettet. 

På grunnlag av ovennevnte anmeldes herved ukjent gjerningsperson/firma/fartøy til politiet 
for forurensing / utslipp av fiskefett i Egersund havn, 6. juli 2012. 

Jeg viser for øvrig til anmeldelsesnummer 12119576 og anmeldelse av 5.7.2012 (Vår ref.:  
12/19605 / 12/1344 / FA-K24)

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas
Ordfører
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Hå kommune
Ordførar

Postadresse: Kontoradresse: Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.
Postboks 24 Rådhusgt. 8 www.ha.no 51 79 30 10 51 79 30 01 964969590
4368 Varhaug post@ha.kommune.no

Til:

Det kongelige Fiskeri- og 
kystdepartementetet

0032 OSLO

Det kongelige 
Samferdselsdepartementet

0030 OSLO

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
Sandnes kommune Postboks 583 Sentrum 4305 SANDNES
Sekretariat for Nasjonal 
transportplan 2010 - 2019

Veidirektoratet 0033 OSLO

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE
                                                                                              
                                                                                              

     

Deres  ref. Vår ref. Arkivkode Dato
12/21895 MOSK 140 22.06.2012

Dobbeltspor fra Sandnes til Eigersund

Sandnes, Klepp, Time, Hå og Eigersund kommune ønsker dobbeltspor fra Sandnes 
til Eigersund prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

Jærbanen er i stor grad styrende for tettsteds- og stasjonsbyutviklingen, bosetning og 
næringsutvikling på Jæren. Gjennom bevisst arealplanlegging de siste årene, har 
jernbanen styrket sin posisjon ytterligere. Vekst og fortetting har skapt behov for en 
ny jernbane med dobbeltspor fra Sandnes til Egersund som ryggrad i 
kollektivsystemet på Jæren. 

Dersom kollektivandelen av reisene mellom Sandnes og Egersund skal økes, må det 
innføres et moderne dobbeltspor på strekningen. På denne strekningen bor det over 
40 000 mennesker i tillegg til nær 50 000 mennesker i Sandnes i gang og 
sykkelavstand fra jernbanestoppene. Ved å satse på utbygging av dobbeltspor kan 
jernbanen fremstå som et høyverdig og attraktivt kollektivsystem, og Stavanger-
regionen og Jæren bindes sammen til et felles bo- og arbeidsmarked. 

En videreføring av dobbeltsporet kan bidra til å løse bolig- og transportbehovet i 
regionen, samtidig som det er en viktig forutsetning for å konsentrere boligbyggingen 
i tettstedene og stasjonsbyene for å redusere nedbygging av landbruk. Med et 
moderne dobbeltspor på plass åpner det seg nye muligheter i allerede utbygde 
bygde tettsteder og stasjonsbyer, og i nye utbyggingsområder sør for Vigrestad som 
ikke ligger på jordbruksjord. 

Rushtrafikken mellom Sandnes og Stavanger, via næringsområdet Forus, er blitt et 
regionalt problem. Et dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund kan bidra til å 
redusere personbil trafikken fra Jæren til dette området.  
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Med hilsen

Stanley Wirak
Ordfører
Sandnes kommune

Ane Mari Braut Nese
Ordfører
Klepp kommune

Reinert Kverneland 
Ordfører
Time kommune

Mons Skrettingland 
Ordfører 
Hå kommune

Leif Erik Egaas 
Ordfører
Eigersund kommune
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VARDEN ANDELSBARNEHAGE B/A
Vikingveien 5 – 4370 Egersund

Tlf. 51 49 52 25 
E-post: vardbarn@frisurf.no
Bankgiro: 3270.57.65447

Til
Rådmann og Levekårssjef i Eigersund kommune.                                                                                     

Dato: 1. juni 2012

Økonomisk situasjon for Varden Andelsbarnehage.

På bakgrunn av tidligere møter med administrasjonen der private barnehager ble oppfordret til å 
informere om den økonomiske status, ønsker Varden Andelsbarnehage herved å orientere Eigersund 
kommune v/Rådmann og Levekårssjef om den økonomiske situasjon. 

Varden barnehage har i lang tid håpet at den dårlige økonomien skulle bedre seg ved at kommunen 
ville øke tilskuddssatsene. Denne prosessen har nå dratt så lenge ut at det nå er fare for at 
barnehagen må stenges i løpet av høsten 2012. Årsregnskapet for 2011 viser et underskudd på 
kr.186.130, 2009 og 2010 (justert) gav også underskudd. Underskudd de siste årene har ført til 
redusert egenkapital, og lovkrav om forsvarlig egenkapital må vurderes fortløpende. Regnskapet for 
de tre første månedene viser et underskudd på kr 178.542, foreløpig prognose utarbeidet av 
regnskapsbyrået gir et underskudd i 2012 på kr 221 000. Likviditetsmessig står barnehagen i fare for å
ikke kunne møte forpliktelsene utover høsten og må derfor vurdere om det er forsvarlig med videre 
drift av barnehagen.

Foreldrene eier og driver barnehagen. Det blir ikke tatt ut noe utbytte. Det legges hvert år ned en 
betydelig dugnadsinnsats for å holde vedlikeholdskostnadene nede, inkludert løpende 
vaktmestertjenester. Det kan nevnes at hvert foreldrepar årlig deltar på 12 timers dugnadsarbeid. 

Barnehagen har kontinuerlig en tett oppfølging av økonomien. Driftskostnadene er blitt redusert hvert 
år de siste 3 årene, på tross av at vi har økt antall barn fra 43 til 48. I 2008 bygde vi ut med en 
småbarnsavdeling, og økte med 10 barn. Dette på bakgrunn av signaler fra kommunen om at det 
trengtes flere barnehageplasser, og spesielt småbarnsplasser. For å kompensere for reduserte 
tilskudd pr. enhet, la vi i aug. 2011 om driften. På småbarnsavdelingen økte vi fra 10 til 14 småbarn og 
økte med 5 barn totalt. Samtidig ansatte vi en pedagog i 100 % stilling, og etterkommer dermed kravet 
i Barnehageloven om en ekstra pedagog i full stilling ved økte barnegrupper. 

De siste årene har lønnskostnader utgjort 90 % av tilskudd og foreldrebetaling. Vi er medlemmer av 
PBL-A, og er forpliktet til å følge inngått tariffavtale. Ser vi bort i fra avskrivinger utgjør i dag faste
kostnader 97 % av totale kostnader. Barnehagen er på et absolutt minimumsnivå av kostnader for å 
drive barnehagen i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan og vedtekter, og har ikke 
muligheter for å kutte ytterligere m.h.t. barnas sikkerhet og pedagogisk innhold.

Raketten og Jernhagen barnehage har fått kr.200 000 ekstra i driftstilskudd i årene 2012 – 2014. 
Begrunnelsen til kommunen for å tildele ekstra driftstilskudd passer også for Varden barnehage. 
Varden Andelsbarnehage håper derfor at det kan vurderes et lignende tilskudd også for oss.

Daglig leder og Styret i Varden Andelsbarnehage stiller gjerne opp i møte for å diskutere situasjonen. 

Håper på rask tilbakemelding.

Med hilsen
Gaute Fossmark
Styreleder Varden Andelsbarnehage BA
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Frivillighet Norge post@frivillighetnorge.no
St. Olavs gate 25 www.frivillighetnorge.no
0166 Oslo Telefon 21 56 76 50
Org.nr 988 144 800 Telefaks 21 56 76 51

Bank 1645.13.78337

1

Oslo 27.06.2012

Til ordføreren,

DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN 2012
Med en frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk ligger Norge på topp i verden! Dette må feires, og gjennom årets 
Frivillighetspris har vi en flott anledning til frivillighetsfest. Kanskje årets frivillige ildsjel(er) finnes i din kommune?

Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen til en ildsjel som har gjort en spesiell innsats. Mer informasjon om 
prisen og dens historikk finnes på www.frivillighetsprisen.no

Frivillighetsprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, 
engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Vi trenger hjelp fra din kommune for å finne en 
verdig vinner!

Vi ber om at kommunen sender inn ett eller flere begrunnede forslag på kandidater til Frivillighet Norge. Alle fylkene blir 
deretter bedt om å nominere én kandidat til den nasjonale juryen, som vil ledes av styreleder i Frivillighet Norge, Helen 
Bjørnøy. Fristen for nominering til Frivillighet Norge er i år satt til 15. september.

Om årets pris
Jakten på årets vinner startes for alvor gjennom en presentasjon av 
prisen på TV2 God Morgen Norge rundt 1.september. TV2 vil bidra 
til å skape blest om prisen og de nominerte gjennom hele årets 
arrangement.

Det vil kåres en fylkesvinner i hvert fylke, deretter vil en nasjonal jury plukke ut fem mellomrundekandidater som 
presenteres på TV2 – her ligger det altså en ypperlig mulighet for å profilere kommunen og dens ildsjeler på tv! Seerne vil 
i løpet av november få stemme fram tre finalister som får ytterligere en presentasjon på tv. Deretter vil vinneren kåres og 
presenteres direkte om morgenen 3. desember. 

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er ansvarlig for det praktiske arrangementet 
rundt prisen. Frivillighet Norge er en samarbeids-
organisasjon for frivillige organisasjoner. Våre nettsider 
www.frivillighetnorge.no inneholder mer informasjon om 
oss og vårt arbeid.

Vi håper dere tar oppfordringen om å nominere deres 
kandidat slik at årets Frivillighetspris blir en spennende og 
attraktiv pris som bidrar til å rette oppmerksomhet mot 
innsats for fellesskapet fra initiativ- og idérike mennesker, 
og for et triveligere og bedre samfunn for alle!

Med vennlig hilsen 

Rådgiver, Frivillighet Norge

Nominasjoner kan gjøres gjennom 
www.frivillighetsprisen.no/nominasjon
eller på e-post til:
post@frivillighetnorge.no

Frivillige fakta:
 Det finnes anslagsvis 115 000 frivillige 

lag/for-eninger i Norge. Ca 2 000 er 
landsomfattende.

 Rundt halvparten av befolkningen deltar i 
frivillig ”arbeid”. Det plasserer Norge i 
verdenstoppen.

 Over halvparten av det frivillige arbeidet 
legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, 
inkl. idretten.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 
Sendt: 27.06.2012 
Til:  'tilreg' 

Kopi: 
Emne: VS: til ordføreren - Den nasjonale frivillighetsprisen 2012 
________________________________________________________________ 

  

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

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

  _____  

Fra: Leif Erik Egaas [mailto:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 27. juni 2012 14:24
Til: Leif Broch; 'Målfrid Espeland'
Emne: VS: til ordføreren - Den nasjonale frivillighetsprisen 2012

Legges til referatsak i formannskapet første møte

LE

  _____  

Fra: Sentralbordet - Eigersund kommune [mailto:sentralbord@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 27. juni 2012 13:10
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Til: Leif Erik Egaas
Emne: VS: til ordføreren - Den nasjonale frivillighetsprisen 2012

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: Tor Abild [mailto:tor@frivillighetnorge.no] 
Sendt: 27. juni 2012 12:32
Til: Tor Abild
Emne: til ordføreren - Den nasjonale frivillighetsprisen 2012

Vi ønsker med dette å invitere kommunen til å nominere en kandidat til Den nasjonale Frivillighetsprisen 
2012. Se vedlagte dokument for nærmere info.

Med vennlig hilsen

Tor Abild
Rådgiver
Frivillighet Norge 
Telefon: 21 56 76 50 
Direkte: 21567655
Mobil: 98011953
E-post: tor@frivillighetnorge.no
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Web: www.frivillighetnorge.no 
Twitter: @frivillighet
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Carl Inge Vasshus Rektor

Referat fra SU/SMU møte ved Hellvik skole 4. juni 2012

Vår ref.: 12/16562 / 08/616 / FA-A20, FE-033, TI-&17 Dato: 04.06.2012

Saksbehandler: Carl Inge Vasshus Telefon: 51 46 48 32 Mobiltelefon:   

E-post: carl.inge.vasshus@eigersund.kommune.no

Tilstede: Roger Rasmussen, Charles Svendsen og Bjørg Vassvik (foreldrerepr.)
Joakim Olsen (elevrepr.)
Inger T. Gjermestag og Olene Hansen (lærerrepr.)
Magny Valdemarsen (repr. andre ansatte)
Jon Aarsland (politisk repr.)
Carl-Inge Vasshus (rektor)

Forfall: Kristoffer Nygård (elevrepr.)

Saker:

19  11/12 Godkjenning av referatet fra forrige møte
Godkjent uten kommentarer

20  11/12 Elevene, foreldrene og skolen informerer
Elevene: Det er for tiden mange prøver og eksamener. Det er også merkbart
at skolens rengjøringspersonale er i streik. Mange elever lurer på om skolen 
blir stengt på grunn av det.
Foreldrene: Det nærmer seg sommerferien, og i øyeblikket er det den felles 
avslutningen til sommeren som vi planlegger for tiden. 10. klasse skal også ha 
sin avslutningsfest torsdag den 21.
Skolen: Vi har den siste tiden vært opptatt av ulike årsprøver,
kartleggingsprøver og eksamen. Vi hadde for ikke så lenge siden 
„aksjonsdagen for Afrika“, og skal i denne uken ha „løp for Afrika“. Grunnet 
streiken er ikke beløpet fra aksjonsdagen kommet inn på kontoen, men det 
kom inn vel 12.500,-. Et fantastisk bra resultat!
Vi skal avvikle en aktivitesdag/idrettsdag for elevene fra 5.-8. den 21., og 
samme dag drar småskoletrinnet på tur.
I morgen får elevene på 10. trinn beskjed om hvilke fag de kommer opp i til 
muntlig. Skolen vil da de neste dagene holde lenger oppe, slik at alle skal ha 
anledning å jobbe med oppgavene utover ettermiddagen og ha tilgang til 
skolens hjelpemidler – data, oppslagverk etc.
Ellers merker jo også vi streiken. Foruten rengjøringspersonalet, er også alle 
assistene berørt av streiken. For 2 av disse har vi fått innvilget delvis 
dispensasjon.

21  11/12 Regnskapet så langt
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Slik det står på oversikten medlemmene fikk utlevert på møtet, kan det se ut 
som om vi har brukt altfor mye på kontoen 11205, som viser et stort 
overforbruk. Vi har fått innvilget kr 20.000,- som ikke er kommet inn på vårt 
regnskap/budsjett på denne kontoen. Når det gjelder konto 12002, IT-utstyr, 
viser den at vi er oppført med nesten 34.000,- i forbruk dette året. Dette skal 
være på fjorårets regnskap, og vi håper å få orden på dette snart. Det ble 
fakturert i 2011, og skal derfor belastes det regnskapsåret. Skolen vil ta 
kontakt med økonomiavdelingen for å få ordnet dette.
Totalt sett skal derfor differansen mellom regnskapet – det vi har brukt i år –
og budsjettet, det vi totalt har til rådighet i år være større. Budsjettet skal økes 
med 20.000,- og regnskapet (forbruket) skal reduseres med ca 40.000,-. Da 
vil vårt forbruk så langt i år være på ca 41% av det budsjetterte, noe som er 
svært bra når nesten halve skoleåret er overstått.

22  11/12 Resultatet av den siste lokale spørreundersøkelsen
Medlemmene i skolens SU/SMU ble forelagt resultatene fra undersøkelsen 
som ble gjennomført i slutten av april. De viser at de aller fleste elevene gir 
uttrykk for å trives godt, og at de fleste får oppgaver tilpasset deres nivå. Det 
er fremdeles altfor mange elever som krysser av for at det er forstyrrende uro i 
klasserommene. Selv om det er noe bedre enn resultatene fra tidligere 
undersøkelser, er det klart at dette må det jobbes mer med framover. Lærerne 
må sammen med elevene lage felles regler for at elevene ikke skal bli 
forstyrret i undervisningen og læreprosessen. Det er diskutert i klassene, men 
det må jobbes kontinuerlig med dette. 
Hellvik SU/SMU er enig i at det er naturlig å se sak nr 24 i sammenheng med 
denne saken – nemlig resultatene av elevundersøkelsen, som elevene 
gjennomførte i februar. Dette er en mer detaljrik spørreundersøkelse, og det 
er flere av våre elever som da krysser av for at de blir mobbet av og til. Det 
kan jo også være at elevene følte det ulikt på disse undersøkelsene grunnet 
avstand i tid mellom disse. Også på den undersøkelsen gir elevene uttrykk for 
forstyrrende uro i klasserommene.

23  11/12 Ressurssituasjonen neste skoleår for Hellvik skole
Sammenlignet med dette skoleåret går Hellvik skole dramatisk ned i skolens 
rammetimetall. For kommende skoleår får skolen ca 50 færre lærertimer per 
uke for å „drifte“ skolens undervisning. Dette medfører at vi kommende 
skoleår må gjøre en del endringer som resulterer i at flere elevgrupper må gå 
mer sammen enn det vi har vært vant med de siste årene. Det er jo pga. at
elevtallet har sunket de siste årene, og neste skoleår „mister“ vi nye 14 elever. 
Dette gjør at vi for tiden vurderer å se 2.-4. klasse som en slags enhet, der 2 
pedagoger får ansvar for gruppen. Dette er ikke endelig avklart, men for tiden 
den mest sannsynlige og mest merkbare konsekvensen av nedgangen i 
ressurser til skolen. Også andre vil merke det, som f.eks at 1.-4.klasse er 
sammen både i kroppsøving og bading. Flere andre vil også merke at grupper 
må slås sammen, også ungdomstrinnet. Men som nevnt, vi er enda i en 
prosess her, og vi vil måtte komme tilbake til de endelige løsningene.

24  11/12 Resultater av nasjonale kartleggingsprøver på småskolen
Også dette skoleåret viser elevene på småskoletrinnet svært gode resultater. 
Det gjelder spesielt for årets 1. og 2. klasse, som ligger langt over 
landsgjennomsnittet. Det er kjekt å kunne vise til så gode resultater! Når det 
gjelder årets 3. klasse, skulle vi gjerne sett at resultatene der hadde vært 
bedre. Grunnet antall elever i gruppene ønsker vi ikke å gå ut med resultatene 
for enkeltgruppene. 

25  11/12 Søknad om skoletur for neste års 9. klasse – skoleåret 2012-2013
9. klasse ved klassens foreldrekontakt har sendt en søknad til kommunen om 
å få reise på skoletur til London. Det er en tur som inneholder mange positive Side 249 av 375
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elementer, og ikke minst som trekker „turen inn i undervisningen“. Hellvik 
SU/SMU vurderer også den økonomiske rammen til turen som svært viktig. 
Det at det ikke er snakk om noen egenbetaling, og at alle kostnader til turen 
vil komme som resultat av elevinnsats på ulike områder trekkes spesielt fram i 
denne sammenhengen.
En foreldrerepresentant trakk dessuten fram den totale rammen av både 
innhold og forberedelse, og mente at det ville være vanskelig å kunne skape 
slike gode rammer rundt en tilsvarende tur i Norge.
Når det gjelder de forskjellige aktivitetene elevene har for å tjene opp midler til 
turen, er det noe som ikke „kolliderer“ med andre i bygda. 
Hellvik skole har de siste årene arrangert turer til Tyskland med noenlunde 
tilsvarende innhold, og har svært gode resultater av det.
Med denne bakgrunn støtter Hellvik SU/SMU søknaden enstemmig, og ber 
om at kommunen ved skolekontoret innvilger denne søknaden.

26  11/12 Eventuelt
* Status for skolebygget. FAU hadde dette oppe på sist møte, og har bedt 
rektor om å gi beskjed videre i kommunen om at det er på høy tid at skolen får 
ressurser til å gjøre mer nødvendig vedlikehold på bygningsmassen. Rektor 
informerte om at dette var gitt videre til vaktmester Terje Vanglo. Han har 
overfor rektor bekreftet at dette er sendt videre til Helge Våge. Det er i hvert 
fall viktig at dette er noe også den nye rektoren arbeider videre  med.
* Triksesykkel. Det er et par elever som ønsker å bruke triksesykkel i 
friminuttene i området rundt sandvolleyballbanen. Da det allerede er en del 
aktivitet i dette området av andre elever, mener Hellvik SU/SMU at det inntil 
videre ikke kan gis grønt lys for flere aktiviteter her.

Med vennlig hilsen

Carl Inge Vasshus
Rektor

Kopi til:
Nils Georg Hansen Rådgiver
Torfinn Hansen Skolefaglig ansvarlig
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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PROGRAM GENERALFORSAMLING I 

MAGMA GEOPARK AS 

Org nr. 993 923 966 

 

 

 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning – godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen 

3. Styrets årsberetning 

4. Selskapets  regnskap for 2011 

5. Revisors beretning 

6. Godtgjørelse  til revisor 

7. Godtgjørelse ti styret 

8. Valg av styre, styreleder og valgkomite 

 

Sted:  Blandeverket, Sokndalsv. 26, Egersund    Dato:  12. juni 2012, kl. 1800 ‐ 2000 

 

 

Egersund, den 8. mai 2012 

 

 

 

Styreleder      Daglig leder 
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MAGMA GEOPARK AS   

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 

Vi bekrefter at årsregnskapet og årsberetningen for 2011 er avlagt i overensstemmelse med lov og god 
regnskapsskikk, og at disse etter vår oppfatning gir fullstendige opplysninger for bedømmelsen av resultatet og 
selskapets stilling på balansedagen. Vi bekrefter også at implementeringen og drift av regnskaps- og intern 
kontroll-systemene er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.  

Alt regnskapsmateriale og referater fra alle avholdte møter med beslutningsrett har vært holdt tilgjengelig for 
revisor. Vi har gitt opplysninger om alle viktige fakta vedrørende evt. misligheter eller mistanker om misligheter 
som kan ha påvirket foretaket. Vi har gitt opplysninger om våre risikovurderinger for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

Vi bekrefter at informasjonen som er fremlagt for å identifisere nærstående parter er fullstendig og det er gitt 
tilstrekkelig og fullstendig informasjon i årsregnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse. 

Vi kjenner ikke til: 

• at det foreligger brudd på lover, forskrifter eller offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller 
strafferettslig ansvar for selskapet. 

• at det foreligger påbud fra offentlige myndigheter, for eksempel innenfor området helse, miljø og sikkerhet – 
jfr. internkontrollforskriften. 

• at det har forekommet uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og 
intern kontroll – systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning 
for årsregnskapet. 

• at selskapet er involvert i, eller må påregne å bli involvert som part i rettstvister av økonomisk betydning som 
ikke fremgår av årsregnskapet eller årsberetningen. 

• at det foreligger andre panteheftelser, kausjons- eller garantiforpliktelser enn de det er redegjort for i 
årsregnskapet. 

• at det foreligger gjeldsforpliktelser som ikke er bokført, eller opplyst om i note. 

• at selskapet overfor daglig leder eller styrets leder har forpliktet seg til å gi særskilt vederlag ved opphør eller 
endring av ansettelsesforholdet eller vervet, jfr. Regnskapslovens § 7-31 og § 7-44 som ikke fremgår av 
årsregnskapet. 

• at selskapet har andre nærstående parter enn det som er opplyst om, eller at eventuelle transaksjoner med de 
nærstående partene har blitt gjennomført i strid med formelle krav til vedtak og dokumentasjon eller i strid 
med prinsippet om armlengdes prising.  

• at det er gitt lån, eller sikkerhetsstillelse mv. etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag 
av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1. 
 

Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller 
pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det som fremgår av årsregnskapet. 

Det har ikke inntruffet begivenheter etter utløpet av regnskapsåret som påvirker vurderingen av selskapets verdi 
negativt eller som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i årsberetningen. 

Den feilinformasjonen som ble avdekket gjennom revisjonen og som ikke er korrigert, er etter vår vurdering 
uvesentlig, både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet. 

Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler utover disse. 

Egersund, den 8. mai 2012 

 

Styreleder      Daglig leder 
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SAK 3:  VEDLEGG 1: Styrets årsrapport  

SAK 4:  VEDLEGG 2A: Resultatregnskap for 2011 m noter 

SAK 5:  VEDLEGG 3A: Revisjonsberetning for 2011 

VEDLEGG 3B: Noter fra revisor 

SAK 7:  GODTGJØRELSE TIL STYRE 

Forslag til vedtak: 

Styreleder:    11.000,‐ + 1.500,‐ pr. Styremøte 

Styremedlemmer:    6.000,‐ + 1.500,‐ pr. Styremøte 

SAK 8: VALG AV STYRE 

Styret består i dag  av styreleder Norvald Skretting og styremedlemmene Anja Hovland, Anne 
Solheim, Øyvind Sjøtrø og Sigmund Arne Oksefjell.  Vara  er Therese Anita Holmen, Anne Barbro 
Aglen Bystadhagen, Pål Ravndal, Bitten Fugelsnes og Jan Oddvar Omdal . 

Sigmund Oksefjell er på valg og Vest Agder Fylkeskommune velger ny representant for han og hans 
vara Anne Barbro Aglen Bystadhagen. 

Anne Solheim er også på valg. 

Forslag til nytt styre er: 

Styreleder: Norvald Skretting     1 år 
Anja Hovland        1 år 
Øyvind Sjøtrø        1 år 
Nina O. Høiland       2 år 
Janne Nystøl Spilde      2 år 

Vararepresentanter er: 

Paal Ravndal        1 år 
Therese Anita Holmen      1 år 
Jan Oddvar Omdal      1 år 
Bitten Fugelsnes      2 år 
Dan Marius Svendsen      2 år 

Forslag til Valgkomite: 

Solveig Ege Tengesdal      2 år 
Næringssjefen i Dalane      2 år 
Representant fra Vest‐Agder    2 år 
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne:

Referat fra møte i Miljø-og Samarbeidsutvalget 
12.06.12

Møte 
dato:

12.06.12

Sted: Grøne Bråden skole
Tid 
(Fra/til):

20-21.30
Møte 
nr.:

1

Deltakere møtt: Ingunn Instefjord. Jørgen Jørgensen, Anders Gjerdseth, Halldis Furre, Anja 
Hovland

Deltakere ikke møtt: Tore Melhus, Astrid Hadland, Eivind Audenby, Martin J. Nordvoll

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  12/17285 / 07/3753 / FE-033, FA-A20, TI-&17 Dato: 13.06.2012

Saksbehandler: Bente Halvorsen Direkte telefon: 51 46 45 24

E-post: bente.halvorsen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
01/12 Informasjon ang. skolens arbeid i forhold til elevenes 

skolemiljø. (§9A i Opplæringsloven)
Oversikt over mobbesaker osv.

Informerte fra samlingen vi hadde med representanter fra 
Fylkesmannen ang. §9A 28.02.12.
Utgangspunkt for tiltak: ”Krenkelser”.
Melding fra foreldre ang. krenkelser følges opp av skriftlig 
vedtak i Web-sak.

Plan for høsten: Utarbeide ett dokument som rommer skolens 
planer og rutiner ut fra § 9A.
Elever, lærere og foreldre inviteres til å bidra i dette arbeidet.

Vi har jobbet med to mobbesaker dette året.
I tillegg har det vært mye god jobbing med klassemiljøet på 
trinnene.
Tordis Frøytlog har brukt 4 t/u som sosiallærer. Hun har spesielt 
fulgt opp mange på 5. trinn.
På 6. trinn har Psykisk helsetjeneste hatt guttegruppe.
Siri Myklebust og Tove Helvig har også hatt samtaler med 
enkeltelever.

Foreldrene etterlyser mer informasjon ang. klassemiljøet. Viktig 
å informere for at det ikke skal bli rykter og mye unødvendig  
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Viktig å presisere at foreldrene har hovedansvaret for barnas 
oppdragelse, men det er helt nødvendig med en god dialog 
skole-hjem.
Dialogen mellom lærer og foreldrekontakt er viktig!

02/12 Trivselsledere i friminuttene.
10 7.klassinger var på ”lekekurs” i Hålå sammen med elever fra 
Eigerøy.
De lærte forskjellige leker som de skulle bruke for å aktivisere 
yngre elever positivt i friminuttene.
Elevene har vært flinke!
Vi satser på nytt kurs for interesserte i 7. klasse til høsten.

FAU har innvilget et beløp på inntil kr. 10.000,- til leker som skal 
brukes i friminuttene.

03/12 Eventuelt:
Blå gruppe 3. trinn:
Vurdetingssamtalene går ut p.g.a. kontaktøærers sykrfravær. 
Det vil bli ”bli-kjent-samtaler” med ny kontaktlærer så snart som 
mulig og vurderingssamtaler seinere på høsten.

04/12 Info fra Elevrådet
Utgår

05/12 Info fra FAU:
Bevilget penger til leker
Jobber med trafikkavviklingen på bussholdeplassen på Lagård
Busskur i forhold til elever som bor i Sokndalsveien 530.
Leirskole. Finansiering.
Alle foreldrekontakter er på plass.
Ny leder velges til høsten.
Ballbingen er under beising.
Arbeidsgruppe som vil se på oppgradering av utemiljøet: Jon 
Arne Hoås, Jan Helge Havsø.

Det er stort sett god stemning blant foreldrene.

06/12 Skolens satsningsområder 2012-13:
Bibliotekprosjekt: Fått 75.000,- i prosjektmidler. Dt er satt av 1 
t/u til 4 lærere som skal starte opp prosjektet.
Vurdering for læring fortsetter.
Elevenes skolemiljø: Oppfølging , regler og rutiner i forhold til § 
9A.

07/12 Lærer / assistentdekning 2012-13.
Gikk gjennom oversikten over kontaktlærere.
Prosessen ang. assistenttilsetninger er startet opp.
Vi mangler personale til 2 nye elever i FA.
Dekning av lønnsmidler skal opp i Kommunestyret 18.06.12.

08/12 Eventuelt:
FAU spanderer kake på personalet 20.06. Tusen takk,- veldig 
kjekt!! Side 289 av 375
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig

Merknader til referatet bes gis innen: 

Med hilsen:

Bente Halvorsen
Rektor

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Medlemmene i Miljø-og 
Samarbeidsutvalget

Kopi til:
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
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Rundskriv 

 

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 27 35 

 

 

 

Kommunene 
Fylkeskommunene 
Fylkesmennene 
 

  

 

 

   

Nr. Vår ref Dato 
H-2/12 2012001688 - 1 18.06.2012  

 

 

Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv. 

1. Innledning 

Stortinget vedtok våren 2012 flere endringer i kommuneloven. Vedtaket ble sanksjonert 

av Kongen i statsråd 25. mai 2012. Lovendringene bygger på forslag fra departementet i 

Prop. 49 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.). 

 

Lovendringene trer i kraft 1. juli 2012. Departementet har i denne forbindelse vedtatt 

enkelte forskriftsendringer som trer i kraft fra samme tid. Dette er hovedsakelig 

tilpasninger av forskriftsregelverket til samkommunemodellen. 

 

Departementet gir i dette rundskrivet en oversikt over lov- og forskriftsendringene og 

knytter noen korte kommentarer til disse. Vi viser til Prop. 49 L (2011-2012) og Innst. 

266 L (2011-2012) for ytterligere omtale av lovendringene. 

 

Til slutt i rundskrivet omtales en endring i bestemmelsen om lovlighetskontroll i 

kommuneloven § 59, jf. Prop. 12 (2011-2012) Endringer i lov om offentlige anskaffelser 

og kommuneloven fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Også denne 

endringen trer i kraft 1. juli 2012. 

 

Når ikke annet er sagt, blir begrepet kommune brukt som en felles betegnelse på både 

kommuner og fylkeskommuner. 
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2. Nye bestemmelser i kommuneloven kapittel 5 B om samkommune 

2.1 Innledning 

Kommuneloven har fått et nytt kapittel 5 B om en ny interkommunal samarbeidsmodell 

– samkommunemodellen. De nye bestemmelsene er tatt inn i §§ 28-2 a til 28-2 v.  

 

Samkommunemodellen er som vertskommunemodellen utformet for å gjøre det 

forsvarlig å overlate kommunale kjerneoppgaver med innslag av offentlig 

myndighetsutøvelse til et interkommunalt samarbeid. Samkommunemodellen er likevel 

i større grad tilpasset samarbeid mellom flere kommuner og på et bredere og mer 

sektorovergripende oppgavefelt. 

2.2 Nærmere om samkommunemodellen 

Modellen er et frivillig tilbud til kommuner om en ny samarbeidsmodell på lik linje med 

andre lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid. 

 

Samkommunen er et eget rettssubjekt, og ikke en del av deltakerkommunenes 

virksomhet. Samkommunens øverste organ er samkommunestyret som blir valgt av og 

blant kommunestyremedlemmene i deltakerkommunene. Hver kommune skal ha minst 

tre representanter i samkommunestyret. Samkommunestyret kan opprette 

underliggende folkevalgte organer. Samkommunen skal videre ha egen 

administrasjonssjef og egne ansatte. 

 

Samarbeid i form av en samkommune innebærer at deltakerkommunene overfører 

oppgaver og avgjørelsesmyndighet til samkommunen. Loven legger ingen 

begrensninger på hvilke typer oppgaver og hvilken myndighet som kan overføres fra 

deltakerkommunene til samkommunen.  

 

Deltakerkommunene har ingen instruksjons- eller omgjøringsrett overfor vedtak som 

treffes i samkommunen. Det er samkommunen selv som vil være rettslig ansvarlig for 

sine faktiske handlinger og vedtak.  

 

Samarbeidet skal bygge på en samarbeidsavtale. Loven stiller nærmere krav til hva en 

slik avtale som et minimum skal inneholde. Avtalen kan også regulere andre forhold 

enn de som er obligatoriske. 

 

Samkommunen blir indirekte finansiert av deltakerkommunene. Den enkelte 

deltakerkommunene hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser. 

 

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke delta i en felles samkommune. 

Samkommunen er en samarbeidsmodell for samarbeid kommuner imellom eller 

fylkeskommuner imellom. 

 

En samkommune kan være vertskommune i et vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b, jf. § 28-1 a, for andre enn deltakerkommunene i 
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samkommunen. Ut over dette kan ikke samkommunen delta i andre 

sammenslutninger. 

2.3 Forholdet til allerede etablerte samarbeidsordninger 

Lovreguleringen av samkommunemodellen kommer i tillegg til dagens bestemmelser 

om samarbeid mellom kommuner. Lovendringen innebærer ikke noe krav til 

omorganisering av allerede etablerte interkommunale samarbeidsordninger. Disse kan 

fortsette som før.  

2.4 Om forholdet mellom samkommunemodellen og særlovgivningen – ny 

”generalbestemmelse” om delegering 

Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven §§ 28-

1 a til 28-1 k, har vært den eneste generelle hjemmelen for å delegere offentlig 

myndighetsutøvelse, jf. forvaltningsloven § 2, til andre kommuner. For øvrig vil 

adgangen til å delegere offentlig myndighetsutøvelse til andre, for eksempel 

interkommunale selskaper eller § 27-styrer, være avhengig av at det er hjemmel for 

dette i den lov som legger vedtaksmyndigheten til kommunen. 

 

Kommuneloven § 28-2 b om overføring av myndighet til samkommunen inneholder en 

ny generell bestemmelse som åpner for å overføre enhver oppgave eller 

avgjørelsesmyndighet som ikke i lov er lagt til kommunestyret selv eller andre 

kommunale organer, til samkommunen. Samkommunemodellen kan i likhet med 

vertskommunemodellen benyttes til ethvert samarbeid, med mindre den enkelte særlov 

avskjærer det. 

3. Nærmere om enkelte av forskriftsendringene 

Både budsjettforskriften § 5 og regnskapsforskriften § 3 inneholder en 

overgangsordning for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. 

Det er i forskriftene tatt inn bestemmelser om at denne ordningen ikke gjelder for 

samkommunen. 

 

Det er tatt inn et notekrav i regnskapsforskriften § 5 første ledd nr. 4 for det tilfelle at 

samkommunen og deltakerkommunene skylder hverandre penger per 31.12. 

Det blir videre presisert i regnskapsforskriften § 9 tredje ledd at overføringer av midler 

fra deltakerkommunene til samkommunen ikke kan avsettes til bundet fond i 

samkommunen, med mindre midlene i medhold av lov, forskrift eller avtale med 

tredjepart er reservert særskilte formål. 

 

Det er også vedtatt enkelte bestemmelser om dekning av underskudd i samkommunen. 

Disse reglene er å finne i budsjettforskriften § 7 fjerde og femte ledd og i 

regnskapsforskriften § 9 femte ledd. 
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4. Ny alternativ bestemmelse om danning av kommuneråd 

Kommuneloven har i § 19 a fått en ny bestemmelse som hjemler en alternativ måte å 

danne kommuneråd på. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av et forsøk som Oslo 

kommune har praktisert siden 2003. 

 

Etter denne bestemmelsen vil ordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier 

det, ha plikt til å gi en kommunerådslederkandidat i oppdrag å danne nytt 

kommuneråd. Ordføreren peker ut den kandidaten som han eller hun etter politiske 

sonderinger mener kan samle størst oppslutning i kommunestyret for kommunerådet 

sitt. Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium. Kommunerådslederen 

kan når som helst skifte ut medlemmer av rådet og bestemme hvordan rådet skal være 

satt sammen. 

5. Nye bestemmelser i § 39 om delegeringsreglement og innstillingsrett 

I kommuneloven § 39 nr. 2 er det tatt inn en bestemmelse som pålegger 

kommunestyret en plikt til å behandle delegeringsreglementet minst én gang i hver 

valgperiode. Dette må gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 

konstituert. Innen samme frist skal kommunestyret også ta stilling til hvordan 

innstillingsinstituttet skal praktiseres i kommunen. 

6. Endring i kommuneloven § 59 nr. 1om lovlighetskontroll 

Endringen innebærer at spørsmål om det foreligger brudd på lov om offentlige 

anskaffelser og forskrifter vedtatt med hjemmel i denne lov, ikke lenger kan gjøres til 

gjenstand for lovlighetskontroll. Dette innebærer ikke at vedtak om offentlige 

anskaffelser unntas lovlighetskontroll i sin helhet. Det vil fortsatt være adgang til å 

kontrollere om det eventuelt foreligger brudd på andre offentligrettslige regler enn 

anskaffelsesregelverket, som for eksempel forvaltningslovens regler om habilitet. 

 

Det er videre fastsatt en overgangsbestemmelse som innebærer at endringen ikke får 

anvendelse på avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller 

fylkeskommunale administrasjon som er brakt inn for lovlighetskontroll før lovens 

ikrafttredelse. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen e.f. 

avdelingsdirektør 

         Jan Morten Sundeid 

         fagdirektør   
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 18.06.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv. 
________________________________________________________________ 

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: Rommetvedt Heidi [mailto:Heidi.Rommetvedt@krd.dep.no] 
Sendt: 18. juni 2012 10:38
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; post@moss.kommune.no; 
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; post@marker.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; 
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; 
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; 
postmottak@valer-of.kommune.no; post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; 
post@vestby.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; post@as.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; postmottak@nesodden.kommune.no; 
postmottak@oppegard.kommune.no; post@baerum.kommune.no; post@asker.kommune.no; 
postmottak@aurskog-holand.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; 
postmottak@fet.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; 
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; 
postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; 
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postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; post@loten.kommune.no; post@stange.kommune.no; 
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; post@asnes.kommune.no; 
postmottak@vaaler-he.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; 
postmottak@trysil.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no; 

postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; 
postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; postmottak@oppland.org; 
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; 
postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; 
post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; 
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 

postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; 
post@lunner.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no; 
postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; 
post@oystre-slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no; 
kommunepost@drmk.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no; 
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; 
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no; 
postmottak@hol.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; postmottak@modum.kommune.no; post@ovre-
eiker.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no; 
postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; firmapost@vfk.no; 
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; 
postmottak@tonsberg.kommune.no; sentraladm@sandefjord.kommune.no; post@larvik.kommune.no; 
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no; 
postmottak@re.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@stokke.kommune.no; 
postmottak@notteroy.kommune.no; post@tjome.kommune.no; post@lardal.kommune.no; post@t-fk.no; 
postmottak@porsgrunn.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; 
postmottak@notodden.kommune.no; post@siljan.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; 

post@kragero.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; 
postmottak@bo.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; 
postmottak@hjartdal.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; 
info@nissedal.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; 
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@austagderfk.no; postmottak@risor.kommune.no; 
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; 
postmottak@gjerstad.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; 
postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; 
postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@amli.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no; 
post@e-h.kommune.no; post@bygland.kommune.no; post@valle.kommune.no; 
postmottak@bykle.kommune.no; postmottak@vaf.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; 
fellespost@mandal.kommune.no; post@farsund.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; 
epost@vennesla.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; postmottak@sogne.kommune.no; 
service@marnardal.kommune.no; post@aseral.kommune.no; info@audnedal.kommune.no; 
postmottak@lindesnes.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; 
postmottak@haegebostad.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; 
firmapost@rogfk.no; post@eigersund.kommune.no; postmottak.sentrala@sandnes.kommune.no; 
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; 
postmottak@sokndal.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; 
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post@ha.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; post@time.kommune.no; 
postmottak@gjesdal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
post@forsand.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; 
postmottak@suldal.kommune.no; post@sauda.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; 
post@rennesoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@bokn.kommune.no; 
post@tysver.kommune.no; postmottak@karmoy.kommune.no; post@utsira.kommune.no; 
postmottak@vindafjord.kommune.no; hfk@post.hfk.no; postmottak@bergen.kommune.no; 

firmapost@etne.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; 
post@stord.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; fsk@tysnes.kommune.no; 
post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no; epost@odda.kommune.no; 
postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no; 
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; 
postkasse@fusa.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no; 

postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; 
postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; 
post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; 
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; 
postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no; 
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no; 
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; 
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; 
postmottak@sogndal.kommune.no; post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; 
postmottak@ardal.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; 
post@fjaler.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; 
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
post@vagsoy.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no; 
post@hornindal.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; Møre og 
Romsdal fylke Postmottak; postmottak@molde.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; 
postmottak@kristiansund.kommune.no; postmottak@vanylven.kommune.no; sande.kommune@sande-
mr.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no; 
postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; 
post@orskog.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@stranda.kommune.no; 
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; 
postmottak@skodje.kommune.no; post@sula.kommune.no; post@giske.kommune.no; 

postmottak@haram.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; post@rauma.kommune.no; 
postmottak@nesset.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; 
post@aukra.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; 
post@averoy.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; 
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; post@rindal.kommune.no; 
post@halsa.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; 
postmottak@stfk.no; postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; 
postmottak@snillfjord.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; 
postmottak@orland.kommune.no; postmottak@agdenes.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; 
postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; post@roan.kommune.no; 
postmottak@osen.kommune.no; post@oppdal.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; 
postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; 
epost@holtalen.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; 
postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no; 
postmottak@malvik.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no; 
postmottak@ntfk.no; postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no; 
postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no; 
post@leksvik.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no; 
postkasse@verran.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no; 
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postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no; 
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; 
postmottak@hoylandet.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; 
postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; vikna@vikna.kommune.no; 
postmottak@naroy.kommune.no; post@leka.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; 
post@nfk.no; postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; 
postmottak@bindal.kommune.no; post@somna.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; 

postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
post@alstahaug.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; 
post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; post@donna.kommune.no; 
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; 
postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 
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Arbeidsdepartementet
Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og 
kommunen i NAV

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i 
hvilken grad modellen med partnerskap mellom 
stat og kommune fungerer hensiktsmessig og i 
tråd med de føringene Stortinget ga i forbindelse 
med NAV-reformen. Undersøkelsen omfatter i 
hovedsak årene 2010 og 2011.

Samarbeidet mellom staten og kommunen skal 
bidra til at det totale virkemiddelapparatet i NAV 
brukes på en mest mulig eff ektiv måte sett fra 
brukerens side, uavhengig av om eierskapet til 
ytelsene eller tjenestene er statlige eller kommu-
nale. Et godt samarbeid mellom ansvarsområdene 
er dermed nødvendig for at alle brukere skal få 
den veiledning og bistand de har behov for fra 
NAV-kontorene. 

Rapporten ble forelagt Arbeidsdepartementet 
ved brev av 8. mars 2012. Departementet har i 
brev av 29. mars gitt kommentarer til rapporten. 
 Kommentarene er i hovedsak innarbeidet i 
 rapporten og i dette dokumentet.

1  Hovedfunn

• Et fl ertall av NAV-lederne mener at samarbeidet 
mellom den statlige og den kommunale delen 
av kontoret alt i alt fungerer godt.

• Det er et potensial for å utnytte ressursene 
bedre på tvers av statlige og kommunale skiller.

• Mange statlig ansatte har ikke tilgang til 
 nødvendig informasjon fra kommunale saks-
behandlingssystemer, og lite opplæring hindrer 
god oppfølging av brukere med sammensatte 
behov. 

• Statlige og kommunale styringssystemer er lite 
integrerte og enhetlige.

• Personvernet er i for liten grad ivaretatt i 
utformingen av NAV-kontorene.

2  Riksrevisjonens merknader

2.1 Potensial for å utnytte ressursene bedre på 
tvers av statlige og kommunale skiller
Det er et mål at statlig og kommunalt ansatte skal 
kunne utføre arbeidsoppgaver på hverandres 
ansvarsområder når brukerne har behov for det. 
Dette kan bidra både til mer integrerte arbeids-

prosesser ved NAV-kontorene, slik at kontorene 
får en samordnet førstelinjetjeneste overfor 
 brukerne, og til at de samlede ressursene utnyttes 
best mulig. Drøyt 40 prosent av de ansatte 
 arbeider i liten grad med oppgaver innenfor både 
det kommunale og det statlige ansvarsområdet. 
For kontor med toledermodell er andelen høyere.

Et fl ertall av de ansatte og lederne mener at både 
statlig og kommunalt ansatte i større grad enn i 
dag bør kunne arbeide på hverandres område. 
Skillet mellom statlige og kommunale ansvars-
områder i NAV-kontoret gjør det vanskelig å gi 
individuell og tett oppfølging av brukere med 
behov for koordinerte tjenester fra både stat og 
kommune.

Også en betydelig andel av ansatte i publikums-
mottaket, spesielt ved tolederkontorene, arbeider 
i for liten grad med oppgaver innenfor begge 
ansvarsområder. Dette kan bidra til at brukerne 
ikke får den veiledningen og bistanden de har 
behov for, og at brukere med behov for koordi-
nerte tjenester ikke får et så godt og helhetlig 
tjeneste tilbud som ønskelig.

NAV-kontorene skal sørge for at representanter 
for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbin-
delse med planlegging, gjennomføring og evalue-
ring av etatens tjenester. Omtrent halvparten av 
kontorene har etablert et lokalt brukerutvalg, men 
bare halvparten av disse utvalgene fungerer godt. 
For å øke tilfredsheten blant brukere som har 
behov for statlige og kommunale tjenester, bør 
brukere med behov for koordinerte tjenester i 
større grad enn i dag involveres i videreutviklin-
gen og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet ved 
det enkelte NAV-kontor.

Departementet peker på at det har vært problemer 
med involvering av brukerorganisasjoner fl ere 
steder da disse ikke er organisert på kommune-
nivå. Departementet er for øvrig enig med 
 Riksrevisjonen i at det er nødvendig å involvere 
brukerne sterkere i videreutviklingen og kvalitets-
sikringen av tjenestetilbudet ved det enkelte 
 NAV-kontor. 

Etter Riksrevisjonenes vurdering er det fortsatt 
et potensial for å gjøre statlige og kommunale 
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 tjenester mer samordnet. Bedre samordning kan 
bidra til at det totale virkemiddelapparatet brukes 
på en mest mulig eff ektiv måte, slik intensjonen 
med partnerskapet var.

Riksrevisjonen har merket seg at videreutvikling 
av NAV-kontorene ifølge departementet nå vil få 
større oppmerksomhet, slik at ressursene kan 
utnyttes bedre på tvers.

2.2 Mange statlig ansatte har ikke tilgang til 
nødvendig informasjon fra kommunale 
saksbehandlingssystemer, og lite opplæring 
hindrer en god oppfølging av brukere med 
sammensatte behov. 
Deling av relevant informasjon på tvers av 
 statlige og kommunale skiller er nødvendig for at 
veilederne skal kunne følge opp brukere med 
sammensatte behov på en god måte. Både statlig 
og kommunalt ansatte har i all hovedsak tilgang 
til nødvendig informasjon fra de statlige saks-
behandlingssystemene, men mange kommunalt 
ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i å 
bruke statlige saksbehandlingssystemer. Mange 
statlig ansatte har ikke nødvendig tilgang til 
informasjonen som ligger i kommunale saks-
behandlingssystemer, og et fl ertall av de statlig 
ansatte har ikke tilstrekkelig kompetanse i bruk 
av disse systemene. De mangler derfor nødvendig 
informasjon om enkelte brukere, blant annet om 
hva slags oppfølging disse får fra kommunal side 
av kontoret. Dessuten opplever mange veiledere, 
spesielt ved en del store kontor, at det fi nnes få 
arenaer for informasjonsutveksling mellom 
statlig og kommunalt ansatte. 

Over halvparten av brukerne som fi kk både 
 statlige og kommunale ytelser i 2011, oppga at de 
ikke fi kk den informasjonen de hadde behov for 
fra NAV, og over 40 prosent av denne gruppen var 
misfornøyd med den servicen de fi kk. Andelen 
som er misfornøyd med servicen hos NAV, er 
over tid høyere blant gruppen som mottar ytelser 
fra både stat og kommune, enn blant gruppen 
som bare mottar statlige ytelser. Flere ansatte 
trekker fram at brukere som avslutter 
kvalifi serings programmet og går over på en 
statlig ytelse, får mindre oppfølging enn tidligere, 
selv om det reelle oppfølgingsbehovet er det 
samme. Det er viktig at det er den enkeltes behov 
og ikke hva slags ytelse personen mottar, som 
legges til grunn for hva slags oppfølging som gis 
fra NAV-kontoret.
 
Riksrevisjonen mener at informasjons utvekslingen 
mellom de statlige og de kommunale ansvars-

områdene ikke er god nok, og at det kan stilles 
spørsmål ved om de iverksatte kompetansetiltakene 
i regi av arbeids- og velferdsetaten og Fylkes-
mannen er innrettet på en måte som sikrer 
kompetanse deling på tvers av statlige og 
 kommunale skiller. 

Riksrevisjonen har merket seg at det ifølge 
 departementet vil bli gjennomført en betydelig 
opplæring av både kommunalt og statlig ansatte 
i 2012. Ifølge departementet vil NAV Fylke og 
fylkesmennene samarbeide om felles 
kompetanse planer, og direktoratet arbeider med 
en helhetlig kompetansestrategi for arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

2.3 Statlige og kommunale styringssystemer er 
lite integrerte og enhetlige
Både den administrative ledelsen i en rekke 
 kommuner og lederne ved NAV-kontorene 
 opplever den statlige styringen som mer systema-
tisk og detaljert enn den kommunale styringen. 
I tillegg rapporteres det hyppigere om mål-
oppnåelsen innenfor det statlige området. Ansatte 
ved en rekke NAV-kontor opplever at de oppga-
vene som måles og følges opp i den statlige 
styrings dialogen, i praksis blir prioritert av 
 ledelsen ved kontoret. Dette oppgis som en årsak 
til at kommunalt ansatte bruker mer tid på statlige 
tjenester og ytelser enn omvendt. 

Partnerskapet mellom staten og kommunen vies 
liten oppmerksomhet i styringsdialogen i arbeids- 
og velferdsetaten. I mål- og disponeringsbrevene 
til fylkene og i virksomhetsrapporteringen 
omtales partnerskapet med kommunen i liten 
grad utover det som gjelder kvalifi serings-
programmet. 

2.4 Personvernet er i for liten grad ivaretatt i 
utformingen av NAV-kontorene
Ved NAV-kontorene innhentes det opplysninger 
av personlig og sensitiv karakter. Over halvparten 
av de ansatte ved landets NAV-kontor er helt eller 
delvis enig i at publikumsmottaket ikke har en 
fysisk utforming som ivaretar personvernet. En 
tredjedel av brukerne opplever at de ikke kan 
legge fram sin sak uforstyrret på NAV-kontoret, 
og fl ere brukerorganisasjoner peker på at dette er 
et stort problem.  

Staten og kommunen har et felles ansvar for at 
kontorene er utformet på en måte som ivaretar 
personvernet, slik at brukerne får legge fram sin 
sak uforstyrret, uten at uvedkommende overhører 
fortrolig informasjon. Etter Riksrevisjonenes 
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 vurdering må Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
NAV Fylke i samarbeid med den enkelte 
kommune sørge for at NAV-kontorene er utformet 
på en måte som sikrer dette. Riksrevisjonen har 
for øvrig merket seg at direktoratet vil arbeide 
med å bedre personvernet gjennom å øke 
 kompetansen til de ansatte i publikumsmottaket. 

3   Riksrevisjonens anbefalinger

1 Arbeids- og velferdsetaten bør styrke 
 innsatsen for at NAV-kontorene skal framstå 
som enhetlige kontor for brukere som har 
behov for tjenester fra både stat og kommune. 
Dette innebærer etter Riksrevisjonens 
 vurdering blant annet at etaten

• i større grad må legge til rette for at både 
statlig og kommunalt ansatte skal kunne 
utføre arbeidsoppgaver på hverandres 
ansvars områder når dette er hensiktsmessig

• bør ta initiativ til at det opprettes fl ere vel-
fungerende lokale brukerutvalg som ivaretar 
interessene til brukere med behov for koordi-
nerte tjenester

2 Arbeids- og velferdsetaten bør sammen med 
kommunene arbeide aktivt for å styrke infor-
masjonsutvekslingen og øke kompetansen på 
hverandres områder, blant annet for å bedre 
samarbeidet om brukere med behov for 
koordi nerte tjenester. Riksrevisjonen mener at 
det er behov for å vurdere hvordan etaten

• i større grad kan legge til rette for at ansatte 
ved NAV-kontorene får tilgang til nødvendige 
opplysninger om brukere som kan ha behov 
for tjenester fra både stat og kommune 

• kan styrke opplæringen av de ansatte i hver-
andres saksbehandlingssystemer, ytelser og 
virkemidler

3 Arbeidsdepartementet og Arbeids- og 
velferds direktoratet bør bidra til en mer 
 helhetlig styring av NAV-kontorene. Etter 
Riksrevisjonens vurdering innebærer dette 
blant annet 

• å videreutvikle det statlige styringsverktøyet i 
NAV (målekortet) slik at kommuner som 
ønsker det, lettere kan benytte dette

• at Arbeidsdepartementet styrker sitt 
informasjons grunnlag om partnerskapet, slik 
at det bedre kan følge opp sentrale krav og 
forventninger til tjenestetilbudet til brukere 
med behov for koordinerte tjenester fra stat 
og kommune 

 

4 NAV Fylke må i samarbeid med den enkelte 
kommune sørge for at personvernet ved NAV-
kontorene ivaretas. Etter Riksrevisjonens 
 vurdering må

• publikumsmottakene utformes på en måte 
som sikrer at brukerne kan legge fram sin sak 
uforstyrret

• Arbeidsdepartementet følge opp etatens 
arbeid med å sikre at kontorene utformes på 
en måte som ivaretar personvernet

4  Departementets oppfølging

Statsråden viser i sitt svar til at det i større grad 
utføres arbeidsoppgaver på hverandres 
arbeids¬områder i NAV-kontor med enhetlig 
ledelse enn i kontor med todelt ledelse. Ifølge 
statsråden ønsker derfor arbeids- og velferds-
etaten at NAV-kontorene har enhetlig ledelse, 
samtidig som valg av ledelsesform må besluttes 
av det lokale partnerskapet basert på lokale 
forhold. Statsråden viser ellers til at følgende 
forhold er avgjørende for å øke omfanget av 
oppgaveutførelse på hverandres områder:
• bruk av Arena som felles saksbehandlings-

verktøy
• felles forståelse i stat og kommune om at dette 

er en ønsket utvikling
• utvikling av resultatindikatorer som går på tvers 

av stat og kommune

Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider for å 
legge til rette for å bedre tilgangen til saksopp-
lysninger på tvers av kommune og stat gjennom 
en større bruk av saksbehandlings-verktøyet 
Arena. Direktoratet har igangsatt en juridisk 
 vurdering av hvorvidt det vil være mulig og tjenlig 
å benytte Arena uavhengig av om tjenesten(e) er 
kommunal eller statlig og uavhengig av saks-
behandlers tilsettingsforhold.  Statsråden opp-
lyser at det ikke fi nnes formelle hindre for at 
saksopplysninger kan utveksles internt i NAV-
kontoret når det er nødvendig for å utføre 
arbeidsoppgavene. I den videre oppfølgingen av 
NAV-kontorene og dialogen om partnerskapet, 
vil det være nødvendig å fi nne ut av hva som er 
bakgrunnen for at mulighetene til å utveksle 
informasjon ikke benyttes.

Det har vært utfordrende å få opprettet lokale 
brukerutvalg i ønskelig omfang, blant annet fordi 
brukerorganisasjonene ikke er organisert på 
lokalt nivå i hele landet. Direktoratet vil derfor 
legge til rette for løsninger på tvers av kontorene 
der det ikke er grunnlag for lokale løsninger. 
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Ifølge statsråden vil direktoratet også vurdere å 
gjøre relevante innspill fra sentrale, regionale og 
øvrige lokale brukerutvalg tilgjengelig for sam-
tlige NAV-kontor slik at hensiktsmessige innspill 
og forslag til tiltak kan fanges opp og bli iverksatt 
også andre steder. 

Det har for 2012 vært arbeidet med ytterligere å 
samordne styringssignalene som gis til NAV- 
kontorene gjennom direktoratets mål og dispo-
neringsskriv og embetsoppdraget til fylkes-
mennene. En ny organisering av direktoratet fra 
1. september 2012, der fag og styringslinjer ut 
mot fylkene samles i en fylkesavdeling, vil ifølge 
direktoratet gi en mer helhetlig styring av NAV-
kontorene. 

Direktoratet er opptatt av balanse og likeverd 
knyttet til målstyringsverktøyet, og arbeider med 
videreutvikling knyttet til dette. Konkret dreier 
dette seg om å bistå i arbeidet med å utforme 
forslag til gode styringsindikatorer knyttet både 
til kommunalt ansvarsområde, samt styrings-
indikatorer som favner på tvers av kommune/stat. 
Videre arbeides det med å gjøre også kommunale 
styringsindikatorer til gjenstand for automatisk 
datafangst på lik linje med statlige indikatorer. 

Når det gjelder styrking av departementets 
 informasjonsgrunnlag, viser statsråden til at 
departementet i tildelingsbrevet for 2012 blant 
annet har bedt om at direktoratet i virksomhets-
rapporten for 1. tertial gir en særskilt redegjørelse 

for etatens arbeid med å utvikle partnerskapet og 
samarbeidet i NAV-kontorene.

Direktoratet har satt i gang ulike preventive tiltak 
for å ivareta personvernet. Dette er tiltak som i 
stor grad handler om hvordan brukerne møtes og 
i mindre grad til endringer i selve den fysiske 
utformingen av NAV-kontorene. Eksempler på 
tiltak er: 
• oppfølgingssamtaler, eller samtaler av taushets-

belagt karakter, skal foregå i lydtette rom som 
er avskjermet mot innsyn 

• bruk av mottaksvert som raskt kan oppfatte om 
brukeren har behov for samtale i avskjermet 
rom 

• utplassering av skilt som opplyser om at bruker 
kan be om samtale i avskjermet rom 

• bruk av lydabsorbenter og musikk på lav styrke. 

Departementet vil vurdere å be direktoratet om 
en årlig redegjørelse for hvordan iverksatte 
 kompetansetiltak bidrar til å sikre personvernet i 
kontorene. 

5  Riksrevisjonens sluttmerknad

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader i 
saken.

Saken sendes Stortinget.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte  15. mai 2012

Jørgen Kosmo Arve Lønnum

Annelise Høegh Per Jordal Synnøve Brenden

Bjørg Selås
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1 Innledning

arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen. Partnerskapet består av én statlig 
og én kommunal styringslinje, og hvert kontor 
skal ha en lokal avtale som regulerer samarbeidet 
mellom staten og kommunen. De lokale 
samarbeids  avtalene er forankret i NAV-loven. 
Arbeidsdepartementet og Kommunenes interesse- 
og arbeidsgiverorganisasjon (KS) inngikk en 
sentral rammeavtale i 2006. Avtalen utløp i 2010, 
men partene har blitt enige om å videreføre 
 intensjonene i avtalen. 

Den interne organiseringen av NAV-kontorene 
bestemmes lokalt. NAV-kontorene kan ha egne 
ledere for henholdsvis det statlige og det 
 kommunale myndighetsområdet, eller de kan ha 
én felles leder. Ved NAV-kontorene er det felles 
ledelse ved omtrent 90 prosent av kontorene og 
delt ledelse ved de øvrige kontorene. 

Arbeids- og velferdsetaten og kommunene har 
felles lokale kontor som dekker alle kommuner1. 
Det siste kontoret ble etablert i mars 2011 i 
Kristiansand, og det er nå etablert 457 NAV-kontor.

Figur 1 viser at den statlige styrings linjen ledes 
av Arbeidsdepartementet gjennom Arbeids- og 

1) Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen 
(NAV-loven) § 13.

1.1 Bakgrunn

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble 
 etablert 1. juli 2006 og integrerer den tidligere 
arbeidsmarkedsetaten (Aetat), trygdeetaten og 
deler av kommunal sosialtjeneste. Målet for den 
organisatoriske reformen var å skape en helhetlig 
og mer eff ektiv arbeids- og velferdsforvaltning 
som skulle forenkle tjenestene til brukerne og 
 tilpasse dem til brukernes behov. Dette skulle få 
fl ere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 

Reformen er et forpliktende avtalefestet samar-
beid mellom stat og kommune som likeverdige 
partnere. Samarbeidet skal bidra til at det totale 
virkemiddelapparatet blir brukt på en mest mulig 
eff ektiv måte sett fra brukerens side, uavhengig 
av om eierskapet til ytelsene eller tjenestene er 
statlige eller kommunale. Tiltakene og virke-
midlene som settes inn, må ha en sammenheng 
som gjør at de forsterker hverandre. Et godt sam-
arbeid mellom det statlige og det kommunale 
ansvarsområdet er nødvendig for at alle brukere 
skal få den veiledningen og den bistanden de har 
behov for fra NAV-kontorene. 

Det lovfestede partnerskapet mellom stat og 
kommune i NAV skal sikre en samordnet bruk av 

 Figur 1 Styringslinjer i arbeids- og velferdsforvaltningen
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velferdsdirektoratet. Direktoratet er organisert 
med to styringslinjer: fylkeslinjen og spesial-
enhetslinjen. Overordnet fylkesledd i direktoratet 
styrer fylkeslinjen, som består av 19 fylker. 
 Fylkeskontorene (fylkesledelsen) ivaretar den 
statlige delen av styringen av NAV-kontorene. 
Fylkeskontorene har også ansvar for forvaltnings-
enhetene og de øvrige spesialiserte enhetene, som 
arbeidslivssenter og arbeidsrådgivning. I tillegg 
går det embetsoppdrag fra Arbeidsdepartementet 
til fylkesmennene, som fører tilsyn med lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferds forvaltningen. 
Departementet har gitt Arbeids- og velferds-
direktoratet i oppdrag å utarbeide dette embets-
oppdraget. 

Kommunenes styring av NAV-kontorene skjer 
ved at kommunestyret fastsetter budsjett og 
 målsettinger for NAV-kontorene, mens det er 
 rådmannen eller kommunaldirektøren for 
tjeneste området som har ansvar for å følge opp 
kommune styrets vedtak. 

Arbeids- og velferdsforvaltningen skal legge til 
rette for en eff ektiv forvaltning, tilpasset den 
enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en 
helhetlig og samordnet anvendelse av arbeids-
markedsloven, folketrygdloven og lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

1.2 Formål og problemstillinger

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i 
hvilken grad modellen med partnerskap mellom 
stat og kommune fungerer hensiktsmessig og i 
tråd med de føringene Stortinget ga i forbindelse 
med NAV-reformen.

Følgende problemstillinger skal belyse formålet:
1 I hvilken grad fremmer organiseringen og 

 styringen av NAV-kontorene partnerskapet 
mellom staten og kommunen?

2 Hvilke utfordringer og muligheter opplever 
ledere og ansatte at partnerskapet mellom 
staten og kommunen gir?

3 Hvilke konsekvenser synes partnerskapet 
mellom staten og kommunen å ha hatt for 
brukere så langt? 

Kilde: Colourbox
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2 Metodisk opplegg og gjennomføring

Undersøkelsen er basert på fl ere ulike datakilder. 
Det er gjennomført 99 intervjuer med med-
arbeidere i arbeids- og velferdsforvaltningen, 
kommuneledelsen i utvalgte kommuner, utvalgte 
brukerorganisasjoner og representanter for 
 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver-
organisasjon (KS). Det er også gjennomført 
 intervju med Arbeidsdepartementet. Referatene 
fra intervjuene er verifi sert av intervjuobjektene. 

Det er videre gjennomført spørreundersøkelser til 
ansatte og ledere ved NAV-kontorene. I tillegg er 
data fra personbrukerundersøkelsen som er 
 utarbeidet av arbeids- og velferdsetaten, analysert. 
Data fra Norsk samfunnsvitenskapelig data-
tjeneste (NSD) og ressurskartleggingen fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet er også benyttet. 
I dataene fra NSD mangler observasjoner fra 
Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Avtalen i 
Ringsaker kommune i Hedmark er ufullstendig 
og mangler spesifi sering av kommunale tjeneste-
områder. NSD er ikke ansvarlig for analysen av 
dataene eller de tolkningene som er gjort her. 

Datainnsamlingen i Trondheim, Bergen og Oslo 
er gjennomført i samarbeid med de respektive 
kommunerevisjonene i disse kommunene. 

2.1 Organisering og styring av NAV-kontorene

For å undersøke hvordan de lokale NAV-kontorene 
er organisert og styrt, er det benyttet data fra 
NSD som viser kjennetegn ved avtalene mellom 
kommunene og NAV Fylke. Data om ledelses-
modell og hvilke kommunale tjenester som er 
lagt til kontoret, er innhentet fra NSD. I tillegg 
er det gjennomført intervju med ledelsen i NAV 
Fylke i 5 fylker, med kommuneledelsen i 11 
kommuner og med 27 ledere ved lokale 
 NAV-kontor. 

2.2 Utfordringer og muligheter ved 
partnerskapet mellom staten og kommunen

For å undersøke hvilke utfordringer og mulig-
heter ledere og ansatte opplever at partnerskapet 
mellom staten og kommunen gir, er det blant 
annet gjennomført spørreundersøkelser til 

 medarbeidere og ledere ved NAV-kontor. Under-
søkelsene ble gjennomført i april 2011 ved hjelp 
av elektronisk spørreverktøy. Spørreskjema ble 
sendt til 1485 medarbeidere som var tilfeldig 
trukket ut. 1120 av disse svarte, noe som gir en 
svarprosent på 75. Ansatte som besvarte under-
søkelsen, representerte 295 kontor. 3,2 prosent 
oppga at de ikke lenger var ansatt ved et NAV-
kontor, og besvarte ikke undersøkelsen Spørre-
skjema til ledere ble sendt til 461 personer, 
hvorav 441 svarte. 20 av disse oppga at de ikke 
var ledere av et NAV-kontor. Dette gir en svar-
prosent på 95. 

I tillegg til 27 intervjuer med ledere ved 17 
besøkte lokale NAV-kontor er det gjennomført til 
sammen 34 gruppeintervjuer med henholdsvis 
statlig og kommunalt ansatte ved alle disse 
 kontorene. I tillegg er det gjennomført 14 
 intervjuer med mellomledere ved de 11 største 
kontorene som ble besøkt. Totalt er det altså 
 gjennomført 48 intervju med ansatte, inkludert 
intervju med mellomledere, ved disse kontorene. 
I samarbeid med kommunerevisjonene i Oslo, 
Bergen og Trondheim er det gjennomført intervju 
i disse byene. Utvalget er supplert med mindre 
kommuner i Hordaland og Sør-Trøndelag. 
I tillegg er lokalkontor fra to andre fylker besøkt. 
Disse kontorene er valgt tilfeldig blant kontor 
som har vært i drift i minimum 2 år. I tillegg er 
trekningen foretatt slik at både små og mellom-
store kontor blir representert. De besøkte NAV-
kontorene er Mandal og Flekkefjord i Vest-Agder, 
Kvam, Ulvik, Bergenhus, Årstad og Åsane i 
 Hordaland, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo, 
Luster og Lærdal i Sogn og Fjordane og Melhus, 
Hitra/Frøya, Midtbyen, Lerkendal, Østbyen og 
Heimdal i Sør-Trøndelag. 

Videre er det gjennomført 11 intervju med råd-
mennene i de besøkte kommunene. Unntaket er 
Hitra/Frøya som har felles NAV-kontor med en én 
avdeling i hver av de to kommunene. Der er det 
bare kommuneledelsen i Frøya som er intervjuet i 
forbindelse med undersøkelsen. Det er gjennom-
ført intervju med fylkesledelsen i Oslo, Sør- 
Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane og Vest-
Agder. I Oslo er bydelsdirektørene for bydelene 
Søndre Nordstrand og Bjerke intervjuet. 
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Data fra Arbeids- og velferdsdirektoratets ressurs-
kartlegging er også benyttet. Kartleggingen måler 
blant annet hvor mye tid kommunalt og statlig 
ansatte ved NAV-kontor bruker på oppgaver 
innenfor det kommunale og statlige arbeids-
området. Kartleggingen er gjennomført i perioden 
2008–2011. Utvalget av ansatte ved NAV- 
kontorene er basert på en stratifi sert modell, etter 
NAV-kontorenes størrelse. Det var 577 statlige og 
449 kommunalt ansatte som besvarte under-
søkelsen i 2011. Tilsvarende var det 570 og 758 
statlige ansatte, og 298 og 480 kommunalt ansatte 
som svarte i henholdsvis 2009 og 2010. Et utvalg 
ansatte blir i to sammenhengende uker i september 
bedt om å registrere tidsbruken i ulike kategorier.

2.3 Konsekvenser av partnerskapet for brukerne

For å belyse hvilke konsekvenser partnerskapet 
mellom staten og kommunen har hatt for 
 brukerne så langt, er det i tillegg til intervjuene 
med ledere og ansatte i NAV-kontorene gjennom-
ført intervju med følgende brukerorganisasjoner: 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
 organisasjoner (SAFO), Mental Helse, Velferds-
alliansen og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
(RIO). Disse brukerorganisasjonene ble valgt 
delvis fordi de representerer store brukergrupper 
av NAV-kontorene, og delvis fordi de representerer 
brukergrupper som har behov for koordinerte 
 tjenester fra både statlig og kommunal side. 
 
I tillegg er det innhentet data fra person bruker-
undersøkelser gjennomført i regi av arbeids- og 
velferdsetaten. Personbrukerundersøkelsen blir 
gjennomført hvert år i februar/mars, og det 
 gjennom  føres om lag 7600 telefonintervjuer (400 
per fylke). Utvalget trekkes blant arbeids- og 
 velferdsetatens registrerte brukere av statlige 
 tjenester. Noen av disse mottar også kommunale 
tjenester.  

2.4  Arbeids- og velferdsdirektoratets og 
Arbeidsdepartementets styring

For å undersøke i hvilken grad NAV Fylke, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids-
departementet har etablert en styring som 
fremmer en god samhandling mellom stat og 
kommune på lokalkontorene, er det gjennomført 
en dokumentanalyse av sentrale styringsdokumenter 
for 2009, 2010 og 2011.2 Det er videre gjennom-
ført intervju med Arbeids- og velferds-
direktoratet, Arbeids departementet, 11 rådmenn 
og med fylkesledelsen i de fem besøkte fylkene. 
Det er også gjennomført et intervju med repre-
sentanter for Kommune sektorens interesse- og 
arbeidsgiver organisasjon (KS). 

2) Tildelingsbrev fra AD til AVD for årene 2009–2011. Tertialrapporter fra 
AVD til AD for perioden 1. tertial 2009 til og med 2. tertial 2011. Mål- 
og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene for årene 
2009–2011. Årsrapporter fra samtlige 19 fylker til AVD for årene 2010 
og 2011. Et utvalg referater fra etatsstyringsmøtene mellom AD og 
AVD i perioden 2009–2011. Embetsoppdrag fra AD til fylkesmennene 
for 2010 og 2011.

Postkasser på et NAV-kontor. Kilde: Riksrevisjonen
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3 Revisjonskriterier

3.1 Krav til organisering og forvaltning ved 
NAV-kontorene

Ved behandlingen av forslaget til NAV-reformen 
uttalte fl ertallet i Stortingets sosialkomité i 
Innst. S. nr. 198 (2004–2005) at samarbeidet 
mellom statlige og kommunale tjenester skulle 
bidra til at det totale virkemiddelapparatet ble 
brukt på en mest mulig eff ektiv måte sett fra 
 brukerens side, og at den statlige og den kommu-
nale forvaltningen skulle kunne utføre oppgaver 
for hverandre.3 

Ifølge NAV-loven skal enhver som henvender seg 
til kontoret, ha rett til informasjon om arbeids- 
og velferdsforvaltningens tjenester og ytelser. 
 Kontoret skal tidligst mulig avklare brukerens 
helhetlige behov, og tjenestetilbudet skal så langt 
som mulig utformes i samarbeid med brukeren.4 
Arbeids- og sosialkomiteen har understreket at 
det er viktig at den nye forvaltningen samarbeider 
med ulike relevante tjenester som ligger utenfor 
forvaltningens myndighetsområde.5

Sosialkomiteen understreket at etablering av en 
felles førstelinjetjeneste med lokale arbeids- og 
velferdskontor som dekker alle kommuner, er 
viktig for å sikre at brukeren får ett sted å 
 henvende seg. Brukeren skal gis tilbud om en 
helhetlig avklaring av sine behov, uavhengig av 
eierskapet til ytelser og tjenester.6 Alle som 
 henvender seg til kontoret, og som ønsker eller 
trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å 
få vurdert sitt bistandsbehov. Organiseringen bak 
skranken skal være eff ektiv.7 Flertallet i komiteen 
har uttalt at de som har behov for bistand over 
noe tid, eller som har sammensatte problemer, 
skal kunne ha én fast kontaktperson å forholde 
seg til.8

I tillegg til god tilgjengelighet la komiteen vekt 
på at førstelinjen må ha et kompetansenivå og et 
beslutningsansvar som gjør disse kontorene til et 
sted der folk opplever å få den veiledning og 
bistand de har behov for, i størst mulig grad uten 

3) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.1.
4) NAV-loven § 15.
5) Innst. O. nr. 55 (2005–2006).
6) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.2.
7) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.2.
8) Innst. O. nr. 28 (2008–2009). 

å måtte henvises til andre kontor, instanser og 
dører. Den felles førstelinjen måtte også oppfylle 
klare krav om rask avklaring, fjerning av gråsoner 
og kasteballtendenser og rask igangsetting av 
tiltak.9

Flertallet i Stortingets sosialkomité understreket 
at de ikke bare støttet regjeringens forslag til 
organisasjonsmodell, men også intensjonene med 
reformen.10 Regjeringens forslag og intensjoner 
går fram av St.prp. nr. 46 (2004–2005) og 
Ot.prp. nr. 47 (2005–2006). I St.prp. nr. 46 
 (2004–2005) påpekte regjeringen at et økt antall 
brukere med arbeidsevne skal tidligere inn i 
aktive, arbeidsrettede forløp. Brukere skal raskt 
få en helhetlig behovsavklaring og et samordnet 
tjenestetilbud, og de skal få en likeverdig service 
og likeverdige tilbud, uavhengig av bosted.

Regjeringen la til grunn at organiseringen av 
arbeids- og velferdsforvaltningen i størst mulig 
grad skal legge til rette for at alle aktuelle aktører 
kan samarbeide, slik at de ulike tiltakene som 
settes i verk rundt brukeren, forsterker hverandre 
og ikke virker i ulike retninger. For å sikre 
formåls eff ektivitet må alle aktørene som påvirker 
et område, arbeide mot det samme målet, og ulike 
tiltak og virkemidler som settes inn, må ha en 
sammenheng som gjør at de forsterker hverandre 
og ikke hindrer måloppnåelse.11

Samarbeidet og oppgavedelingen mellom stat og 
kommune er lovbestemt. I henhold til lov om 
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) 
§ 13 skal arbeids- og velferdsetaten og 
 kommunene ha felles lokale kontor som dekker 
alle kommunene.  Kontoret skal ivareta oppgaver 
for etaten og kommunens oppgaver etter lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferds forvalt-
ningen.12 Etaten og kommunen kan avtale at også 
andre av kommunens tjenester skal inngå i 
 kontoret. 

Det stilles krav om at det inngås en samarbeids-
avtale mellom arbeids- og velferdsetaten og 
 kommunen. Avtalen skal inneholde bestemmelser 

9) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.2.
10) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.1.
11) St.prp. nr. 46 (2004–2005) pkt. 6.4.
12) Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

 velferdsforvaltningen.
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om lokalisering og utforming, organisering og 
drift av kontoret og om hvordan kontoret skal 
samhandle med representanter for kontorets 
brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud.13

NAV-loven § 14 gir hjemmel for delegering som 
åpner for å legge til rette for en enhetlig faglig 
ledelse etter retningslinjer gitt av departementet. 
I denne sammenhengen åpnes det for at det skal 
være mulig for stat og kommune å utføre 
 oppgaver på hverandres myndighetsområder. 
I disse tilfellene gjelder forskrift om rammer for 
delegering mellom stat og kommune.14 Her heter 
det blant annet at rammer og retningslinjer som er 
gitt i styringsdokumenter fra overordnet myndig-
het i arbeids- og velferdsetaten til det felles lokale 
kontorets statlige del, også gjelder når oppgavene 
utføres av kommunalt ansatte. Det samme gjelder 
for lover, forskrifter og instrukser om oppgave-
løsing på det statlige myndighetsområdet.

Ved behandlingen av forslaget til NAV-loven 
understreket fl ertallet i Stortingets arbeids- og 
sosialkomité at NAV-kontorene skal ivareta et 
minimum av kommunale oppgaver, men at 
minimums løsningen ikke skal være en norm eller 
en begrensning. Flertallet viste til at det skal være 
stor frihet til lokalt å avgjøre hvilke andre 
 kommunale oppgaver som eventuelt kan ligge til 
kontorene.15 

Komitéfl ertallet mente videre at det ville være 
hensiktsmessig med lokal frihet til å avtale 
ledelse gjennom samarbeidsavtalene. Flertallet 
viste til at loven gjør det mulig å ha en enhetlig 
ledelse, og bemerket at ved delegering til én lokal 
leder må tilstrekkelige faglige og administrative 
fullmakter gis, slik at vedkommende kan utøve en 
helhetlig ledelse av kontoret, samtidig som 
ansvarsfordelingen mellom stat og kommune 
opprettholdes.16 

Flertallet understreket det ansvaret som ligger på 
både stat og kommune for å fi nne hensikts-
messige måter å organisere personellforvaltning 
og medbestemmelse på ved de lokale NAV- 
kontorene.17

Departementet har gitt en forskrift som regulerer 
løsning av tvister som hindrer inngåelse og 

13) NAV-loven § 14.
14) Forskrift 26. januar 2007 nr. 107 om rammer for delegering mellom 

stat og kommune om oppgaveutførelse i de felles lokale kontorene i 
arbeids- og velferdsforvaltningen.

15) Innst. O. nr. 55 (2005–2006) pkt. 4.3.
16) Innst. O. nr. 55 (2005–2006) pkt. 4.3.
17) Innst. O. nr. 55 (2005–2006) pkt. 4.3.

gjennom føring av avtaler om felles lokale kontor 
mellom arbeids- og velferdsetaten og kommune-
ne.18 Dersom det oppstår uenighet mellom 
partene ved gjennomføring eller praktisering av 
avtalen, kan Fylkesmannen mekle. Dersom mek-
lingen ikke fører til enighet, sendes saken til en 
egen tvisteløsningsnemd for avgjørelse. 

Ved behandlingen av NAV-reformen viste 
 Stortingets sosialkomité til at en ny organisasjon 
stiller store krav til en felles kultur og til kompe-
tansen som forvaltes i førstelinjetjenesten, og til 
samarbeid mellom stat og kommune.19 Ved 
behandlingen av NAV-loven viste komiteen til at 
reformen tar sikte på en samordning av tjenester 
for brukere med langvarige, sammensatte behov.20

A rbeids- og velferdsetaten skal ifølge NAV-loven 
§ 6 sørge for at representanter for brukerne får 
mulighet til å uttale seg i forbindelse med plan-
legging, gjennomføring og evaluering av etatens 
tjenester. I sin behandling av loven påpekte 
arbeids- og sosialkomiteen at det ville være behov 
for en systematisk tilnærming for å sikre bruker-
medvirkning og for å utarbeide strategiplaner for 
iverksetting av dette på både system- og individ-
nivå. Videre mente komiteen at bruker med-
virkning som metode er godt egnet til å videre-
utvikle og kvalitetssikre tjenestetilbudet både 
generelt og for den enkelte.21

Enhver som utfører tjenester for arbeids- og 
velferds forvaltningen, har taushetsplikt etter 
 forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

3.2 Krav til intern styring og kontroll

Som statlig etat skal arbeids- og velferdsetaten22

• fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen 
av disponible ressurser og forutsetninger gitt av 
overordnet myndighet

• sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at 
ressursbruken er eff ektiv, og at virksomheten 
drives i samsvar med gjeldende lover og regler, 
herunder krav til god forvaltningsskikk, habili-
tet og etisk adferd

• sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og et 
forsvarlig beslutningsgrunnlag

18) Forskrift 12. mars 2007 nr. 294 om løsning av tvister mellom 
arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferds-
forvaltningsloven.

19) Innst. S. nr. 198 (2004–2005) pkt. 2.5.
20) Innst. O. nr. 55 (2005–2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen 

om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferds-
forvaltningsloven).

21) Innst. O. nr. 55 (2005–2006).
22) Reglement for økonomistyring i staten § 4.
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Mål- og resultatstyring er et overordnet styrings-
prinsipp for statlige virksomheter.

Ledelsen i arbeids- og velferdsetaten skal således 
planlegge og utarbeide strategier med ettårig og 
fl erårig perspektiv, tilpasset virksomhetens 
egenart, og planene skal dokumenteres gjennom 
interne styringsdokumenter. For å dokumentere 
virkningen av vesentlige forhold i planene skal 
det fastsettes styringsparametere som er mest 
mulig stabile over tid.23 

Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for at mål 
og resultatkrav som er fastsatt i tildelingsbrev, 
andre vedtak og interne styringsdokumenter, blir 
fulgt opp og gjennomført innenfor rammen av 
 tildelte ressurser. Etaten skal fastsette klare mål 
og resultatkrav innen rammene som Arbeids-
departementet har gitt, jf. punkt 3.3. Den må 
sikre at mål og resultatkrav oppnås på en eff ektiv 
måte, og at virksomheten drives i samsvar med 
gjeldende lover og regler. Etaten har ansvar for å 
prioritere sine ressurser innenfor de ulike 
 områdene den har ansvar for.24 

Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for å ha en 
intern rapportering som tilfredsstiller kravene til 
resultat- og regnskapsrapportering. Ledelsen må 
sikre en hensiktsmessig styringsdialog internt i 
virksomheten for å følge opp mål og resultatkrav. 
Etaten må sikre at styringsinformasjon gir det 
nødvendige grunnlaget for å følge opp aktivite-
tene og resultatene. Et økonomisystem, sammen 
med statistikk, skal belyse om virksomheten 
driver eff ektivt i forhold til kostnader og fastsatte 
mål og resultatkrav. Det skal gjøres evalueringer 
for å få informasjon om eff ektivitet, mål oppnåelse 
og resultater. Frekvensen og omfanget av evalue-
ringene skal bestemmes ut fra etatens egenart, 
risiko og vesentlighet, og behovet må vurderes 
opp mot kvaliteten og omfanget av den øvrige 
rapporteringen.25

Arbeids- og velferdsetaten skal utøve en intern 
kontroll som skal forhindre styringssvikt, feil og 
mangler.26 Kommunene er pålagt å føre intern-
kontroll med de kommunale tjenestene i arbeids- 
og velferdsforvaltningen.27 I tillegg er samhand-
lingen og koordineringen mellom staten og 

23) Reglement for økonomistyring i staten § 9 og bestemmelser om 
økonomistyring i staten pkt. 2.3.1.

24) Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.2.
25) Reglement for økonomistyring i staten § 16.
26) Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.4 første og 

andre ledd.
27) Forskrift 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll for 

kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.

 kommunene beskrevet i NAV-loven § 8 og i lov 
om sosiale tjenester i NAV § 8.

3.3  Krav til Arbeidsdepartementets styring

Når det gjelder lokale avtaler mellom stat og 
kommune om etablering og drift av NAV-kontor, 
framgår det av arbeids- og velferdsforvaltnings-
loven § 14 at "[k]ontoret skal opprettes ved 
avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og 
 kommunen", og videre at "[a]vtalen skal inne-
holde bestemmelser om lokalisering og 
ut forming, organisering og drift av kontoret, 
hvilke kommunale tjenester som skal inngå i 
 kontoret, og hvordan kontoret skal samhandle 
med  representanter for kontorets brukere og 
 kommunens øvrige tjenestetilbud". 
 
Arbeidsdepartementets styring av NAV-kontorene 
i kraft av å være overordnet myndighet vil være 
avgrenset til den statlige delen. Kommunestyrene 
er ansvarlige for den kommunale delen av NAV-
kontorene. 

Det framgår av Ot.prp. nr. 47 (2005–2006) at 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS tar 
sikte på å inngå en rammeavtale. Gjennom 
ramme avtalen vil de søke å etablere et felles 
ramme verk for de lokale avtalene. En slik 
ramme avtale vil ifølge proposisjonen også være 
et viktig instrument for å gi felles styrings signaler 
til statsetaten og kommunene om etablering av 
førstelinjetjenesten.28 

Departementet skal sørge for at etaten bruker 
 ressursene eff ektivt.29 Det skal i det årlige 
tildelings brevet til virksomheten følge opp 
 Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelings-
brevet skal blant annet inneholde overordnede 
mål med strategiske utfordringer og satsings-
områder, krav til rapportering og styrings-
parametere for å kunne vurdere måloppnåelse og 
resultater. Samtidig stilles bevilgningene til 
 disposisjon for etaten.30

Arbeids- og velferdsetaten skal rapportere om 
måloppnåelse og resultater til Arbeids-
departementet.31 Rapporteringen skal være i 
henhold til tildelingsbrevet og fokusere på 
måloppnåelse, økonomi og resultater. Resultat-
rapporteringen kan omfatte innsatsfaktorer, 

28) Rammeavtalen ble inngått 21. april 2006 og utløp 31. desember 2009.
29) Reglement for økonomistyring i staten § 4 første ledd litra b.
30) Reglement for økonomistyring i staten § 7 og bestemmelser for 

økonomistyring i staten pkt. 1.4.
31) Reglement for økonomistyring i staten § 9 litra c.
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 aktiviteter, produkter og tjenester i tillegg til 
eff ekter overfor brukerne og samfunnet for 
øvrig.32 Departementet skal sikre at resultatinfor-
masjonen er pålitelig og nøyaktig.33 

Ved behandlingen av NAV-loven framhevet 
 Stortingets arbeids- og sosialkomité at dersom 
hovedmålene med NAV-reformen skal nås, er det 
viktig å operasjonalisere disse i konkrete 
 resultatmål.34 

Arbeidsdepartementet har ansvar for at styrings-
dialogen mellom departementet og arbeids- og 
velferdsetaten fungerer på en hensiktsmessig 
måte.35 Departementet skal i samråd med etaten 
fastsette styringsdialogens form og innhold.36 
Styring og oppfølging skal tilpasses etatens 
egenart samt risiko og vesentlighet.37 Det stilles 
krav om at departementet skal kunne dokumentere 
styringsdialogen.38

Kommunenes sosiale tjenester er regulert gjennom 
lov. Arbeidsdepartementet skal i henhold til lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen blant annet "følge med at loven og 
forskriftene og andre bestemmelser som gjelder 
for tjenester etter denne loven, blir anvendt riktig 

32) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.5.1.
33) Reglement for økonomistyring i staten § 15 første ledd, jf. 14 litra d.
34) Innst. O. nr. 55 (2005–2006) pkt. 1.4.
35) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.2 litra c.
36) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.3 første ledd.
37) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.3 tredje ledd.
38) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.3 andre ledd.

og på en måte som fremmer lovens formål på en 
god og hensiktsmessig måte".39 Dette er oppgaver 
som Arbeids- og velferdsdirektoratet utfører for 
departementet. Kommunene er pålagt å føre 
internkontroll med de kommunale tjenestene i 
arbeids- og velferdsforvaltningen,40 og Fylkes-
mannen skal føre tilsyn med at kommunenes 
virksomhet og tjenester er i samsvar med lov og 
forskrift.41

Når det gjelder etatsstyring, har Arbeids-
departementet et overordnet ansvar for at arbeids- 
og velferdsetaten gjennomfører aktiviteter i tråd 
med Stortingets vedtak og forutsetninger og 
departementets fastsatte mål og prioriteringer.42 

39) Lov 18. desember 2009 nr.131 § 8: Lov om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen.

40) Forskrift 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll i kommunalt 
NAV.

41) Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 
 velferdsforvaltningen § 9.

42) Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 1.2 første ledd litra a.

Kilde: Colourbox
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4 Hvordan har organiseringen og styringen påvirket samarbeidet ved de 
lokale NAV-kontorene?

4.1 Inngåelse av lokale avtaler

Det er totalt 457 NAV-kontor i Norge, fordelt på 
430 kommuner. Ved hvert NAV-kontor skal det 
inngås en samarbeidsavtale mellom staten og den 
enkelte kommune som regulerer samarbeidet ved 
NAV-kontoret. Disse avtalene er systematisert i 
NSDs avtalearkiv for NAV-evalueringen. Avtale-
arkivet består per 30. mai 2011 av 456 avtaler, 
hvorav 65 er andregangsavtaler.

De fi re mest folkerike kommunene har bydels-
kontor. Oslo har 15 bydelskontor, Bergen har 8, 
mens Trondheim og Stavanger har 4 hver. Bydels-
kontorene i Oslo reguleres av lokale avtaler 
mellom den enkelte bydel og staten (ved NAV 
Oslo), men disse er forankret i den sentrale 
avtalen for hele Oslo. For Bergen, Trondheim og 
Stavanger er det en sentral avtale mellom den 
enkelte kommune og staten (ved NAV Fylke) som 
regulerer samarbeidet ved alle bydelskontorene i 
den enkelte kommune. 

4.2 Ledermodell ved NAV-kontorene

Kontoret kan enten ha en enledermodell med én 
felles leder for både det kommunale og det 
 statlige ansvarsområdet eller en toledermodell 
med egne ledere for henholdsvis det kommunale 
og det statlige ansvarsområdet. For i overkant av 
90 prosent av NAV-kontorene, dvs. 413 kontor, er 
det avtalefestet at det skal være én felles leder 
ved NAV-kontoret, mens det for i underkant av 10 
prosent (43 kontor) er avtalefestet at det skal være 
både en kommunalt og en statlig ansatt leder ved 
kontoret. I Oslo, Bergen og Stavanger er det valgt 
toledermodell. NAV-kontorene i Stavanger hadde 
to ledere da undersøkelsen ble gjennomført, men 
gikk over til en-ledermodell høsten 2011. Foruten 
disse bykommunene fi nner vi todelt ledelse i 16 
kommuner, 9 av disse er i Hordaland.

Ifølge spørreundersøkelsen til lederne er 73 
prosent av lederne ved enlederkontor statlig 
ansatt, mens de resterende 27 prosent av lederne 
er kommunalt ansatt.

4.3 Kommunal tjenesteportefølje

Økonomisk sosialhjelp (stønad til livsopphold, 
stønad i særlige tilfeller), midlertidig botilbud, 
opplysning, råd og veiledning, individuell plan og 
kvalifi seringsprogrammet skal inngå som et 
minimum av kommunale tjenester som er lagt til 
NAV-kontorene (minimumsløsningen).43 

Utover disse oppgavene har NAV-kontorene stor 
lokal frihet til å organisere innholdet i og omfanget 
av de kommunale tjenestene som skal ligge 
til kontoret. 

T abell 1  Kommunale tjenester lagt til NAV-kontoret 
(utover minimumsløsningen) 
N = 455 NAV-kontor 

Tjenester i NAV-kontoret I prosent
Antall 
kontor

Rusbehandling 78,2 356

Boligvirkemidler 77,6 353

Gjeldsrådgivning 62,2 283

Flyktningtjenesten 52,1 237

Støttekontaktordning 24,6 112

Assistanse 13,6 62

Tiltak for psykiske lidelser 7,9 36

Omsorgslønn 6,8 31

Barnevernstjenesten 4,4 20

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Tabell 1 viser at om lag tre fi redeler av NAV- 
kontorene har avtalefestet at rusbehandling og 
boligvirkemidler skal inngå som kommunale 
 tjenester ved enheten. Gjeldsrådgivning og 
fl yktning tjenester er avtalt lagt til halvparten av 
NAV-kontorene. Om lag en fi redel av NAV- 
kontorene har avtalefestet å tilby en støttekontakt-
ordning, rundt 14 prosent av NAV-kontorene har 
tiltak for avlastning og assistanse,44 mens det er 
relativt få NAV-kontor som har ansvar for tiltak 
for psykiske lidelser, omsorgslønn og barneverns-
tjenesten. 

43) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 15, 17, 
18, 19, 27, 28 og 29.

44) Lov om sosiale tjenester § 4-2.
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Figur 2 viser at 22 av 455 NAV-kontor har valgt 
minimumsløsningen, og at 58 prosent av NAV-
kontorene, dvs. 264 kontor, tilbyr 6 eller færre 
kommunale tjenester. Det mest vanlige er å legge 
6 kommunale tjenesteområder til kontoret. Kun 
11 kontor har 10 kommunale tjenesteområder, og 
ingen NAV-kontor har fl ere enn 10 slike områder.

Når det gjelder antall kommunale tjeneste-
områder som legges til NAV-kontor, er det liten 
forskjell mellom kommuner med bydelskontor 
og resten av landet. 

4.4 Styringssystemer

Arbeidsdepartementet har et etatsstyringsansvar 
for den statlige delen av arbeids- og velferds-
forvaltningen. I tillegg kan Arbeidsdepartementet 
følge med på at loven og forskriftene blir anvendt 
på en god og hensiktsmessig måte. Arbeids-
departementet fører dialog med Kommune-
sektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
(KS) om arbeids- og velferdsforvaltningen og gir 
embetsoppdrag til fylkesmennene med resultat- 
og rapporteringskrav i henhold til lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Ifølge intervju med departementet er NAV- 
evalueringen en viktig kilde til informasjon om 
blant annet partnerskapet. I 2010 er det publisert 
åtte rapporter fra evalueringen, mens det for 2011 
er publisert seks rapporter.45 Mot en ny yrkesrolle 

45) http://rokkan.uni.no/nav/?31.

i Nav? (2010) og Mot en spesialisert veilederrolle 
i NAV (2011) ser på partnerskapet ved å belyse 
problemstillinger om – og eventuelt hvordan 
– en ny yrkesrolle utvikles på det lokale NAV-
kontoret.46 Ifølge departementet viser denne 
 følgeevalueringen av partnerskapsmodellen at 
det har vært en positiv utvikling når det gjelder 
 sam arbeidet mellom staten og kommunen, og at 
man derfor ikke kan slutte av NAV-evalueringen 
at partnerskapet oppleves som veldig problema-
tisk. I tillegg opplyser departementet at ekspert-
gruppens rapport til departementet våren 2010, 
som blant annet belyste NAV-kontorenes 
 organisering, har gitt departementet detaljert 
informasjon om området.

I mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkes-
ledd i Arbeids- og velferdsdirektoratet til fylkene 
for årene 2009–2011 stilles det i liten grad 
 konkrete krav som omhandler samarbeid med 
kommunene utover det som er relatert til 
kvalifi serings programmet. I årsrapportene for 
2008 til 2010 fra NAV Fylke til direktoratet er 
samarbeidet mellom statlige og kommunale 
ansvarsområder beskrevet i forbindelse med 
kvalifi serings programmet. Utover dette er samar-
beidet i liten grad omtalt i rapporteringen til 
departementet. 

Departementet opplyser i brev av 29. mars 2012 
at direktoratet mener at partnerskapet er et av de 
områdene som hyppigst følges opp både overfor 
NAV Fylke og fylkesmennene. Ifølge direktoratet 
har partnerskapet vært tema i fl ere fylkesdirektør-
samlinger det siste året, og det følges opp jevnlig 
i styringsdialogmøtene. Det er planlagt et felles-
møte med fylkesmennene i april 2012, der 
partner skapet er tema. Fylkesmennene fi kk 
gjennom embetsoppdraget for 2011 i oppgave å 
«understøtte partnerskapet i kommunen». Ifølge 
departementet ble denne oppgaven forsterket med 
å «understøtte et aktivt kommunalt medeierskap i 
NAV» i embetsoppdraget for 2012. 

Ledelsen ved fl ere fylkeskontor opplyser i intervju 
at det er lite dialog mellom fylkesledelsen og 
styrings enhetene i direktoratet om utøvelsen av 
partnerskapet i NAV. Fylkesledelsen i fl ere fylker 
opplever at direktoratet i hovedsak involverer 
seg direkte i partnerskapet bare ved å legge til 
rette for blant annet tekniske løsninger som IKT- 
systemer og skjema som støtter opp under virksom-
hetenes arbeid.47 Dette betyr at partnerskapet 

46) Helgøy, I, N. Kildal og E. Nilsen Notat 1–2010 og Notat 12–2011, Uni 
Rokkansenteret.

47) Intervju med fylkesledelsen i fem fylker desember 2010–mai 2011.

  Figur 2  Antall tjenesteområder som er lagt til NAV-
kontorene (utover minimumsløsningen)
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mellom staten og kommunen i praksis utøves på 
regionalt og lokalt nivå mellom fylkesledelsen og 
kommuneledelsen i den enkelte kommunen. 
 Fylkesledelsen representerer ledelsen for  samtlige 
NAV-kontor i fylket og tilpasser styringssignalene 
til regionen, mens kommuneledelsen som hoved-
regel gir styringssignaler til ett NAV-kontor. Men 
unntak fi nnes, for eksempel i de største 
by kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og 
 Stavanger), der kommuneledelsen gir styrings-
signaler til fl ere enheter. Fylkesdirektøren samar-
beider med rådmannen/kommunaldirektøren om 
hvordan kontoret skal prioritere, og begge linjer 
kan anmode og anbefale. 

Ifølge intervju med fylkesledelse og kommune-
ledelse i besøkte regioner styres NAV-kontorene 
reelt sett gjennom faste partnerskapsmøter eller 
samarbeidsmøter. Disse møtene gjennomføres 
regelmessig, og fylkesledelsen, kommuneledelsen 
og som regel lederen for NAV-kontoret deltar. 
Formålet med møtene er å samordne og koordi-
nere den statlige og den kommunale styringen av 
enhetene. I møtene er det dialog om blant annet 
mål, prioriteringer og satsingsområder innenfor 
henholdsvis det kommunale og det statlige 
ansvarsområdet. I tillegg benyttes møtene i de 
fl este tilfeller til å gi eierne en oppdatering om 
resultatene ved enhetene og hvordan de har fulgt 
opp målkravene. 

I tillegg til partnerskapsmøter er det vanlig at 
både fylkesledelsen og kommuneledelsen 
 kontinuerlig følger opp den lokale NAV-lederen 
gjennom både formelle og uformelle kanaler. 
Flere kommuner følger opp NAV-kontoret på 
samme måte som de følger opp de øvrige 
tjeneste områdene i kommunen. Enhetslederen i 
NAV deltar i disse tilfellene på møter med 
 rådmannen på lik linje med de øvrige tjeneste-
lederne. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV Fylke 
styrer NAV-kontorene etter en balansert mål-
styring med rapporteringskrav hver måned på 
måleparametere i målekortet. Målekortet viser 
NAV-kontorets resultater på defi nerte styrings-
parametere, om NAV-kontoret har nådd det 
forhånds defi nerte målet, og utviklingstrenden for 
de ulike styringsparameterne. Enkelte av de 
 statlige måleparameterne gjelder for alle NAV-
kontorene i landet, mens andre er fylkes-
spesifi kke. I tillegg er det åpnet for at kommunene 
kan legge inn egne kommunale parametere i 
målekortet. Resultatene fra måloppnåelsen i 
målekortet rapporteres til NAV Fylke i en 

resultat rapport. Om det er svak måloppnåelse, er 
det ifølge fl ere fylkesledere og ledere ved NAV-
kontor vanlig at NAV-kontorene også leverer en 
tiltaksrapport. 

Departementet opplyser i intervju at det har vært 
opptatt av hvordan man skal lage felles mål- og 
resultatindikatorer for hele NAV-kontoret, og at 
det derfor har innhentet erfaringer fra direktoratet 
når det gjelder bruk av målekortet. Blant 
 erfaringene er at et målekort ikke bør inneholde 
for mange måleparametere – dette for å sikre at 
de indikatorene som velges, blir ansett som 
viktige og styrende. Departementet opplyser at 
direktoratet har gitt tilbakemelding om at den 
statlige styringslinjen må være forsiktig med å 
tvinge det statlige målesystemet på kommunene. 
Departementet mener det trengs mer erfaring 
med bruken av målekortet for å få klarlagt fl ere 
områder som egner seg for felles måleparametere 
ved NAV-kontorene.

I tildelingsbrevet for 2010 ble direktoratet bedt 
om å følge med på utviklingen i antall mottakere 
av og utgifter til økonomisk sosialhjelp på en 
egnet måte. Direktoratet ble også bedt om å 
vurdere, i samråd med KS og SSB, mulighetene 
til å få etablert en hyppigere rapportering fra 
kommunene til KOSTRA med påfølgende 
 hyppigere uttrekk av data på utvalgte variabler fra 
sosialhjelpsstatistikken. Departementet opplyser i 
intervju at det ser positivt på arbeidet med å 
utvikle felles målekort, men departementet vil 
fortsatt legge vekt på at arbeidet forankres i et 
godt samarbeid mellom kommunene og arbeids- 
og velferdsetaten lokalt og regionalt. 

KS opplyser i intervju med Riksrevisjonen at 
15–16 indikatorer bør være et maksimum for 
hvert kontor. Der det er få kommunale oppgaver 
som er lagt til NAV-kontoret, er det naturlig at et 
fl ertall av indikatorene er statlige. Ifølge KS bør 
kommunene imidlertid som et minimum ha 4–5 
indikatorer for at målekortet skal være et hensikts-
messig styringsverktøy også for kommunene.

Ifølge departementet vil det være nødvendig med 
et omfattende utviklingsarbeid for å sammenstille 
data til statistikkformål på kommunal side. Det 
har imidlertid vært diskutert å legge til rette for 
mer systemstøtte for målekortet, noe som ville 
gjort det enklere å lage landsdekkende målekort 
for både kommunale og statlige parametere. 
Departementet mottok en redegjørelse for 
 målekortet fra direktoratet sommeren 2011. 
Hovedkonklusjonen var at direktoratet mente at 
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målekortet var et godt verktøy, og at de ønsket å 
bruke det videre. 

Direktoratet opplyser i intervju at det har vært 
gjennomført prosesser knyttet til utforming av 
målekortet i de fl este fylkene. Rådmanns-
utvalgene i fylkene har vært involvert i dette og 
har anbefalt et sett av kriterier i form av mellom 
fem og sju kommunale parametere. Direktoratet 
opplyser at det er i ferd med å etablere en gruppe 
innenfor partnerskapet som skal vurdere mulig-
heten for å legge til rette for maskinelt uttrekk av 
fellesparametere innenfor det kommunale 
ansvarsområdet.

Kommuneledelsen i en rekke kommuner opplyser 
i intervju at de opplever den statlige styringen 
som mer systematisk og detaljert enn den 
 kommunale styringen, og at de selv ikke har lagt 
inn kommunale parametere i det statlige måle-
kortet. Kommuneledelsen i fl ere av de små 
 kommunene opplyser at kommunal styring i 
større grad åpner for lokale tilpasninger og gir 
mer handlingsrom for NAV-lederen, og at lederen 
ved NAV-kontoret er gitt vide fullmakter til å 
styre den kommunale siden av kontoret på vegne 
av kommuneledelsen. Kommuneledelsen i alle de 
besøkte kommunene opplyser i intervju at de er 
opptatt av å holde sosialhjelpsutgiftene nede, 
mens mange også er interessert i å måle og følge 
opp andre resultater innenfor det kommunale 
ansvarsområdet, blant annet når det gjelder 
 midlertidig botilbud, deltakere på kvalifi serings-
programmet og unge brukere. 

Ifølge intervju med ledere ved NAV-kontorene er 
det forskjeller i hvordan styringen av enhetene 
skjer, spesielt på kommunal side. De sier at fl ere 
av kommunene krever mindre hyppig og omfat-
tende tilbakerapportering enn hva som er tilfellet 
på statlig side. Enkelte kommuner krever rappor-
tering om resultatoppnåelse tertialvis, mens andre 
krever denne typen rapportering én gang i året. 
Ifølge lederne ved fl ere av de besøkte kontorene 
er kommuneledelsen først og fremst opptatt av å 
sikre at sosialhjelpsbudsjettet ikke overskrides. 

Ifølge intervju med ledere og ansatte ved konto-
rene og fl ere rådmenn i kommunene gir NAV 
Fylke konkrete, kvantitative og detaljerte 
styrings signaler, mens kommuneledelsen åpner 
for større grad av fl eksibilitet og toveis-
kommunikasjon med lederen ved NAV-kontoret. 
En forklaring som fl ere informanter i kommune-
ledelsen og fylkesledelsen trekker fram, er at 
fylkes ledelsen bruker all sin tid på NAV, mens 

kommuneledelsen har fl ere kommunale tjeneste-
områder å bruke tid og ressurser på. Kommune-
ledelsen i fl ere kommuner opplyser i intervju at 
de opplever å ha mindre kunnskap enn fylkes-
ledelsen om driften av NAV-kontorene. 

4.5 Samarbeidet med fylkesmennene og KS 
om partnerskapet

Arbeidsdepartementet har gitt fylkesmennene i 
embetsoppdrag å følge opp at lov om sosiale 
 tjenester overholdes i arbeids- og velferds-
forvaltningen. I tildelingsbrevene for 2010 og 
2011 ber Arbeidsdepartementet direktoratet om å 
utarbeide embetsoppdrag for Fylkesmannen 
knyttet til oppgaver på Arbeidsdepartementets 
ansvarsområde. Videre trekkes det fram at 
 direktoratet har forvaltningsansvaret for lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen, blant annet ansvar for å tolke og 
veilede om regelverket overfor fylkesmenn, 
 kommuner, NAV-kontor, interessegrupper og 
 privatpersoner. Departementet viser til at Statens 
helsetilsyn skal ha oversikt over sosiale forhold 
og befolkningens behov for tjenester, samt følge 
med på hvordan kommuner og NAV-kontor 
utøver sin virksomhet. Departementet legger vekt 
på at denne oppgaveløsningen forutsetter et tett 
samarbeid mellom direktoratet og tilsynet. 

Det er etablert en tvisteløsningsmekanisme, 
 regulert gjennom egen forskrift, ved uenighet 
mellom arbeids- og velferdsetaten og enkelt-
kommuner i forbindelse med etablering og drift 
av felles NAV-kontor. Departementet opplyser i 
intervju at mekanismen er lite brukt. Fylkes mannen 
har ved to tilfeller meklet mellom partene, og én 
sak har blitt avgjort av tviste løsnings nemnda.

Våren 2006 inngikk Arbeids- og inkluderings-
departementet (nå Arbeidsdepartementet) og KS 
en rammeavtale om ny arbeids- og velferds-
forvaltning. Formålet med avtalen var å fremme 
målene for den nye forvaltningen gjennom å 
legge til rette for etablering av felles lokale 
kontor og danne grunnlag for samhandling 
mellom staten og kommunesektoren som like-
verdige partnere. Rammeavtalen skulle under-
bygge lokale prosesser, og gjaldt ut 2009. I april 
2010 undertegnet partene en felleserklæring der 
intensjonen i avtalen ble bekreftet. I felles-
erklæringen heter det at Arbeidsdepartementet og 
KS skal gi gjensidig informasjon om relevante 

Side 342 av 375



43Dokument 3:16 (2011–2012) Rapport

forhold knyttet til utviklingen av arbeids- og 
velferds forvaltningen.48

Departementet opplyser i intervju at partene 
 tidligere hadde to møter i året, der de blant annet 
utvekslet synspunkter på utviklingen av partner-
skapet i NAV. I 2011 har partene hatt ett møte, 
men det har ifølge departementet vært dialog 
mellom partene utover dette i andre fora. 
Departe mentet og KS er nå enige om å utarbeide 
en ny rammeavtale for videreutvikling av partner-
skapet. Departementet mener at dialog mellom 
direktorat og KS og mellom NAV Fylke og 
 kommunene er viktig for å få partnerskapet til å 
fungere. Kontakten mellom KS og departementet 
har ifølge departementet mindre betydning for 
den løpende og lokale utviklingen av partner-
skapet. I intervju opplyser KS at det er ett fast 
formelt kontaktpunkt med departementene 
gjennom konsultasjonsmøtene i regi av KRD. Her 
møtes representanter fra alle aktuelle departement, 
med det formål å behandle en rekke saker som 
involverer både kommune og stat. Partnerskapet 
mellom staten og kommunen i NAV er én av 
mange saker på møteagendaen. KS mener det 
ville vært en fordel for samarbeidet om det hadde 
vært fl ere faste kontaktpunkter mellom KS og 
departementet, men understreker at også KS har 
begrenset med ressurser til å kunne gjennomføre 
slike møter. 
 
De ulike lønns- og avtalevilkårene mellom statlig 
og kommunalt ansatte har ifølge departementet 
vært tema i dialogen med KS. I Prop. 1 S 
 (2011–2012) skriver departementet at det skulle 
drøfte lovfesting av ledermodell med KS og Oslo 
kommune. Dette ble tatt opp i møte med KS i 
februar 2011. KS› standpunkt var ifølge departe-
mentet at de ikke ville inngå en rammeavtale som 
la til grunn en tvungen innføring av enleder-
modell ved alle kontor. KS hevder i intervju at 
ledermodellen ikke er det viktigste momentet når 
det gjelder å få til et samarbeid mellom kommune 
og stat, og at det ikke er verdt å forhaste seg i 
dette spørsmålet. Kommunene med toledermodell 
må selv avgjøre om og eventuelt når det passer å 
endre ledelsesmodell, og dette bør ikke pålegges 
kommunene.

I 2009, 2010 og 2011 har Arbeids- og velferds-
direktoratet i mål- og disponeringsbrevet til NAV 
Fylke framhevet viktigheten av et tett samarbeid 
med Fylkesmannen. Det understrekes at Fylkes-
mannen og NAV Fylke har et felles ansvar for å 

48) Prop. 124 S (2009–2010).

sikre at kompetansetiltakene overfor NAV- 
kontorene er samordnet og koordinerte. I mål- og 
disponeringsbrevet for 2010 presiseres det at inn-
satsen mot NAV-kontorene koordineres der det er 
satsinger med delvis overlappende målgrupper, 
som områdene i Nasjonal strategiplan for arbeid 
og psykisk helse, kvalifi seringsprogrammet, 
 kommunale rusoppgaver og boligsosialt arbeid. 

Ifølge intervju med KS er det en barriere for 
 samarbeidet i NAV at det ikke er etablert en 
struktur for hvordan partnerskapet skal utøves 
lokalt.  Fylkesdirektøren og rådmannen møtes et 
par ganger i året, men det er ikke noen formell 
 struktur når det gjelder hva som skal tas opp. 
For å unngå at partnerskapet skal basere seg på 
velvilje fra partene, mener KS det er viktig å 
 formalisere det lokale partnerskapsmøtet.

KS opplyser i intervju at det siden 2009 ikke har 
vært noen formelle møter om partnerskapet i 
NAV verken med direktoratet eller departementet. 
KS mener det ville vært en fordel for samarbeidet 
ute i kommunene om faste kontaktpunkter 
mellom KS og departementet hadde vært opprett-
holdt. Ifølge ledelsen ved fl ere fylkeskontor at det 
for lite samordning mellom KS, departementet og 
direktoratet. KS mener dette gjør det vanskelig å 
samordne styringssignaler regionalt og lokalt. 
Ledelsen ved fl ere fylkeskontor påpeker at 
partner skapet blir utfordret når det blir lagt 
 sentrale føringer uten forankring lokalt, og at det 
er viktig at direktoratet involverer kommunene 
når det fattes beslutninger som har innvirkning på 
det kommunale ansvarsområdet.49

Departementet opplyser i intervju at det i forbin-
delse med etableringen av forvaltningsenhetene 
var noen uenigheter mellom KS og departementet, 
blant annet når det gjaldt hvilke oppgaver som 
skulle ligge til NAV-kontorene, og fordelingen av 
statlige ressurser mellom NAV-kontorene og 
forvaltnings enhetene. KS bekrefter i intervju at 
opprettelsen av forvaltningsenhetene og det med-
følgende uttrekket av ressurser fra lokalkontorene 
har vært med på å skape konfl ikt i samarbeidet 
mellom kommunene og staten i NAV.

NAV-kontorenes oppgaveportefølje bestemmes 
av partene lokalt og nedfelles i den lokale 
samarbeids avtalen. Departementet opplyser i 
intervju at arbeids- og velferdsetaten i hovedsak 
har rettet seg etter kommunens ønsker når det 
gjelder hvilke kommunale tjenesteområder som 
skal ligge til NAV-kontoret.

49) Intervju med fylkesledelsen i fem fylker desember 2010–mai 2011.
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I et landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i 
NAV i 2010 påpekte Helsetilsynet at kommunene 
ikke i tilstrekkelig grad ivaretok kravet til god 
styring når det gjaldt henvendelser, vurderinger 
eller beslutninger i forbindelse med søknader om 
økonomisk stønad. Det ble også pekt på at 
 rapportering mellom NAV-kontoret og rådmannen 
ofte ikke inneholdt informasjon om hvilke behov 
og utfordringer kontoret hadde når det gjaldt 
utførelsen av oppgavene etter lov om sosiale 
 tjenester i NAV. 50 

4.6 Arbeid på tvers av statlige og kommunale 
ansvarsområder 

Figur 3 viser i hvilken grad NAV-ansatte opplever 
at de arbeider med oppgaver innenfor både det 
statlige og det kommunale ansvarsområdet.

50) Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad. 
 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester 
i NAV. Rapport fra Helsetilsynet 4/2011.

Figur 3 viser at for landet som helhet oppgir i 
overkant av 40 prosent at de i liten eller meget 
liten grad arbeider med oppgaver innenfor begge 
ansvarsområdene, mens drøyt 30 prosent av 
respondentene sier at de gjør dette i stor eller 
meget stor grad. Andelen som svarer i liten eller 
meget liten grad på spørsmålet, varierer fra 
omtrent 18 prosent i Møre og Romsdal til nær 
55 prosent i Troms. 18 prosent av de ansatte i 
Hordaland sier at de i stor eller meget stor grad 
arbeider på både det statlige og det kommunale 
ansvarsområdet, mens drøyt 50 prosent av 
respondentene i Sogn og Fjordane svarer dette. 

Personer som oppsøker NAV-kontoret for å 
legge fram sin sak, henvender seg i publikums-
mottaket. Dette innebærer at personene som 
jobber i publikums mottaket, bør ha kunnskap 
om store deler kontorets virksomhet, og at de 
bør kunne utføre arbeidsoppgaver på tvers av 
ansvars områdene når dette er hensiktsmessig. 

 Figur 3  De ansattes svar på spørsmålet: I hvilken grad arbeider du med oppgaver både innenfor det statlige og det 
kommunale ansvarsområdet? Etter fylke
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Kilde: Spørreundersøkelse blant ansatte ved lokale NAV-kontor april 2011
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Figur 4 viser hvorvidt de ansatte arbeider med 
oppgaver innenfor både det kommunale og det 
statlige ansvarsområdet, og hvordan dette varierer 
etter ansettelsesforhold, hva slags ledermodell det 
er ved kontoret, og om man har oppgaver i 
publikums mottaket. 

Figur 4 viser at i overkant av 50 prosent av de 
statlig ansatte i liten eller meget liten grad 
 arbeider med oppgaver innenfor begge ansvars-
områdene. Tilsvarende andel for kommunalt 
ansatte er 29 prosent. Figuren viser også at 
54 prosent av de ansatte ved kontor med toleder-
modell svarer at de i liten eller meget liten grad 
arbeider med oppgaver innenfor begge ansvars-
områdene. Tilsvarende tall for ansatte ved kontor 
med én leder er omtrent 37 prosent. Figuren viser 
videre at blant de ansatte som ikke har arbeids-
oppgaver i publikumsmottaket, er andelen som 
svarer i liten eller meget liten grad på dette spørs-
målet, nesten 50 prosent. Tilsvarende tall for dem 
som har arbeidsoppgaver i publikumsmottaket, er 
knapt 30 prosent. 

Undersøkelsen viser videre at blant de ansatte 
som har mottaksoppgaver og jobber ved et kontor 
med toledermodell, er det 50 prosent som oppgir 

at de i liten eller meget liten grad arbeider med 
oppgaver innenfor begge ansvarsområder.

Spørreundersøkelsen til lederne bekrefter at 
ansatte i liten grad arbeider på hverandres 
ansvarsområder. 74 prosent av lederne ved kontor 
med toledermodell mener at statlig ansatte i liten 
eller i meget liten grad arbeider med hele 
tjeneste spekteret. Tilsvarende tall for kommunalt 
ansatte er 56 prosent. Videre mener over halv-
parten av lederne at statlig ansatte i liten eller 
meget liten grad fatter vedtak om ytelser eller 
tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet. 
Ved kontor med toledermodell svarer nesten 
97 prosent av de statlig ansatte lederne dette. 

4.7 Medarbeideres syn på om ansatte bør jobbe 
mer på hverandres områder

For å kartlegge om det er et potensial for bedre 
samarbeid mellom stat og kommune, er det 
gjennom spørreundersøkelsene undersøkt hvor-
vidt ansatte og ledere mener statlig og kommunalt 
ansatte i større grad enn i dag bør kunne arbeide 
på hverandres ansvarsområder.

 Figur 4  De ansattes svar på spørsmålet: I hvilken grad arbeider du med oppgaver både innenfor det statlige og det 
kommunale ansvarsområdet? Etter ansettelsesforhold, ledermodell og arbeidsoppgaver
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Kilde: Spørreundersøkelse blant ansatte ved lokale NAV-kontor april 2011
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Øvre del av Figur 5 viser at 56 prosent av alle 
ansatte er helt eller delvis enig i påstanden om at 
kommunalt ansatte i større grad enn i dag bør 
kunne utføre oppgaver på det statlige ansvars-
området. Andelen som er helt eller delvis enig er 
noe høyere blant statlig enn blant kommunalt 
ansatte. 

Nedre del av Figur 5 viser videre at om lag 
58 prosent av de ansatte er helt eller delvis enig i 
påstanden om at statlig ansatte i større grad enn i 
dag bør kunne utføre oppgaver på det kommunale 
ansvarsområdet. Andelen som er helt eller delvis 
enig, er høyere blant kommunalt ansatte enn blant 
statlig ansatte. 

Lederne bekrefter at statlig og kommunalt ansatte 
i større grad bør kunne utføre arbeidsoppgaver på 
hverandres områder. Omtrent tre fi redeler av 
lederne ved tolederkontor er helt eller delvis enig 
i påstandene i Figur 5. 

En nærmere analyse av svarene viser at det er 
lederne ved kontorene der de ansatte i liten grad 
arbeider på hverandres ansvarsområder, som 
 sterkest ønsker at de skal kunne arbeide mer på 
tvers av statlige og kommunale skillelinjer. Rundt 
71 prosent av lederne ved kontor der de statlig 

ansatte i liten eller meget liten grad arbeider med 
hele tjenestespekteret, mener at disse i større grad 
enn i dag bør kunne utføre oppgaver på det 
 kommunale ansvarsområdet. En like stor andel av 
lederne mener det samme om kommunalt ansatte 
som i liten eller meget liten grad i dag arbeider på 
det statlige ansvarsområdet. 

Ansatte ved mange lokale NAV-kontor opplyser 
i intervju at samlokalisering av statlig og 
 kommunalt ansatte gir bedre forutsetninger for å 
samarbeide på tvers av ansvarsområder enn de 
hadde før reformen. Samtidig påpeker en rekke 
ansatte at man innenfor dagens organisering og 
eierstruktur ikke har lyktes med å gi brukere med 
behov for koordinerte tjenester et så godt og 
 helhetlig tjenestetilbud som ønskelig. Ansatte ved 
mange kontor opplyser i intervju at noen av 
 årsakene til at statlig og kommunalt ansatte ikke 
arbeider på hverandres ansvarsområde, er svak 
kompetanse og mangel på formelle møtepunkter 
mellom statlige og kommunale veiledere. 

Ledere ved fl ere bykontor opplyser i intervju at 
statlig og kommunalt ansatte som ikke har 
 oppgaver i publikumsmottaket, i liten grad utfører 
oppgaver på hverandres ansvarsområder i dag, og 
at kontoret kan bli bedre til å samarbeide og 

 Figur 5 Hvor enig eller uenig henholdsvis kommunalt og statlig ansatte ved NAV-kontorene er i påstandene …
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 samhandle på tvers av statlige og kommunale 
områder. Dette bekreftes i intervju med statlig og 
kommunalt ansatte ved disse kontorene. Ansatte 
ved fl ere av de besøkte kontorene med todelt 
ledelse opplyser at det bare sporadisk er 
gjennom ført felles informasjonsmøter, og at det 
ikke har kommet i stand noe systematisk sam-
arbeid mellom de statlig og de kommunalt ansatte. 

Ved kontor som har etablert samarbeidsarenaer 
mellom avdelinger og mellom kommunale og 
statlige ansvarsområder, opplyser fl ere ledere i 
intervju at samarbeidet internt mellom teamene 
og avdelingene fungerer stadig bedre, og at med-
arbeiderne arbeider mer på tvers av avdelingene 
nå enn tidligere. Disse lederne opplyser at mulig-
heter til å bruke ressurser på tvers bidrar til en 
mer eff ektiv og formålsrettet bruk av personal-
ressursene. Mange ledere og ansatte ved enleder-
kontor hevder at denne ledermodellen på en god 
måte forankrer samarbeidet på tvers av tidligere 
etatsgrenser. 

Ved kontor som i mindre grad har etablert 
samarbeids arenaer mellom avdelinger og ansvars-
områder, opplyser fl ere ledere at de bruker mye 
ressurser på å håndtere oppgaver på tvers av 
 statlige og kommunale skiller ved NAV-kontoret. 
Disse lederne opplyser i intervju at de framover 
planlegger å utvikle en bedre struktur for samar-
beidet og legge til rette for at kommunalt ansatte 
skal lære å utføre statlige oppgaver, og omvendt. 

Ansatte ved fl ere kontor opplyser i intervju at 
arbeid på tvers av statlige og kommunale ansvars-
områder er viktig for å sikre en god oppfølging 
av brukerne, blant annet når det gjelder å fange 
opp personer som veksler mellom ulike tiltak 
uten å komme i arbeid og aktivitet. Disse ansatte 
har god erfaring med å jobbe tverrfaglig med 
enkeltbrukere, og mener dette gjør det enklere å 
fi nne egnede tiltak for de brukerne som er lengst 
fra arbeidsmarkedet. 

Ved noen av de kontorene som i mindre grad har 
organisert arbeidet på tvers av ansvarsområder, 
etterlyser ansatte i intervju bedre rutiner ved 
 kontoret for oppgavefordeling når det gjelder 
 veiledning og oppfølging av brukere. Ved de 
samme kontorene opplyser ansatte at det tidvis er 
vanskelig å etablere en enhetlig praksis og felles 
forståelse knyttet til vilkår og regelverk. Ved noen 
kontor opplyser ansatte i intervju at statlig og 
kommunalt ansatte er uenige om hvilke vilkår 
som skal stilles for å delta i tiltak eller få innvilget 

ytelser, og hva slags oppfølging brukeren skal få 
fra NAV-kontoret. 

Enkelte statlig ansatte opplever at kommunalt 
ansatte i for stor grad verner om fagområdet sitt, 
noe som bidrar til at arbeidet med økonomisk 
sosialhjelp begrenses til kommunalt ansatte, og at 
brukere med behov for ytelser eller tjenester fra 
både stat og kommune derfor må forholde seg til 
fl ere saksbehandlere. En annen utfordring som 
trekkes fram i denne forbindelse, er at brukere 
som mister rettigheten til en statlig ytelse, men 
samtidig har behov for en kommunal ytelse, ikke 
rutinemessig blir overført til det kommunale 
ansvarsområdet. Ifølge enkelte ansatte er det også 
viktig at brukere som har fått oppfølging av 
 kommunen, ikke mister denne oppfølgingen 
dersom de oppfyller kravet til en statlig ytelse. 
Ifølge disse ansatte er det derfor viktig at  kontoret 
etablerer et system der brukerne får den opp-
følgingen de har behov for, uavhengig av om 
ytelsen de mottar, er statlig eller kommunal.

Lederne og de ansatte er i spørreundersøkelsene 
bedt om å si seg enig eller uenig i påstanden: Alt i 
alt fungerer samarbeidet mellom den statlige og 
kommunale delen av kontoret godt. 88 prosent av 
lederne og 71 prosent av de ansatte sier seg helt 
eller delvis enig i denne påstanden. Ved enleder-
kontor er 92 prosent av lederne og 73 prosent av 
de ansatte enig i dette. For tolederkontorene er de 
tilsvarende andelene 69 prosent og 58 prosent. 

Omtrent 85 prosent av lederne ved enlederkontor 
og 60 prosent av lederne ved tolederkontor er 
enig i påstanden om at statlig og kommunalt 
ansatte ved kontoret har en felles forståelse av 
hva som bidrar til god måloppnåelse. Omtrent 
7 prosent av lederne ved enlederkontor og 
27 prosent av lederne ved tolederkontor er uenig i 
denne påstanden. 

4.8 Prioriteringen av oppgaver ved kontorene

Det er drøyt 5000 statlige årsverk ved de lokale 
NAV-kontorene.51 Antallet kommunalt ansatte er 
omtrent 5000.52 For at samarbeidet mellom stat 
og kommune skal fungere godt, og for at det skal 
oppleves som likeverdig, er det nødvendig at 
oppgavene innenfor det statlige og det kommunale 
ansvarsområdet over tid står i et rimelig forhold 
til de ressursene kontoret får tilført fra henholds-
vis staten og kommunen. 

51) Tall fra arbeids- og velferdsetaten. 
52) Tall fra NAV.no.
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Figur 6 viser at for alle årene med unntak av 2010 
bruker statlig ansatte en mindre del av arbeidstiden 
på oppgaver innenfor det kommunale ansvars-
området enn kommunalt ansatte bruker på 
 oppgaver innenfor det statlige ansvarsområdet. 
Dette bekreftes for øvrig gjennom spørre-
undersøkelsen til de ansatte ved NAV-kontorene. 
Figur 6 viser videre at statlig ansatte ved NAV-
kontor brukte 5 prosent av arbeidstiden til 
 kommunale tjenester og ytelser i 2011. Dette er 
en nedgang fra de to foregående årene, men en 
svak økning sammenlignet med 2008. Det er 
 spesielt tidsbruk knyttet til saksbehandling av 
økonomisk sosialhjelp og kvalifi serings-
programmet statlige ansatte bruker mindre tid på 
i 2011 enn i de to foregående årene. Figuren viser 
videre at kommunalt ansatte bruker 9 prosent av 
arbeids tiden til statlige tjenester og ytelser i 2011. 
Dette er en svak nedgang fra 2010, og en reduk-
sjon på 6 prosentpoeng fra 2009. 

Mange ansatte hevder i intervju og i fritekstsvar i 
spørreskjema at en årsak til at oppgaver innenfor 
det statlige ansvarsområdet blir prioritert, er at 
ledelsen ved kontorene retter stor oppmerksom-
het mot måloppnåelse på statlige indikatorer i 
mål- og resultatstyringsverktøyet i NAV (måle-
kortet). En annen årsak som trekkes fram av en 
rekke ansatte, er at oppgavene innenfor det 
 kommunale ansvarsområdet krever systematisk 
arbeid over tid. Mange ansatte hevder i intervju 
at ledelsen ved kontoret ønsker at man skal 

 prioritere de brukerne som er lettest å få i arbeid 
og aktivitet, framfor å drive med langsiktig opp-
følging av dem som er lengst fra arbeids-
markedet. Dette innebærer ifølge disse ansatte at 
de kommunale oppfølgingsoppgavene blir ned-
prioritert når ressursene fordeles. Ansatte ved 
noen kontor mener en konsekvens av at kommu-
nale oppgaver nedprioriteres, er at kontoret bare 
har tid til å gi langtidsmottakere av sosialhjelp 
inntektssikring uten tilstrekkelig oppfølging og 
uten at det stilles krav om arbeidsrettede tiltak.

4.9 Koordinering av det kommunale og det 
statlige ansvarsområdet 

Lederne ved NAV-kontorene har ansvar for å 
koordinere styringssignaler fra henholdsvis staten 
og kommunen, samt påse at samarbeidet mellom 
kommunalt og statlig ansatte bidrar til å gi 
 brukerne et eff ektivt og enhetlig tjenestetilbud. 
Ved kontor med todelt ledelse skjer dette 
gjennom samarbeid mellom de to lederne, mens 
det ved enlederkontor er opp til den enkelte leder 
å samordne styringssignalene fra de to eierne av 
NAV-kontoret. 

Spørreundersøkelsen viser at 97 prosent av 
lederne er helt eller delvis enig i påstanden om at 
NAV Fylke aktivt følger opp måloppnåelsen 
innenfor det statlige ansvarsområdet. Tilsvarende 
er omtrent 56 prosent av lederne helt eller delvis 
enig i påstanden om at kommunen aktivt følger 
opp måloppnåelsen innenfor det kommunale 
ansvarsområdet. Mange ansatte opplever at 
 ledelsen i kommunen retter for lite oppmerksom-
het mot de kommunale tjenestene som er lagt til 
NAV-kontoret.

Flere ansatte skriver uoppfordret i fritekstsvar i 
spørreundersøkelsen at de opplever at den statlige 
styringslinjen er tydelig og velorganisert, mens 
dette i mindre grad oppleves å være tilfellet for 
den kommunale styringslinjen. Det er også fl ere 
ansatte ved store kontor som i intervju hevder at 
måten kontoret organiserer arbeidet på, i for stor 
grad er påvirket av statlig arbeidsmetodikk, og at 
denne metodikken blir pålagt de kommunale 
ansatte. Flere ansatte opplyser i intervju at staten 
er den dominerende part i spørsmålet om hvordan 
NAV-kontoret skal organiseres og driftes, og at 
dette gjør at mye av læringspotensialet som ligger 
i å utveksle beste praksis i de to organisasjonene, 
ikke blir tatt ut. Flere ansatte opplyser i fritekst-
svarene i spørreundersøkelsen og i intervju at 

 Figur 6  Andel av arbeidstiden henholdsvis statlig og 
kommunalt ansatte bruker på tjenester og ytelser 
innenfor hverandres ansvarsområde
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kommuneledelsen i mindre grad enn den statlige 
styringslinjen er opptatt av målet om å få fl ere i 
arbeid og aktivitet. 

Flere av lederne hevder både i intervju og i 
 fritekstsvar i spørreundersøkelsen at to styrings-
linjer er tid- og ressurskrevende. Disse mener 
også at to styringslinjer fører til at kontoret blir 
mer byråkratisk drevet, blant annet fordi lederen 
må delta i fl ere ledergrupper, gi dobbel tilbake-
rapportering om de samme sakene, delta i to eller 
fl ere budsjettprosesser og gjennomføre to typer 
lønnsforhandlinger. Av 112 ledere i spørre-
undersøkelsen er det 27 som uoppfordret skriver 
om dette i kommentarene sine. 

44 prosent av lederne er videre helt eller delvis 
enig i at ulik lønns- og personalpolitikk på 
 kommunal og statlig side påvirker arbeidsmiljøet 
på en negativ måte.
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5 Hvordan påvirker de elektroniske saksbehandlingssystemene 
partnerskapet i NAV?

5.1 Ulike elektroniske saksbehandlingssystemer i 
stat og kommune

Den kommunale og den statlige partneren i NAV-
kontoret har hver sine dataløsninger som støtter 
saksbehandlingen på deres egne ansvarsområder. 
Arbeids- og velferdsetaten har fl ere systemer for 
saksbehandling på statlig side, mens den enkelte 
kommune har valgt ulike systemer for sine 
ansvarsområder. I tillegg har arbeids- og velferds-
etaten utviklet enkelte felles systemer som blant 
annet Personkortet. Personkortet viser hvilke 
ytelser en bruker mottar fra NAV-kontoret, i 
tillegg til blant annet arbeidsforhold, statsborger-
skap, familieforhold og arbeids- og oppholds-
tillatelser. Departementet opplyser at dette 
 systemet er laget i tett samarbeid med kommunene. 
Departementet opplyser også at videreutviklingen 
av saksbehandlingssystemet Arena, og utviklin-
gen av det elektroniske dokumenthåndterings-
systemet Gosys, er tilrettelagt for bruk på tvers av 
statlig og kommunal oppgaveløsning. I NAV 
brukes det altså fl ere elektroniske saks behandlings-
systemer for å  håndtere registrering og oppføl-
ging av brukere, tiltaksadministrasjon og 
 søknader om og utbetaling av ytelser. De ansatte 
ved NAV-kontorene må derfor forholde seg til 
fl ere elektroniske saks behandlingssystemer.

Undersøkelsen viser at omtrent tre fi redeler av de 
ansatte er helt eller delvis enig i at ulike saks-
behandlings systemer i stat og kommune vanskelig-
gjør samarbeid mellom den kommunale og den 
statlige delen av kontoret. Svarene fra lederne 
ved NAV-kontorene viser den samme  tendensen. 

Ansatte ved fl ere kontor bekrefter i intervju at det 
at den statlige og den kommunale siden av NAV-
kontoret har forskjellige datasystemer som ikke 
er integrert med hverandre, er problematisk og til 
hinder for samarbeidet mellom ansvarsområdene. 
Ifølge intervju med ansatte og ledere ved fl ere 
kontor blir oppfølgingsinformasjonen ofte lagret 
i ulike saksbehandlingssystemer, og saks-
behandlerne må derfor ofte inn i fl ere systemer 
for å få nødvendig informasjon i en sak. I tillegg 
til manglende informasjonsfl yt mellom ansvars-
områdene er det fl ere ansatte som i intervju 
hevder at mange saksbehandlingssystemer skaper 
dobbeltarbeid fordi de samme opplysningene i 

noen tilfeller må registreres i både et statlig og et 
kommunalt system. Ansatte og ledere ved fl ere 
kontor opplyser at kontoret har laget egne rutiner 
for å utveksle informasjon mellom ansvarsområder 
eller få assistanse fra kolleger for å registrere 
nødvendige opplysninger inn i systemer som de 
selv ikke er fortrolige med eller har tilgang til. 

Alle ansatte i NAV får tildelt en e-postadresse i et 
felles kalender- og e-postsystem. Ansatte ved 
enkelte store kontor opplyser imidlertid at bruken 
av det kommunale og det statlige systemet ikke er 
samordnet, og at fl ere av de kommunalt ansatte 
bare bruker det kommunale e-postsystemet og 
ikke NAVs felles e-postsystem. Dette innebærer 
at informasjon som er ment for alle ansatte ved 
kontoret, ikke nødvendigvis fanges opp av alle 
kommunalt ansatte.

5.2 Tilgang til saksbehandlingssystemer

Ifølge intervju med ansatte og ledere ved fl ere 
NAV-kontor er det ikke felles rutiner for tildeling 
av tilganger i saksbehandlingssystemene, og det 
varierer i hvilken grad ansatte har adgang til å 
legge inn og hente ut informasjon fra kommunale 
og statlige systemer. Ifølge Arbeids- og velferds-
direktoratet er det en felles sentral føring at tilgang 
til IKT-systemene skal gis ut fra tjenstlig behov. 
Det eksisterer ikke felles føringer for hvem som 
skal ha tilgang til de kommunale  systemene, og 
det kan variere fra enhet til enhet hvem som har 
tilgang, fordi de har organisert oppgaveløsingen 
ulikt. Direktoratet opplyser at det er opp til den 
enkelte kommune å bestemme hvem som skal ha 
tilgang til de kommunale  systemene.
 
Ansatte ved noen kontor opplyser i intervju at 
kommunen er restriktiv med hensyn til å gi statlig 
ansatte tilgang til sine systemer, mens ansatte ved 
andre kontor opplyser at alle saksbehandlere har 
tilgang til alle systemer både på statlig og på 
kommunal side. Dette indikerer at NAV- 
kontorene ikke har noen felles praksis når det 
gjelder tilgang til ulike saksbehandlingssystemer. 

Ved fl ere kontor understreker både ledere og 
ansatte i intervju at tilgang til relevant informa-
sjon er en viktig forutsetning for å gi brukerne 
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raskere og mer helhetlig bistand. I undersøkelsen 
oppgir 40 prosent av de statlig ansatte at de i liten 
eller meget liten grad har tilgang til de nødven-
dige opplysningene fra kommunale saks-
behandlings systemer. Videre er det bare 7 prosent 
av de kommunalt ansatte som opplyser at de i 
liten eller meget liten grad har tilgang til de 
 nødvendige opplysningene fra statlige saks-
behandlings systemer. Ved kontor med todelt 
ledelse opplyser imidlertid 17 prosent av de 
 kommunalt ansatte at de i liten eller meget liten 
grad har tilgang til de nødvendige opplysningene 
fra statlige systemer. 

Arbeidsdepartementet opplyser i intervju at det er 
kjent med at det er praktiske problemer knyttet til 
at kommunene har forskjellige systemer for 
sosial tjenesten. Departementet opplyser videre at 
det kan la seg gjøre å legge til rette for utveksling 
av informasjon mellom IKT-systemer, men 
begrensninger knyttet til personvernhensyn 
kommer i veien både når lokalkontor skal 
 kommunisere med kommunale tjenester utenfor 
NAV-kontorene, og når informasjon skal utveks-
les mellom kommunale systemer og for eksempel 
kontaktsentrene (telefonisk førstelinjetjeneste i 
NAV). Ifølge departementet er direktoratet opptatt 
av at de statlige dataløsningene ikke skal være til 
hinder for integrering mellom stat og kommune i 
NAV-kontorene, men departementet kan ikke se at 
staten kan gå lenger enn de gjør i dag, med hensyn 
til å påvirke lokale løsninger. 

I intervju opplyser direktoratet at kommunene 
til en viss grad er involvert i prosessen rundt 
 utviklingen av nye IKT-systemer. Ifølge 
 direktoratet er det utarbeidet en rapport på 

 overordnet nivå (kvalitetssikringsrapport 1) om 
moderniserte IKT-løsninger, som legger stor vekt 
på at ulike interesser skal bli hørt i dette arbeidet. 
Saken er presentert for Kommunesektorens 
 interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og 
rådmannsutvalget, men detaljene i dette arbeidet 
er ikke klare ennå. Direktoratet opplyser videre at 
det har fått tilbakemeldinger fra de ansatte ved 
NAV-kontorene om at IKT-systemene er for 
dårlige og ikke tilstrekkelig samordnet. Ifølge 
direktoratet ville det vært klart best for brukerne 
om NAV-kontorene hadde ett felles IKT-system, 
men etaten har ennå ikke kommet dit at den 
grunnleggende IKT-infrastrukturen er på plass.53

KS opplyser i intervju at direktoratet ikke 
 involverer kommunene i tilstrekkelig grad når 
det gjelder å undersøke hvilke konsekvenser 
 endringer i for eksempel IKT-systemer har for 
kommunene. KS opplyser at verken KS eller 
enkeltkommuner, så langt de kjenner til, har vært 
involvert i utarbeidelsen av de statlige IKT- 
systemene Arena og Gosys. KS opplyser i  intervju 
at de opplever at viljen til å løse IKT-utfordringene 
er til stede i arbeids- og velferds etaten, men at det 
i praksis er komplisert å få til et samarbeid 
mellom stat og kommune på området.

5.3 Kompetanse og opplæring i 
saksbehandlingssystemer

Et fl ertall av de ansatte mener at statlig ansatte 
ikke har tilstrekkelig kompetanse på kommunale 
saksbehandlingssystemer. Figur 7 viser at 55 
prosent av de ansatte mener at statlig ansatte i 
liten eller meget liten grad har god kompetanse 

53) Intervju med Arbeids- og velferdsdirektoratet september 2011.

    Figur 7  De ansattes svar på spørsmålet: I hvilken grad opplever du at de statlig ansatte ved kontoret har god kompetanse på 
kommunale saksbehandlingssystemer?
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på kommunale saksbehandlingssystemer. Blant 
kommunalt ansatte er denne andelen 66 prosent, 
mens 46 prosent av de statlig ansatte mener det 
samme.

Mange ansatte bekrefter i intervju at statlig 
ansatte mangler kompetanse på kommunale saks-
behandlingssystemer. Ansatte ved fl ere kontor 
etterlyser tiltak for å heve de statlig ansattes 
 kompetanse på disse systemene. 64 prosent av de 
statlig ansatte opplyser gjennom spørre under-
søkelsen at de i liten eller meget liten grad har 
fått tilstrekkelig opplæring i å bruke  kommunale 
saksbehandlingssystemer.

At statlig ansatte mangler kompetanse på 
 kommunale saksbehandlingssystemer, bekreftes 
av lederne. 37 prosent av lederne oppgir at statlig 
ansatte i liten eller meget liten grad har god 
 kompetanse på kommunale saksbehandlings-
systemer. Blant ledere ved tolederkontor mener 
65 prosent dette.

Spørreundersøkelsen viser videre at 73 prosent 
av lederne er helt eller delvis enig i statlig 
ansatte med oppgaver i publikumsmottaket har 
 kompetanse til å hente nødvendige opplysninger 
fra kommunale saksbehandlingssystemer. 
89 prosent av lederne er enig i at kommunalt 
ansatte med oppgaver i publikumsmottaket har 
kompetanse til å hente nødvendige opplysninger 
fra statlige saksbehandlingssystemer. 

Undersøkelsen viser at drøyt halvparten av de 
ansatte opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring 
i statlige systemer i stor grad, omtrent 33 prosent 
oppgir å ha fått det i noen grad, mens 15 prosent 
mener de har fått det i liten grad. Undersøkelsen 
viser videre at 85 prosent av de ansatte oppgir at 
de i noen grad, i stor grad eller i meget stor grad 
har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av statlige 
saksbehandlingssystemer. Andelen kommunalt 
ansatte som mener at de i noen grad, i stor grad 
eller i meget stor grad har fått tilstrekkelig 
 opplæring i bruk av disse systemene, er imidler-
tid 63 prosent. 

Flere ansatte opplyser i intervju og i fritekst-
svarene i spørreundersøkelsen at det på grunn av 
stort arbeidspress ikke settes av nok tid og 
 ressurser til kompetansetiltak, blant annet knyttet 
til saksbehandlingssystemer, ved kontorene. 
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6 Hvilke konsekvenser har partnerskapet for brukere med behov for 
koordinerte tjenester? 

6.1 Opplæring for å kunne informere og veilede 
brukerne 

Ressurskartleggingen i regi av Arbeids- og 
 velferdsdirektoratet, som ble gjennomført i 2011, 
viser at statlig ansatte brukte om lag 8 prosent av 
arbeidstiden på interne opplæringsaktiviteter, 
mens kommunalt ansatte brukte 10 prosent av 
arbeidstiden på slike aktiviteter. 

Figur 8 viser at om lag halvparten av de ansatte sier 
at de i stor eller meget stor grad har fått tilstrekkelig 
opplæring til å kunne gi informasjon og veiledning 
til brukere om statlige ytelser og virkemidler. 
Figuren viser videre at nesten halvparten av de 
kommunalt ansatte opplever at de i noen grad har 
fått tilstrekkelig opplæring. Drøyt 30 prosent av de 
kommunalt ansatte mener at de i liten eller meget 
liten grad har fått dette, mens drøyt 20 prosent av de 
kommunalt ansatte mener de har fått slik opplæring 
i stor eller meget stor grad. Den tilsvarende andelen 
blant statlig ansatte er over 70 prosent. Figuren viser 
videre at 30 prosent av de ansatte ved tolederkontor 
og 15 prosent av de ansatte ved enlederkontor i liten 
eller meget liten grad opplever at de har fått tilstrek-
kelig opplæring til å veilede brukere om statlige 
 virkemidler og ytelser. Det er liten  forskjell mellom 
ansatte som har oppgaver i publikumsmottaket, og 
dem som ikke har det.

 Figur 8  De ansattes svar på spørsmålet: I hvilken grad har du fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og 
veiledning til brukere om statlige ytelser/virkemidler? 

I meget liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I meget stor grad
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Kilde: Spørreundersøkelse blant ansatte ved lokale NAV-kontor april 2011
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Figur 9 viser at 33 prosent av de ansatte oppgir at 
de i liten eller meget liten grad har fått tilstrekke-
lig opplæring til å kunne gi informasjon og vei-
ledning til brukerne om kommunale ytelser og 
virkemidler. Figuren viser videre at blant statlig 
ansatte er det omtrent 55 prosent som svarer 
dette, mens den tilsvarende andelen blant kom-
munalt ansatte er 8 prosent. Det er små forskjeller 
mellom ansatte ved kontor med én leder og 
ansatte ved kontor med to ledere når det gjelder 
dette spørsmålet.

Flere brukerorganisasjoner hevder i intervju at 
tankegangen om én dør i NAV er god, samtidig 
som de påpeker at dette gjør systemet sårbart. 
Møtet mellom brukeren og en enkelt NAV-ansatt 
blir avgjørende for hva slags oppfølging en 
person får, og brukeren er avhengig av at den 
 veilederen han eller hun møter ved NAV-kontoret, 
har god kompetanse. Spesielt de ressurssvake 
brukerne er, ifølge fl ere brukerorganisasjoner, 
utsatt hvis veilederens kompetanse er mangelfull. 
Flere organisasjoner opplever at veilednings- og 
informasjonsrollen blir mangelfullt utført ved 
mange NAV-kontor, og at veilederne i førstelinjen 
i for liten grad evner å forholde seg til brukernes 
sammensatte behov og utfordringer. Flere bruker-
organisasjoner mener denne variasjonen i 
 kompetanse, både når det gjelder regelverket som 
skal forvaltes, og vurderingen av brukernes helse-
situasjon, er en hovedutfordring for NAV. 

Mange ansatte opplyser at kurs og annen syste-
matisk opplæring knyttet til ytelser og virke-
midler er et område som blir nedprioritert ved 
kontorene. Samtidig er det fl ere ansatte som 

hevder at man gjennom samarbeid gradvis blir 
bedre på dette området. 

Ifølge tildelingsbrevet for 2011 fra Arbeids-
departementet er det en forutsetning for å reali-
sere målene med NAV-reformen at de ansatte i 
arbeids- og velferdsforvaltningen får den opp-
læringen og kompetansen som skal til for at for-
valtningens oppgaver kan løses med god kvalitet. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal følge opp 
arbeidet med å utvikle en helhetlig kompetanse-
strategi for arbeids- og velferdsforvaltningen.

I tildelingsbrevene for 2010 og 2011 ber departe-
mentet direktoratet om å rapportere tertialvis om 
kompetansetiltak som gjennomføres i arbeids- og 
velferdsforvaltningen de respektive årene, her-
under tiltak for å legge til rette for god kompetanse 
og kvalitet i sosiale tjenester.  Departementet 
legger til grunn at rapporteringen kan bygge på 
rapporteringene fra fylkene til direktoratet om 
kartlagt kompetansebehov og gjennomført 
 opplæring, samt kompetansetiltak som 
 direktoratet ellers måtte ha opplysninger om.

Departementet opplyser i intervju at det er 
gjennom ført mange sentrale opplæringstiltak i 
regi av direktoratet. Ifølge departementet er det 
imidlertid for omfattende å sette sammen en 
oversikt over alle de kompetansetiltakene som 
gjennomføres lokalt. Departementet har derfor 
ikke oversikt over disse. Departementet opplyser 
videre at den enkelte kommune selv har ansvaret 
for opplæringen knyttet til tolkningen av lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen. Helsetilsynet samler inn informa-
sjon om klagesaker ved NAV-kontorene og gir 

 Figur 9  De ansattes svar på spørsmålet: I hvilken grad har du fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og 
veiledning til brukere om kommunale ytelser/virkemidler?
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 tilbakemelding om kompetansebehov til Arbeids- 
og velferdsdirektoratet.

Departementet opplyser i intervju at det ikke 
fi nner det overraskende at statlig ansatte har 
mindre kompetanse om ytelser og virkemidler 
på det kommunale ansvarsområdet enn omvendt. 
Dette kan ifølge departementet skyldes at 
 økonomisk sosialhjelp er behovsprøvd, og at 
ansatte skal vurdere om brukerne har rett på 
 statlige ytelser, før sosialhjelp gis, mens de 
 statlige ytelsene er rettighetsbasert og ikke krever 
innsikt i kommunale ytelser. Statlig ansatte 
trenger derfor, ifølge departementet, i begrenset 
grad informasjon om de kommunale tjenestene 
for å utføre sine oppgaver. De kommunale 
 ytelsene blir vedtaksbehandlet ved NAV-kontoret, 
mens dette i liten grad er tilfellet for de statlige 
ytelsene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver i 
virksomhets rapporten for 1. og 2. tertial 2011 at 
det gjennomfører fl ere tiltak for å sikre utviklingen 
av god kompetanse og kvalitet i sosialtjenesten og 
koordinering med andre tjenester. Som eksempel 
på konkrete tiltak viser direktoratet til løpende 
kontakt med fylkesmannsembetene og til 
gjennom føring av konferanser der ansatte og 
ledere ved NAV-kontorene utveksler erfaringer. 
Direktoratet opplyser i virksomhetsrapporten for 
2. tertial 2011 at det sammen med Fylkesmannen 
vil sette i verk opplæringstiltak som et ledd i å 
legge til rette for god kompetanse og kvalitet i 
sosialtjenesten straks rundskrivet om lov om 
sosiale tjenester i NAV er ferdig.54 I virksomhets-
rapporten for 1. tertial 2011 skriver direktoratet at 
hovedinntrykket er at kompetanseutviklingen 
skjer gjennom lokal fagopplæring basert enten på 
individuelle behov eller på kontorets behov, men 
at det lokalt i varierende grad dokumenteres 
hvilke utfordringer kompetansetiltakene er ment 
å skulle svare på. Fylkesmennene har i års-
rapportene for 2009 og 2010 rapportert om 
 gjennomførte kompetansehevingstiltak, hoved-
sakelig knyttet til kvalifi seringsprogrammet. 

Departementet viser i brev av 29. mars 2012 til at 
regjeringen i Meld. St. 13 (2011–2012) skriver at 
det blant annet som følge av NAV-reformen 
kreves nye måter å arbeide på, og at mer av 
 arbeidet vil skje i tverrfaglige team. Ifølge 
 departementet vil denne stortingsmeldingen være 
et viktig grunnlag for departementets oppfølging 
av kompetansebehovene på NAV-kontorene.

54) Virksomhetsrapport 2. tertial 2011: "Under forutsetning om at forskrif-
ten trår i kraft 1. januar 2012, vil rundskrivet foreligge i februar 2012."

6.2 Ivaretakelse av personvernet i 
publikumsmottaket

Stat og kommune har et felles ansvar for at NAV-
kontorene er utformet slik at brukerne kan legge 
fram sin sak uforstyrret og med nødvendig konfi -
densialitet. Brukere som henvender seg til et 
NAV-kontor, vil som regel måtte oppgi person-
opplysninger, og saksbehandlerne er ofte 
 avhengige av detaljert informasjon for at 
 brukerne skal få nødvendig hjelp og oppfølging. 

I mål- og disponeringsbrevene fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet til NAV Fylke for 2009 og 
2011 har direktoratet trukket fram at den fysiske 
utformingen av NAV-kontorene skal tilfredsstille 
kravene til universell utforming, personvern for 
brukerne og sikkerhet for egne medarbeidere, 
samtidig som en eff ektiv arbeidsfl yt skal ivare-
tas.55 Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver i 
mål- og disponeringsbrevet for 2009 at det også 
forventer at fylkene tar med seg konseptet i 
 veilederen for fysisk utforming inn i samarbeidet 
med kommunene. Arbeids- og velferdsdirektoratet 
stiller krav om at NAVs bygninger skal være til-
gjengelige for brukerne uavhengig av funksjons-
evne. Forholdene skal legges til rette for at 
brukere som har behov for det, skal kunne legge 
fram sin sak uforstyrret.56

Ifølge direktoratet må NAV Fylke sikre at NAV-
kontorene ivaretar personvernet og taushetsplikten 
i møtet med brukerne i publikumsmottaket. Dette 
handler både om hvordan veiledere/verter 
 samtaler med brukerne, og om den fysiske utfor-
mingen av publikumsarealet, herunder publikums-
pc. Direktoratet stiller i mål- og disponerings-
brevet for 2011 krav om at informasjonssamtaler 
med sensitivt innhold og oppfølgingssamtaler 
med brukere skal skje i samtalerom og ikke i 
åpent publikumsareal.57 

Figur 10 viser at for hele landet er det vel 
50 prosent av de ansatte som er helt eller delvis 
uenig i påstanden om at publikumsmottaket har 
en utforming som ivaretar personvernet, mens 
drøyt 40 prosent er helt eller delvis enig i påstan-
den. Figuren viser at andelen som sier seg helt 
eller delvis uenig i at personvernet er ivaretatt, 
varierer fra omtrent 70 prosent av de spurte i 
Oppland til 30 prosent av de spurte i Sogn og 

55) "Mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene 2009", 
s.14.

56) "Mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene 2010", 
s.15.

57) "Mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene 2011", 
s. 18.
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Fjordane. I 12 av de 19 fylkene er over halvparten 
av de ansatte helt eller delvis uenig i påstanden 
om at publikumsmottaket er utformet på en måte 
som ivaretar personvernet. 

Undersøkelsen viser videre at andelen ansatte 
som er uenig i påstanden, er 54 prosent ved store 
kontor (mer enn 30 statlig ansatte) og 38 prosent 
ved små kontor (færre enn 6 statlig ansatte). 

Flere brukerorganisasjoner bekrefter i intervju at 
mange NAV-kontor har et publikumsmottak som 
ikke ivaretar personvernet, og påpeker at dette er 
problematisk fordi brukerne ikke kan legge fram 
sin sak på en diskret måte. 

Figur 11 viser at rundt en tredel av brukerne i 
2011 er uenig i påstanden om at det er mulig å 
legge fram sin sak uforstyrret ved NAV-kontoret 
dersom man har behov for det. Andelen er nær 
uendret fra 2010 og noe lavere enn i 2009, men 
markert høyere enn i 2008. Figuren viser videre 
at det er liten forskjell mellom dem som kun 
mottar statlige ytelser, og dem som mottar både 
statlige og kommunale ytelser. 58

58) Figuren viser andelen som svarer 1 til 3 på en skala fra 1 til 6, der 1 er 
helt uenig og 6 er helt enig. Kategoriene 1 til 3 er videre i rapporten 
omtalt som "helt eller delvis uenig", mens kategoriene 4 til 6 er omtalt 
som "helt eller delvis enig". Det er i fi guren skilt mellom dem som kun 
mottar statlige ytelser, og dem som mottar både statlige og kommunale 
ytelser. For gruppen som kun mottar statlig(e) ytelse(r) varier antall 
respondenter mellom 4072 og 4440 i de ulike årene. For gruppen som 
mottar både statlig(e) og kommunal(e) ytelse(r), varierer antall respon-
denter fra 303 og til 494.

 Figur 10  Hvor enig eller uenig ansatte er i påstanden: Publikumsmottaket har en fysisk utforming som ivaretar personvernet. 
Etter fylke
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Fylkesmennene gjennomførte i 2010 et lands-
omfattende tilsyn med de sosiale tjenestene i 
NAV. Helsetilsynet oppsummerte disse funnene i 
en rapport i 2011.59 I rapporten ble det blant annet 
trukket fram at det i noen kommuner ikke var lagt 
til rette for at brukerne fi kk framføre sine behov i 
fortrolighet. De ansatte hadde til dels mangelfulle 
kunnskaper om reglene for taushetsplikt, og den 
fysiske utformingen av mottaket ga ikke mulig-
heter for skjermede samtaler. Helsetilsynet mente 
det var særlig behov for å etablere rutiner for å 
overvåke om taushetsplikten blir overholdt i mot-
taket. Arbeidsdepartementet presiserer i brev av 
29. mars 2012 at tilsyn har vist at ivaretakelsen av 
personvernhensyn dreier seg om den fysiske 
utformingen av mottakene, de ansattes kompe-
tanse, hvordan den enkelte blir møtt i mottaket, 
og om det blir brukt skjermingsrom. 

Departementet har blant annet i tildelingsbrevet 
for 2010 lagt vekt på at forholdene skal legges til 
rette for at brukere som har behov for det, skal 
kunne legge fram sin sak uforstyrret. Det stilles 
også krav om at kontorene skal ha universell 
utforming. Fylkesmennene fører tilsyn med dette 
og følger opp eventuelle avvik. Departementet 
hevder i intervju at det ikke har andre virkemidler 
i denne sammenhengen enn å opprettholde kravet 
som et styringssignal i tildelingsbrevet. Ifølge 
departementet kan det tenkes at det i praksis kan 

59) Rapport fra Helsetilsynet 4/2011.

oppstå utfordringer i samarbeidet med kommunen 
omkring utforming av publikumsmottak, men 
uansett er kommune og stat underlagt samme 
lovkrav. 

Direktoratet har, så vidt revisjonen kan se, verken 
i virksomhetsrapportene for 2010 eller for 1. og 
2. tertial 2011 rapportert om hvordan etaten 
legger til rette for at brukere som har behov for 
det, skal kunne legge fram sin sak uforstyrret.

6.3 Kvalifiseringsprogrammet

I november 2007 iverksatte regjeringen 
kvalifi serings programmet med tilhørende 
kvalifi kasjons stønad som et viktig virkemiddel i 
kampen mot fattigdom. Kvalifi serings-
programmet krever et tett samarbeid mellom det 
kommunale og det statlige ansvarsområdet i 
NAV-kontoret. Ordningen forutsetter bruk av 
store deler av NAV- kontorenes samlede virke-
midler for oppfølging innenfor både det statlige 
og det kommunale ansvarsområdet. Kommunen 
har det juridiske ansvaret for brukernes rettig-
heter når det gjelder å delta i kvalifi serings-
programmet, mens staten har ansvar for at det 
fi nnes egnede arbeidsmarkedstiltak som bidrar til 
at brukerne kommer i arbeid og aktivitet. Det er 
derfor en forutsetning for at ordningen skal 
lykkes, at tjenester på tvers av ansvars områdene 
er godt integrerte. Kvalifi serings programmet 
retter seg mot personer med vesentlig nedsatt 
arbeids- og inntektsevne – typiske langtids-
mottakere av sosialhjelp. Programmet skal 
gjennom bedre oppfølging av målgruppen bidra 
til å redusere antall mottakere av sosialstønad og 
medvirke til at fl ere kommer i arbeid.

Omtrent 9000 personer deltok i programmet ved 
utgangen av hver måned i 2010. Ved utgangen av 
august 2011 var det 7400 deltakere i programmet. 
Andelen som gikk ut i fast arbeid etter avsluttet 
program, var 51 prosent i 2008, 35 prosent i 
2009, 28 prosent i 2010 og 29 prosent etter 
2 tertial 2011. Samtidig har overgangen fra 
kvalifi serings programmet til midlertidig inntekts-
sikring økt. I 2008 var det 15 prosent som gikk 
over til midlertidig inntektssikring, mens 
 tilsvarende andeler var 19 prosent i 2009 og 
25 prosent i 2010.60

60) Implementering av kvalifi seringsprogrammet 2007–2010,  Sluttrapport 
fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 Figur 11  Andelen brukere som er uenig i påstanden: Det 
er mulig å legge fram sin sak uforstyrret ved 
NAV-kontoret dersom man har behov for det. 
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Gjennom spørreundersøkelsen til de ansatte er 
det undersøkt hvordan henholdsvis statlig og 
kommunalt ansatte opplever at de samarbeider 
om brukere på kvalifi seringsprogrammet.

Figur 12 viser at for landet som helhet er det 
omtrent 67 prosent som er helt eller delvis enig i 
at statlig og kommunalt ansatte samarbeider godt 
om brukere på kvalifi seringsprogrammet. I Sør-
Trøndelag og Troms er omtrent 82 prosent helt 
eller delvis enig i påstanden, mens i Møre og 
Romsdal er drøyt halvparten helt eller delvis enig 
i den samme påstanden.

Mange ledere og ansatte ved NAV-kontor  opplyser 
i intervju at kvalifi seringsprogrammet er et godt 
tiltak og et nyttig virkemiddel overfor brukere 
som tidligere ikke kom i arbeid og  aktivitet. 

Mange mener også at denne brukergruppen 
følges opp i større grad enn de fl este andre 
 brukergrupper så lenge de er i programmet. 

Noen ansatte peker på at det ofte er tilfeldig om 
en bruker mottar kvalifi seringsstønad eller 
arbeidsavklaringspenger (AAP), og at personer 
som mottar AAP, får mye mindre oppfølging, selv 
om oppfølgingsbehovet reelt sett er det samme. 
Dette gjelder også personer som går ut av 
kvalifi serings programmet og over på AAP. 
Ansatte ved noen kontor opplyser også at brukere 
som går fra kvalifi seringsprogrammet over til 
AAP, ofte får tildelt en ny veileder, og at dette er 
uheldig. Flere ansatte mener det er litt for tilfeldig 
hvor brukerne av kvalifi seringsprogrammet som 
ikke kommer i arbeid og utdanning, havner etter 
endt løp, og at dette i for stor grad avhenger av 

 Figur 12  Hvor enig eller uenig ansatte er i påstanden: Statlig og kommunalt ansatte samarbeider godt om brukere på 
kvalifi seringsprogrammet. Etter fylke
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hvilke ordninger veilederen har kompetanse om. 
Ansatte ved fl ere kontor hevder at de har tatt inn 
brukere i kvalifi seringsprogrammet som ikke har 
vært klare for denne aktivitetsbaserte ytelsen. En 
årsak som nevnes i denne forbindelsen, er ledernes 
ønske om å nå målekortets måltall om antall 
 deltakere i kvalifi seringsprogrammet. 

Flere brukerorganisasjoner framhever at 
kvalifi serings programmet er et godt tiltak, at 
 deltakerne her får god oppfølging og god infor-
masjon, og at de i større grad enn andre brukere 
får én saksbehandler å forholde seg til. Én av 
bruker organisasjonene er bekymret for at det kan 
ta lang tid før deltakerne i kvalifi serings-
programmet får et egnet tiltakstilbud. En annen 
organisasjon mener at det har blitt vanskeligere å 
komme inn på programmet over tid, og at en del 
brukere som burde vært i programmet, får tilbud 
om AAP i stedet. En annen organisasjon trekker 
samtidig fram at det er et positivt trekk ved NAV 
at man har fått økt oppmerksomhet knyttet til 
arbeid og aktivitet for brukere som tidligere bare 
hadde kontakt med sosialtjenesten. Ifølge organi-
sasjonen bidrar dette til at de som er langt unna 
arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid, og at 
kvalifi seringsprogrammet er et tiltak som har 
bedret denne muligheten. Flere bruker-
organisasjoner mener imidlertid at NAV frem-
deles har utfordringer når det gjelder å få 
 personer med sammensatte problemer over i 
 ordinært arbeid. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det 
har et fagansvar når det gjelder kompetanse-
utvikling, utvikling av arbeidsmetoder og saks-
behandlingsrutiner for kvalifi seringsprogrammet, 
og at dette følges opp månedlig. Ifølge direktoratet 
er det en økende tendens til at fl ere brukere går 
fra kvalifi seringsprogrammet til arbeids-
avklarings penger. Dette vil direktoratet følge opp. 
Direktoratet mener det hadde vært en fordel om 
antall deltakere i kvalifi seringsprogrammet hadde 
vært en kommunal styringsparameter i målekortet.

I tildelingsbrevet for 2011 skriver Arbeids-
departementet at Arbeids- og velferdsdirektoratet 
i samarbeid med kommunen skal bidra til å 
 redusere antall langtidsmottakere av økonomisk 
sosialhjelp og fremme overgang til arbeid og 
 aktivitet blant annet ved å legge til rette for en 
god gjennomføring av ordningen med 
kvalifi serings program. Ifølge departementet 
utgjør statlige arbeidsmarkedstiltak en vesentlig 
del av tiltakene i kvalifi seringsprogrammet. 
Arbeidsdepartementet uttaler at den samlede 

kompetansen ved NAV-kontorene skal utnyttes, 
herunder både sosialfaglig og arbeids markeds-
faglig kompetanse. Direktoratet har ifølge 
 departementet et særlig ansvar for kompetanse-
utvikling, utvikling av arbeidsmetoder og saks-
behandlingsrutiner. Videre opplyser departementet 
i intervju at innføringen av kvalifi serings-
programmet og felles arbeidsevnevurdering er 
lovkrav som gir føringer for samarbeidet mellom 
stat og kommune. Departementet mottar tertialvis 
rapportering fra direktoratet om ordningen. 
Denne gir ifølge departementet mye informasjon 
om samarbeidet mellom stat og kommune. 
I tillegg til dette opplyser departementet å ha 
mottatt tre rapporter fra følgeevalueringen av 
kvalifi seringsprogrammet. Departementet mener 
at resultatene fra disse evalueringene tyder på en 
positiv utvikling, og viser til at deltakere i 
 programmet bruker både kommunale og statlige 
tiltak. 

Bevilgningene til kvalifi seringsprogrammet gis 
som en del av rammebevilgningen til kommunene. 
Departementet anser kvalifi seringsprogrammet 
som et av de viktigste virkemidlene for å bygge 
opp under NAV-partnerskapet og som en rettighet 
som kommunen ikke har anledning til å avslå 
med henvisning til økonomiske forhold. 
 Departementet opplyser at det følger opp de 
avslagene som gis, og undersøker hvordan disse 
begrunnes. Det at ordningen er lagt under lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 
påvirker i liten grad hvordan departementet følger 
opp ordningen. Departementet opplyser i intervju 
at ordningen følges opp tettere enn noe annet 
enkelt område innenfor Arbeidsdepartementets 
ansvarsområde, og langt tettere enn andre 
områder som ligger under det kommunale 
ansvarsområdet. En undersøkelse om bruken av 
programmet er planlagt gjennomført i 2012.

Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer om 
kvalifi seringsprogrammet i alle tertialrapportene 
fra og med 1. tertial 2009 til og med 2. tertial 
2011. I tillegg er det i 2011 laget en rapport som 
inngår i direktoratets rapporteringer til Arbeids-
departementet i tilknytning til arbeidet med 
 kvalifi seringsprogrammet. I virksomhetsrapporten 
for 2. tertial 2011 rapporterer direktoratet om en 
nedgang i antall deltakere i programmet. Ifølge 
direktoratet har kommunene fått økt ramme-
bevilgningen til dekning av merutgifter i forbin-
delse med kvalifi seringsprogrammet. Direktoratet 
sier i intervju at det er en bekymringsfull utvik-
ling at noen kommuner synes å ønske å spare 
penger ved å praktisere en form for inntaksstopp 
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til kvalifi seringsprogrammet eller ved å skrive 
deltakere for tidlig ut av programmet. Direktoratet 
opplyser videre at det ikke kan gripe inn overfor 
denne utviklingen, ettersom ordningen er et 
 kommunalt ansvar. Direktoratet legger vekt på å 
stille tiltaksplasser til rådighet. 

Undersøkelsen viser at mange ansatte opplever at 
samarbeidet ved en del kontor ikke fungerer godt 
nok. Omtrent halvparten av de ansatte er helt 
eller delvis enig i påstanden om at det at stat og 
kommune har ulike ansvarsområder, gjør det 
 vanskelig å gi en individuell og tett oppfølging av 
brukerne. Omtrent 35 prosent er helt eller delvis 
uenig i denne påstanden. Ved kontor med todelt 
ledelse er 60 prosent av respondentene helt eller 
delvis enig i påstanden, mens den tilsvarende 
andelen ved enlederkontor er knapt 50 prosent. 

Omtrent 71 prosent av lederne ved enlederkontor 
og 39 prosent av lederne ved tolederkontor mener 
at personer med sammensatte behov får et helhet-
lig tjenestetilbud i stor eller meget stor grad. 

6.4 Brukernes tilfredshet med informasjonen og 
servicen fra NAV

 Ifølge tildelingsbrevet fra Arbeidsdepartementet 
til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 skal 
arbeids- og velferdsetaten møte brukerne med 
service, respekt, kompetanse, informasjon, til-
gjengelighet og et godt tilpasset tjenestetilbud. 
I NAVs personbrukerundersøkelse er det blant 
annet spurt om brukerne får den informasjonen 
de har behov for fra NAV, og hvor fornøyd de er 
med servicen fra kontoret. Det er viktig at statlig 
og kommunal side samarbeider godt om brukere 
som mottar både statlige og kommunale ytelser. 
Hvor fornøyd denne gruppen er, kan si noe om 
hvordan samarbeidet mellom statlig og kommunal 
side fungerer. Det er derfor skilt mellom brukere 
som kun mottar statlige ytelser, og brukere som 
mottar både statlige og kommunale ytelser. 
Bruker undersøkelsen er gjennomført for årene 
2008–2011. 

Figur 13 viser at andelen brukere som er uenig i 
at de får den informasjonen de har behov for fra 
NAV, varierer mellom omtrent 40 prosent og 50 
prosent i perioden 2008–2011, og at andelen 
 misfornøyde brukere er høyere i 2011 enn den var 
i 2008. Bortsett fra i 2010 er andelen som sier seg 
uenig i påstanden, noe høyere for brukere som 
mottar både statlige og kommunale ytelser, enn 
for brukere som kun mottar statlige ytelser.

Figur 13 viser videre at i 2011 er om lag 51 
prosent av brukerne som mottar både en statlig og 
en kommunal ytelse, uenig i at de får den infor-
masjonen de har behov for. Dette er en økning på 
9 prosentpoeng fra 2010. For brukergruppen som 
mottar kun statlige ytelser, økte andelen 
 misfornøyde brukere fra 2008 til 2009, og har 
siden da holdt seg stabilt på 45 prosent. 
61 
Figur 14 viser at andelen brukere som er 
 misfornøyd med servicen, er høyere i 2011 enn 
den var i 2008. I hele perioden er en større andel 
av de brukerne som mottar både en statlig og en 
kommunal ytelse, mindre fornøyd med servicen i 
NAV helhetlig sett enn dem som kun mottar 
 statlige ytelser. Brukere som mottar ytelser fra 
begge ansvarsområder, opplever i mindre grad 
enn dem som mottar ytelser fra ett av ansvars-
områdene, at NAV innfrir forventningene deres.

61) Figuren viser andelen som svarer 1 til 3 på en skala fra 1 til 6, der 1 er 
helt uenig og 6 er helt enig. For gruppen som kun mottar statlig(e) 
ytelse(r) varier antall respondenter mellom 6385 og 6825 i de ulike 
årene. For gruppen som mottar både statlig(e) og kommunal(e) 
ytelse(r), varierer antall respondenter fra 407 til 635.

  Figur 13  Andelen brukere som sier seg uenig i påstanden: 
Jeg får den informasjonen jeg har behov for 
(fra NAV) 61
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62 

6.5 Brukerutvalg

Ifølge mål- og disponeringsbrevet fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet til fylkene i 2009 og 2010 
skal NAV videreføre arbeidet med både individ-
basert og systembasert brukermedvirkning. NAV-
kontorene må, som en del av samarbeidet med 
kommunene, utvikle gode arbeidsprosesser som 
inkluderer aktiv brukermedvirkning.63 Ifølge mål- 
og disponeringsbrevet for 2011 skal systembasert 
brukermedvirkning ivaretas blant annet gjennom 
formalisert samarbeid med partene i arbeidslivet 
og andre brukerorganisasjoner. På lokalt nivå skal 
formen på brukermedvirkningen diskuteres med 
kommunen.64

I spørreundersøkelsen til lederne er det 208 
ledere som oppgir at det er etablert et bruker-
utvalg ved kontoret. Dette tilsvarer omtrent 
50 prosent av dem som besvarte undersøkelsen. 
Av de lederne som oppgir at de har et bruker-

62) Figuren viser andelen som svarer 1 til 3 på en skala fra 1 til 6, der 1 er 
svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Svarene er vist for perioden 
2008–2011. For gruppen som kun mottar statlig(e) ytelse(r) varier 
antall respondenter fr 6422 til 6851 i de ulike årene. For gruppen som 
mottar både statlig(e) og kommunal(e) ytelse(r), varierer antall respon-
denter fra 405 til 477.

63) "Mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene 2009", 
s.14 og 2010, s. 17.

64) "Mål- og disponeringsbrev fra overordnet fylkesledd til fylkene 2011", 
s.18.

utvalg, er det 54 prosent som svarer at samarbeidet 
med brukerutvalget fungerer godt eller meget 
godt. Dette betyr at omtrent 27 prosent av 
 kontorene har brukerutvalg som lederne mener 
fungerer godt eller meget godt.

Av de lederne som oppgir at de har et bruker-
utvalg, er det omtrent 58 prosent som oppgir at 
innspillene fra brukerutvalget i liten eller meget 
liten grad har bidratt til at brukere med behov for 
koordinerte tjenester fra stat og kommune, får en 
god oppfølging. 55 prosent av lederne oppgir i 
spørreundersøkelsen at brukerorganisasjoner i 
liten eller meget liten grad har bidratt med inn-
spill til utformingen av kontorets tjenester.

Flere brukerorganisasjoner hevder at de lokale 
brukerutvalgene i liten grad fungerer. En av de 
store organisasjonene mener det er omtrent 10 
prosent av kontorene som har brukerutvalg som 
fungerer etter hensikten. Mange bruker-
organisasjoner hevder at ved de kontorene det er 
etablert brukerutvalg, fungerer disse som et råd 
som primært mottar informasjon, og som er uten 
reell innfl ytelse, og at møtene har en form som 
ikke inviterer til dialog. Én av organisasjonene er 
opptatt av at NAV ber brukerrepresentantene om 
å gjøre en jobb for dem, og at NAV derfor bør 
være villig til å legge mer til rette for at bruker-
medvirkningen skal fungere godt. Organisasjonen 
opplyser at det er ressurskrevende å lære opp 
representanter som skal uttale seg på vegne av 
fl ere, og at de har behov for kurs og bistand fra 
NAV for å få gjennomført opplæring i stort nok 
omfang. 

Ifølge tildelingsbrev for 2010 og 2011 skal arbeids- 
og velferdsetaten sørge for at representanter for 
brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse 
med planlegging, gjennomføring og evaluering av 
etatens tjenester. Arbeids- og  velferdsetaten skal 
videre så langt som mulig utforme tjeneste-
tilbudet i samarbeid med brukerne, gjennom 
behovsavklaring og individuell oppfølging. I den 
forbindelse skal det redegjøres for arbeidet med 
brukermedvirkning på systemnivå, herunder 
Arbeids- og velferdsdirektoratets samarbeid med 
det sentrale brukerutvalget og kontakten med de 
fylkesvise brukerutvalgene. 

I tildelingsbrevet fra departementet til direktoratet 
er det et krav at brukermedvirkning skal skje på 
både individ- og systemnivå. Kravet om å opp-
rette brukerutvalg er imidlertid begrenset til å 
gjelde brukerutvalg på fylkesnivå og sentralt nivå. 
Departementet opplyser i intervju at det ikke har 

   Figur 14  Andelen brukere som er misfornøyd med 
servicen hos NAV helhetlig sett 62
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gitt signaler om lokale brukerutvalg utover det 
som følger av arbeids- og velferdsforvaltnings-
loven om at de lokale samarbeidsavtalene skal 
inneholde bestemmelser om hvordan kontoret 
skal samhandle med representanter for brukerne. 
Departementet viser til tildelingsbrev til Arbeids- 
og velferdsdirektoratet for 2007, hvor det er 
 presisert at for NAV-kontorene skal bruker-
medvirkning reguleres i de lokale samarbeids-
avtalene.65 Videre opplyser departementet at det i 
tildelingsbrevene for perioden 2006 til 2009 er 
presisert at direktoratet skal rapportere på blant 
annet samarbeidet med sentrale og lokale 
 brukerutvalg/brukerpanel, og at direktoratet har 
rapportert omfattende om brukermedvirkning. 
Ifølge departementet har Arbeids- og velferds-
direktoratet hatt fi re møter i det sentrale bruker-
utvalget i 2010 og 2011. Departementet opplyser 
at det har fått noe begrenset informasjon om 
hvordan lokale brukerutvalg fungerer, men at det 
i 1. tertial rapport for 2009 rapporteres om jevnlig 
kontakt mellom direktoratet og de fylkesvise 
bruker utvalgene. 

65) Tildelingsbrevet 2007, side 11.

Kilde: Colourbox
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7 Vurderinger

Undersøkelsen viser at et fl ertall av NAV-lederne 
mener at samarbeidet mellom den statlige og den 
kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer 
godt. Så langt har det også vært få saker om 
 praktiseringen av avtalene som har gått til 
mekling hos Fylkesmannen eller til tviste løsnings -
nemden. Samtidig viser undersøkelsen at samar-
beidet mellom staten og kommunen kan bli bedre 
på fl ere områder. 

7.1 Potensial for å utnytte ressursene bedre på 
tvers av statlige og kommunale skiller

Det er et mål at statlig og kommunalt ansatte skal 
kunne utføre arbeidsoppgaver på hverandres 
ansvarsområder ved behov. Dette kan bidra både 
til mer integrerte arbeidsprosesser ved NAV- 
kontorene, slik at de får en samordnet første linje-
tjeneste overfor brukerne, og til at de samlede 
ressursene ved kontorene utnyttes best mulig. 
Drøyt 40 prosent av de ansatte arbeider i liten 
grad med oppgaver innenfor både det kommunale 
og det statlige ansvarsområdet. Dette gjelder 
 spesielt ved kontor med toledermodell, og det er 
betydelige forskjeller mellom fylkene. Et fl ertall 
av ansatte og ledere mener at både statlig og 
 kommunalt ansatte i større grad enn i dag bør 
kunne arbeide på hverandres områder. De ansatte 
mener at skillet mellom statlige og kommunale 
ansvarsområder i NAV-kontoret gjør det vanskelig 
å gi en individuell og tett oppfølging av brukere 
med behov for koordinerte tjenester fra stat og 
kommune. Samlet sett betyr dette at samarbeidet 
mellom statlige og kommunale tjenester ikke i 
 tilstrekkelig grad bidrar til at det totale 
virkemiddel apparatet brukes på en mest mulig 
eff ektiv måte, slik intensjonen med partnerskapet 
var. Departementet opplyser i brev av 29. mars 
2012 at det har vært en viktig målsetting at statlig 
og kommunalt ansatte skal kunne arbeide på 
 hverandres områder, men at selve etableringen av 
NAV-kontorene har vært en prioritert oppgave i 
reformperioden. Når alle NAV-kontorene nå er 
etablert, vil det ifølge departementet bli større 
oppmerksomhet rundt det å videreutvikle NAV-
kontorene slik at ressursene kan utnyttes bedre på 
tvers. Departementet mener det er indikasjoner på 
at samarbeidet fungerer bedre i de NAV-kontorene 
som ble etablert først. 

Publikumsmottaket vil ofte være brukernes første 
møte med NAV-kontoret, og den instansen som 
viser vei videre inn i systemet. Undersøkelsen 
viser at ansatte i publikumsmottak i større grad 
enn andre ansatte arbeider på tvers av statlige og 
kommunale skiller. Likevel oppgir 29 prosent av 
de ansatte med mottaksoppgaver at de i liten grad 
arbeider med oppgaver innenfor begge ansvars-
områdene. Ved tolederkontorene arbeider halv-
parten av de ansatte i publikumsmottaket i liten 
grad på både statlige og kommunale områder. 
Dette viser at statlige og kommunale skiller i for 
stor grad er opprettholdt i publikumsmottaket. 
Arbeids- og velferdsetaten bør samarbeide med 
kommunene om å legge bedre til rette for at 
ansatte i større grad skal kunne arbeide på hver-
andres ansvarsområde når dette er til det beste for 
brukerne. Dette er spesielt viktig for ansatte i 
publikumsmottaket og ved tolederkontor, hvor 
potensialet for økt samarbeid er stort. 

30 prosent av de kommunalt ansatte og 
55 prosent av de statlig ansatte opplever å ikke ha 
fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi 
 informasjon og veiledning til brukere om ytelser 
og virkemidler på den andre parts ansvarsområde. 
Selv om ikke alle ansatte ved et NAV-kontor skal 
kunne utføre alle typer oppgaver ved kontoret, 
fører manglende opplæring om hverandres ytelser 
og virkemidler til at veilederne i begrenset grad 
utfører arbeidsoppgaver på tvers av statlige og 
kommunale skiller. Dette kan gjøre det 
 vanskeligere å nå målet om at brukere med 
 sammensatte problemer i størst mulig grad skal 
ha en fast kontaktperson å forholde seg til. 

I tildelingsbrevene fra Arbeidsdepartementet til 
direktoratet krever departementet at direktoratet 
samarbeider med kommunene og Fylkesmannen 
på enkelte områder, blant annet når det gjelder 
generelle tiltak for å heve kompetansen. 
 Direktoratet har imidlertid i liten grad fulgt opp 
at kompetanse deles på tvers av ansvarsområder i 
arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette gjelder 
både ytelser, virkemidler og saksbehandlings-
systemer.

NAV-kontorene skal sørge for at representanter 
for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbin-
delse med planlegging, gjennomføring og 
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 evaluering av etatens tjenester. Omtrent halv-
parten av kontorene har etablert et lokalt bruker-
utvalg, men bare halvparten av disse igjen 
 opplyses å fungere godt. For å øke tilfredsheten 
blant brukere som har behov for statlige og 
 kommunale tjenester, bør arbeids- og velferdsetaten 
i samarbeid med kommunene sikre at brukerne i 
større grad enn i dag involveres i videreutviklingen 
og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet ved det 
enkelte NAV-kontor. Dette kan blant annet gjøres 
ved å legge til rette for at det opprettes vel-
fungerende lokale brukerutvalg der brukere med 
behov for koordinerte tjenester er representert. 
Departementet er enig med Riksrevisjonen i at 
det er nødvendig å involvere brukerne sterkere i 
videreutviklingen og kvalitetssikringen av tjeneste-
tilbudet ved det enkelte NAV-kontor. Departe-
mentet peker på at det har vært problemer med 
involvering av brukerorganisasjoner fl ere steder, 
da disse ikke er organisert på kommunenivå.

7.2 Mangelfull tilgang til nødvendig informasjon 
og lite opplæring hindrer god oppfølging av 
brukere med sammensatte behov

Deling av informasjon som er relevant for 
oppfølging av brukerne, er nødvendig for at 
veilederne skal kunne utføre oppgaver på tvers 
av statlige og kommunale skiller når dette er 
hensiktsmessig. Både statlig og kommunalt 
ansatte mener at de i hovedsak har tilgang til 
nødvendig informasjon fra de statlige saks-
behandlings systemene, men en fjerdedel av 
veilederne mener at kommunalt ansatte ikke har 
fått tilstrekkelig opplæring i å bruke statlige 
saksbehandlingssystemer. Mange statlig ansatte 
har ikke nødvendig tilgang til informasjonen som 
ligger i kommunale saks behandlingssystemer, og 
et fl ertall opplever at de ikke har tilstrekkelig 
kompetanse i bruk av disse systemene. Dette 
innebærer at de mangler  nødvendig informasjon 
om enkelte brukere, blant annet om hva slags 
oppfølging disse får fra  kommunal side av 
kontoret. Dessuten opplever mange veiledere, 
spesielt ved en del store kontor, at det fi nnes få 
arenaer som egner seg for informasjons-
utveksling mellom statlig og kommunalt ansatte. 
Departementet opplyser at det i reformperioden 
har vært gjennomført en rekke kompetanse tiltak 
på tvers av stat og kommune, samtidig som tilsyn 
med lov om sosial tjenester har avdekket at 
kompetansen ikke har vært god nok. 
Departementet mener at kompetanse er helt 
avgjørende for å kunne levere gode, integrerte 
tjenester til brukerne, og at det er noe direktoratet 

må arbeide videre med. I 2012 vil det i 
forbindelse med rundskriv om lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
gjennomføres en betydelig opplæring av både 
kommunalt og statlig ansatte. Departementet 
opplyser at NAV Fylke og fylkesmennene vil 
samarbeide om felles kompetanseplaner i 2012, 
og at direktoratet  arbeider med en helhetlig 
kompetansestrategi for arbeids- og 
velferdsforvaltningen.

Over halvparten av brukerne som fi kk både 
 statlige og kommunale ytelser i 2011, var uenig i 
at de fi kk den informasjonen de hadde behov for 
fra NAV. Over 40 prosent av dem som mottok 
både kommunale og statlige ytelser, var 
 misfornøyd med den servicen de fi kk. I hele 
 perioden fra 2008 til 2011 er andelen som er 
 misfornøyd med servicen hos NAV, høyere i 
gruppen som mottar ytelser fra både stat og 
kommune, enn i gruppen som bare mottar statlige 
ytelser. Flere ansatte trekker fram at brukere som 
avslutter kvalifi seringsprogrammet og går over på 
en statlig ytelse, får mindre oppfølging enn 
 tidligere, selv om det reelle oppfølgingsbehovet 
er det samme. Etter revisjonens vurdering er det 
viktig at det er den enkeltes behov og ikke hva 
slags stønad personen mottar, som legges til 
grunn for hva slags oppfølging NAV-kontoret gir.

Arbeids- og velferdsetaten bør i samarbeid med 
kommunene legge til rette for økt informasjons-
utveksling mellom de statlige og de kommunale 
ansvarsområdene og for at dette kan skje på en 
mer eff ektiv og hensiktsmessig måte. Videre bør 
Arbeids- og velferdsdirektoratet vurdere om 
kompetanse tiltakene som er iverksatt i regi av 
arbeids- og velferdsetaten og Fylkesmannen, er 
innrettet på en måte som sikrer kompetansedeling 
på tvers av statlige og kommunale skiller. 

7.3 Personvernet er i for liten grad ivaretatt i 
utformingen av NAV-kontorene

Ved NAV-kontorene innhentes det opplysninger 
av personlig og sensitiv karakter. Staten og 
 kommunen har et felles ansvar for at kontorene er 
utformet på en måte som ivaretar personvernet, 
slik at brukerne får legge fram sin sak uforstyrret 
og uten at fortrolig informasjon kan overhøres 
av uvedkommende. Nærmere halvparten av 
 veilederne ved lokale NAV-kontor er helt eller 
delvis enig i påstanden om at publikumsmottaket 
ikke har en fysisk utforming som ivaretar person-
vernet. En tredel av brukerne er uenig i at de kan 
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legge fram sin sak uforstyrret ved NAV-kontoret, 
og fl ere brukerorganisasjoner peker på at dette er 
et stort problem. Departementet har i tildelings-
brevene stilt krav om at forholdene skal legges til 
rette for at brukere som har behov for det, skal 
kunne legge fram sin sak uforstyrret. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet har, så langt revisjonen kan 
se, ikke rapportert til Arbeidsdepartementet om 
status når det gjelder å ivareta personvernet i 
publikumsmottakene ved NAV-kontorene.

Det er et felles ansvar for staten og kommunen at 
kontorene utformes på en måte som sikrer at 
person vernet ivaretas. Arbeidsdepartementet bør 
følge opp at Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
NAV Fylke i samarbeid med den enkelte kommune 
sørger for at dette blir gjort. Departementet 
 opplyser at det er enig i at det er viktig å ivareta 
person vernet på NAV-kontorene. Det mener 
 imidlertid at personvernet best kan håndteres 
gjennom å øke kompetansen i mottaket, og at 
direktoratet skal arbeide videre med dette framover. 

7.4 Styringen av NAV-kontorene er lite helhetlig 

Den administrative ledelsen i en rekke kommuner 
opplever den statlige styringen som mer 
 syste matisk og detaljert enn den kommunale 
 styringen. I tillegg rapporteres det hyppigere om 
måloppnåelse innenfor det statlige området. 
Dette bekreftes av lederne ved NAV- kontorene. 
Målekortet som styringsverktøy består for en stor 
del av parametere innenfor det statlige ansvars-
området. Selv om kommunene er invitert til å 
legge inn egne styringsparametere, følges disse 
opp i begrenset grad. Ansatte ved en rekke 
 NAV-kontor opplever at det er de oppgavene som 
måles og følges opp i den statlige styrings-
dialogen, som i praksis blir prioritert av ledelsen 
ved kontoret. Dette oppgis som en årsak til at 
kommunalt ansatte bruker mer tid på statlige 
 tjenester og ytelser enn omvendt. Arbeids- og 
 velferdsetaten skal ikke pålegge kommunene å 
benytte statlige styringsverktøy, men det bør 
 vurderes om det kan legges bedre til rette for at 
kommunene kan ta i bruk dette verktøyet i større 
grad enn i dag, slik at det kan etableres ett felles 
mål- og resultatstyringssystem for NAV- kontorene. 
Dette vil kunne bidra til at partner skapet videre-
utvikles på en god måte.  Departementet opplyser 
at selv om 80 prosent av NAV-kontorene har 
inkludert kommunale indikatorer i målekortet, 
må datafangst gjøres manuelt for disse indikato-
rene. Direktoratet har satt i gang et prosjekt som 

skal utrede muligheten for ett sett med anbefalte 
indikatorer innenfor det kommunale ansvars-
området. Videre skal prosjektet vurdere mulig-
heten for at et sett med anbefalte kommunale 
indikatorer kan gjøres til gjenstand for auto matisk 
datafangst i målekort på lik linje med data knyttet 
til indikatorer på det statlige ansvars området. 
Ifølge departementet er det også satt i gang et 
pilotprosjekt i Østfold, ledet av Fylkesmannen og 
fi nansiert av arbeids- og velferds etaten. Prosjektet 
skal foreslå indikatorer på det kommunale 
ansvarsområdet, i tillegg til indikatorer som 
spenner over både kommunalt og statlig ansvars-
område. Departementet mener at  indikatorer i 
målekort på både kommunal og statlig side, samt 
fellesindikatorer og like  premisser for datafangst, 
vil være viktig for å styrke partnerskapet mellom 
stat og kommune. Departementet presiserer at 
kommunal bruk er basert på kommunal frivillig-
het, og at motivasjonen for å ta i bruk slike 
 systemer må være til stede også på kommunal 
side.

Partnerskapet mellom staten og kommunen vies 
liten oppmerksomhet i styringsdialogen i arbeids- 
og velferdsetaten. I mål- og disponeringsbrevene 
til fylkene og i virksomhetsrapporteringen 
omtales partnerskapet med kommunen i liten 
grad utover det som gjelder kvalifi serings-
programmet. Arbeidsdepartementet bør vurdere å 
styrke informasjonsgrunnlaget om partnerskapet, 
slik at det bedre kan styre og følge opp sentrale 
krav og forventninger til tjenestetilbudet til 
brukere med behov for koordinerte tjenester fra 
stat og kommune. Departementet viser til at 
direktoratet i 2012 har ferdigstilt en rapport om 
partnerskapet, og at denne er et godt utgangs-
punkt for å bedre informasjonsgrunnlaget om 
partnerskapet. Ifølge departementet har direktoratet 
i 2012 vært opptatt av å sikre like signaler i 
mål- og disponeringsbrev til fylkesdirektørene og 
embetsoppdraget til fylkesmennene om partner-
skapet.
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       
26.10.2011 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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