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EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 16.01.2013 Tidspunkt: 12:00

BEFARING / ORIENTERINGER

Kl. 10:30 - 12:00
Redaktør Lars Helle fra Stavanger Aftenblad vil orientere 
om omstillingsprosjektet i Stavanger Aftenblad

kl 1200 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
Kl 12:30 - 15:00 Opplæring på IPad for formannskapets medlemmer.

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av utvalget:

001/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.1.2013

002/13
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.11.2012 og 
13.12.2012

003/13 Referatsaker til formannskapets møte 16.1.2013

Egersund, 7. januar 2013

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

- Frank Emil Moen (AP)  for Thusanee Lingeswaran (AP).

- Morten Haug (KRF)   for Solveig Ege Tengesdal (Krf)

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. etasje.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.12.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2426
Journalpostløpenr.:
12/32078

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
001/13 Formannskapet 16.01.2013

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.1.2013
  

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.12.20123:



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  04.12.2012 
Arkiv: :FE-033 
Arkivsaksnr.: 
12/2221 
Journalpostløpenr.: 
12/29189 

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 
002/13 Formannskapet 16.01.2013 
 
 
 

 
 

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
28.11.2012 og 13.12.2012 
   
 

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

 

Forslag til vedtak 04.12.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte 28.11.2012 og 13.12.2012 godkjennes. 
 
 
 
 

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
256839 Protokoll for mannskapets møte 28.11.12.doc 
259541 Protokollen FS-13.12.2012.doc 
 
 
 

 
 
 



Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 28.11.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra:  12:00 Tidspunkt - til:  15:45 
Sak – fra / til: 124/12 - 132/12

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

Følgende medlemmer hadde forfall:
Thusanee Lingeswaran – AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Frank Emil Moen - AP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Brit Kvassheim – V (Sak 130/12)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef teknisk Anne-
Grethe Woie, kommunalsjef økonomi Kristin B. Haugland, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen

Merknader til møtet:
 Vedtak i sak 129/12 Kulturprisen 2012 er midlertidig unntatt offentlighet jf. offl § 5 frem til 

tildeling er utdelt første søndag i advent.
 Vedtak i sak 132/12 Lokal lønnsdannelse er midlertidig unntatt offentlighet jf. Offl § 5 frem til 

forhandlingene er gjennomført.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet



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

124/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 21.11.2012

125/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

126/12 Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 31.10.2012

127/12 Referatsaker til formannskapets  møte 21.11.2012

128/12 Innsatspremie 2012

129/12 Kulturprisen 2012

130/12 Ansettelse av  kommunalsjef for kultur og oppvekst

131/12 Ansettelse av kommunalsjef helse og omsorg.

132/12 Lokal lønnsdannelse 2012



124/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 21.11.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 19.10.2012:

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Møtet ble lukket under del av møtet da rådmannen orienterte om en forhandlingssak jf. kl §31, 
nr 5.

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om inntekter og prisnivå i Egersundshallen. Er 
prisnivået så høyt at det i realiteten hindrer besøk?

Rådmannen beklaget at spørsmålet ikke var kommet frem slik at det ikke kan besvares i 
møtet, men det vil bli besvart i neste møte 13.12.12.

Votering:

FS-124/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

125/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 
2013 vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor 

tjenesteproduksjon.



e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved 
Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprosjekt).

f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor 
selvkostprinsippet for tjenesteområdet.

8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer  fortløpende 
via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er 
full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter. 

9. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund 
kommune deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune 
skal en se på samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å 
lette prosessene for alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske 
situasjoner.

10. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 
2012 reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

11. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv 
Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 
paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

13. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 
kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

15. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
16. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –

forutsatt driftsoverskudd.
17. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme.

18. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler 
ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

19. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

20. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.  
21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
22.  Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende.
23. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer –

justeres i den grad det er mulig med 5%. 
24. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.
25. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

26. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. 
Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og 
/ eller et positivt premieavvik i kalenderåret.

27. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
28. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:

a.  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.



d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen 
adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En 
leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med 
egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang 
til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. 
Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 

investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.

13.11.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse:

”Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis 
det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så 
knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT 
og iverksette spesialundervisning.

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da 
må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning.

Forslag:
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at 
det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.”

HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse:

”Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.”

LEIF ERIK EGAAS – H foreslo:
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.”

Votering:
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.”



ADM-013/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet:

Unio:
Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og 
det følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  
Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære 
undervisningen.  Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, 
er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en 
melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning.

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  
Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten 
at det nødvendigvis kalles spesialundervisning.

Forslag:
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten 
at det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen 
må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være 
ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.

Fagforbundet:
Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.

Vedtaket er enstemmig.

14.11.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slike fellesforslag (fra seniorene):

”Felles brukerutvalg tar rådmannens budsjettforslag til orientering med følgende 
tillegg:

1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 
servicesenter fra 01.01.2013.

2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med 
funksjon fra 01.01.2013.”

ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr) foreslo:
”Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 
ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.”

Votering:
Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering med Iversens fellesforslag og Egelandsdal forslag.

BRU-029/12 Vedtak:



Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende tillegg:
1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 

servicesenter fra 01.01.2013.
2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med funksjon fra 

01.01.2013.
3. Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 

ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.

Vedtaket er enstemmig.

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Arne Stapnes (H) la frem forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til budsjett 2013 og økonomiplan 
2013-2016. (F-1)

Arne Stapnes (H) la frem slike forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre:
”Endring punkt 8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer 

fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 
prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og reduksjoner i driftsutgifter. (F-2)

Endring punkt 14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 
30.000.000 kroner. 15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til 
utbetaling i september 2013.
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.” (F-3)

Odd Stangeland (AP) foreslo slik forslag (fellesforslag AP+H):
29. ”Eigersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Egersund 

sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-
2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak. (F-4)

30. Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en 
prøveordning ved en av kommunens skoler. (F-5)

31. Parkering i Egersund sentrum (F-6)

1. Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på 
Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet er å 
få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av parkeringsfondet.

2. Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall 
parkeringsplasser i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. 
Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering 
vurderes.
Saken skal belyse:
a. Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger. 
b. Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser.

Det vurderes samarbeid med private aktører. 

32. I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til 
universell utforming av tribuneanlegget i Egersundshallen. (F-7)



33. Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om 
organisasjonsgjennomgang. (F-8)

34. Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen 
skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre 
oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt 
sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling. (F-9)

35. Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehjemler i 
kommunen. (F-10)

36. Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til 
finansiering av nytt senter på Lagård. (F-11)

37. Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13. (F-12)

38. Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny 
plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper. (F-13)

39. I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i 
prosjektstillinger. (F-14)

40. Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever 
gjennomføring innen gitte frister. (F-15)

a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del 
II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av 
avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til 
prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for 
gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013.

b. Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status 
for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal 
bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter 
("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)."

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la frem forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre til 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. (F-16)

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slik forslag (fellesforslag KrF+SP+V):
41. ”Eigersund kommune vil som et næringspolitisk virkemiddel opprettholde støtte til 

Vinterlandbruksskolen. Å heve og opprettholde kompetansen gjennom å utdanne flere 
agronomer er en billig investering for kommunen som vil gi positive næringsmessige 
ringvirkninger. En del av satsingen på å heve den generelle kompetansen i Eigersund vil 
være å opprettholde og styrke et kompetansemiljø for lokal matproduksjon. (F-17)

42. Arbeidet med å identifisere forbedringsområder innen individuelt tilrettelagt undervisning 
med spesielt fokus på spesialundervisning videreføres og prioriteres.
I dette arbeidet bes administrasjonen vurdere ulike modeller som også innebærer å 
tilføre nødvendig kompetanse til klasserommet framfor at elever og ressurser tas ut. (F-18)

Eigersund kommune setter seg som mål at minst 0,5% av elevene i ungdomsskolen skal 
ta fag på videregående nivå skoleåret 2013/2014, 3% i skoleåret 2014/2015 og 5% i 
skoleåret 2015/2016. (F-19)



43. Frelsesarmeen bes fortsette sitt arbeid innen rusomsorgen i Eigersund med fortsatt drift 
av Fyrlyssenteret inntil ny plan for organisering av psykisk helsetjeneste og rusomsorg 
foreligger. (F-20)

44. Rådmannen setter i løpet av 1. kvartal 2013 ned en prosjektgruppe som har som ansvar 
å evaluere prøveprosjekt med Opplevelseskortet etter endt prøveperiode. Evalueringen 
legges frem for Kommunestyret. (F-21)

45. Tilgang til Tilskuddsportalen dekkes innenfor rammen ”Tilskudd lag og foreninger”. (F-22)

Tommy Bjellås (FrP) la frem forslag fra Fremskrittspartiet til budsjett 2013 og økonomiplan 
2013-2016. (F-23)

Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag:
”Punkt 28 a endres slik:  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på 

bolig- og fritidseiendommer.” (F-24)

Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag 
46. ”Med bakgrunn i økende kapitalkostnader, og usikre inntektsforutsetninger for årene 

fremover. Skal det utredes hvilke muligheter som finnes for å redusere/øke inntekter i 
årene fremover. Slike vurderinger skal omfatte: (F-25)

 Muligheter for effektivisering av driften herunder andre måter å organisere 
driften på. 

 Konsekvensutredning av å redusere omfang på IKKE-lovpålagte 
aktiviteter. 

 Vurdering av muligheter for å redusere l utsette investeringer (på områder 
hvor det ikke er inngått avtaler i forhold til eksterne parter). 

 Forberede salg av kommunens eierandeler i Lyse.
 Iverksette salg av kommunale eiendommer.

47. Konkurranseutsette driften av Lundåne bo- og servicesenter. "NHO service" har foretatt 
en ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- omsorgstjenester i bla. Oslo 
kommune- resultat: private 25% rimeligere enn offentlige når det gjelder hjemmebaserte 
tjenester - hj.hjelp og hjemmespl. (F-26)

48. Eigersund kommune søker på sikt å finne en løsning sammen med de andre eier 
kommunene av Dalane energi for å øke utbyttet ifra selskapet. (F-27)

49. Eigersund kommune skiller snarest ut Egersund kulturhus til et eget selskap, dette 
ønskes solgt til høystbydende. (F-28)

50. Eigersund kommune omorganiserer miljøavdelingen snarest, slik at den operative delen 
av miljøavdelingen konkurranseutsattes. (F-29)

51. Økonomiplan. For eiendomsskatten 2014 legges det opp til følgende:
a Eiendomsskatten for 2014 utskrives med 1,5‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. (F-30)

52. Økonomiplan. For eiendomskatten for 2015 og 2016 legges det opp til følgende:

b Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 1‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.” (F-31)

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: (F-32)



53. ”Rådmannen iverksetter arbeidet med å planlegge et nytt kulturhus. I første omgang 
presenteres en skisse for kommunestyret som skal inneholde:
- Behov som skal dekkes (f.eks bibliotek, konsertsal, møtesal(er) / scene for bla 

Riksteateret, restaurant, …)
- Finansiering (tippemidler, støtte fra næringslivet og privatpersoner med mer etter 

modell fra bla Stavanger konserthus, salg av dagens kulturhus.
- Lokalisering.
- Driftsmodel.
Skissen kalles ”Energi” og legges fram for kommunestyret før neste økonomiplan legges
fram.”

Votering:
Rådmannens forslag (R-1) til budsjett og økonomiplan falt med 0 stemmer for.
Bjellås’ forslag (F-23) til budsjett falt med 1 stemme for. (FrP)
Tengesdals fellesforslag (F-16) fra KrF, SP og V til budsjett falt med 4 stemmer for. (KrF+ SP+V)
Stapnes fellesforslag (F-1) fra H og AP til budsjett vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

(FrP+KrF+SP+V)
Rådmannens forslag punkt 2-7 enstemmig vedtatt. 
Stapnes’ fellesforslag (F-2) fra H og AP punkt 8 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens forslag punkt 8. 
Rådmannens forslag punkt 9 – 13 enstemmig vedtatt. 
Stapnes’ fellesforslag (F-3) fra H og AP punkt 14 vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens 

forslag punkt 14. (FrP+KrF+SP+V) 
Rådmannens forslag punkt 15 – 27 enstemmig vedtatt. 
Bjellås’ forslag (F-24) punkt 28 a vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens forslag punkt 28 a. 

(KrF+SP+V)
Rådmannens punkt 28 (-a) enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til økonomiplan falt med 0 stemmer for.
Bjellås’ forslag (F-23) til økonomiplan falt med 1 stemme for. (FrP)
Tengesdals fellesforslag  (F-16) fra KrF, SP og V til økonomiplan falt med 4 stemmer for. (KrF+ 

SP+V)
Stapnes fellesforslag (F-1) fra H og AP til økonomiplan vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

(FrP+KrF+SP+V)
Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2-3 enstemmig vedtatt.
Bjellås’ forslag (F-30) punkt 51 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)
Bjellås’ forslag (F-31) punkt 52 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

Stangelands fellesforslag (F-4-15) fra H og AP punkt 29-40 vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 
(FrP+KrF+SP+V)

Tengesdals fellesforslag (F-17-22) fra KrF, SP og V punkt 41 – 45 falt med 7 mot 4 stemmer for. 
(KrF+SP+V)

Bjellås’ forslag (F-25-29) punkt 45 - 50 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)
Rakes forslag (F-32) punkt 53 falt med 10 mot 1 stemme for. (V)

FS-125/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund 
kommune for 2013 vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.



3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 
bestemmer.

4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.

5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 
virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved 

Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprosjekt).
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor 

selvkostprinsippet for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer fortløpende via 

økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er full 
gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige omprioriteringer 
og reduksjone i driftsutgifter. 

9. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.

10. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

11. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 85.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

13. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 30.000.000 kroner. 
15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til utbetaling i september 2013.
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

15. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.

16. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –
forutsatt driftsoverskudd.



17. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme.

18. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

19. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

20. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.

21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.

22. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 
gjengs leie fortløpende.

23. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres 
i den grad det er mulig med 5%. 

24. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 
budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.

25. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 
”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

26. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret.

27. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.

28. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:
a.  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer.
b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 

eiendommer (næring).
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

29. Eigersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Egersund 
sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-
2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak. 

30. Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en 
prøveordning ved en av kommunens skoler.



31. Parkering i Egersund sentrum 
1. Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på 

Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet 
er å få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av 
parkeringsfondet.

2. Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall 
parkeringsplasser i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. 
Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering 
vurderes. 
Saken skal belyse:

a. Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte 
løsninger. 

b. Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser.
Det vurderes samarbeid med private aktører. 

32. I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til 
universell utforming av tribuneanlegget i Egersundshallen.

33. Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om 
organisasjonsgjennomgang.)

34. Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen 
skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre 
oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt 
sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling.

35. Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehjemler i 
kommunen. 

36. Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til 
finansiering av nytt senter på Lagård.

37. Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13.

38. Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny 
plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper.

39. I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i 
prosjektstillinger.

40. Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever 
gjennomføring innen gitte frister.

a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del 
II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av 
avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til 
prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for 
gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013.

b. Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status 
for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal 
bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter 



("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)."

For økonomiplan:
1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 

investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

126/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
31.10.2012

Forslag til vedtak 19.10.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 31.10.2012 godkjennes.

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

FS-126/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 31.10.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

127/12:  Referatsaker til formannskapets  møte 21.11.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/26167 U 09.10.2012 Egersund Arena
Bekreftelse på mottat 
søknad

2 12/26357 I 05.10.2012
Øivind Arnestad 
Nilsen

Søknad om støtte til drift av 
privat museum på Helleland

3 12/27815 I 29.10.2012
Landssammenslutnin
gen av norske 
vindkraftkommuner

Pressemelding fra norske 
vindkraftkommuner om lokal 
kraftskatt

4 12/27791 I 16.10.2012
Fylkesmann i 
Rogaland

Stadfesting av kommunens 
vedtak vedr. etterberegning 
2011 - FUS barnehager

5 12/27769 I 25.10.2012 SLT-koordinator Siw Referat fra møte i 



Tollefsen styringsgruppe SLT -
25.10.12

6 11/32903 I 28.11.2011

Barne- likestillings-
og 
inkluderingsdepartem
ent

Høring: Lovforslag om 
tydeliggjøring av rettigheter
ved foreldrepermisjon

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-127/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

128/12: Innsatspremie 2012

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2012:

Formannskapet tildeler innsatsprisen 2012 til:

Egersund svømmeklubb:
Thomas A. Fardal

Egersund skytterlag:
Thomas Mong

EIK friidrett:
Silje Laupstad
Torbjørn Mong
Lilly Remme Brunell
Jan Tore Nilsen

Unge Forskere:
Regine Leidland

Kimura Egersund:
Julia Wersland
Espen Mathiesen
Damoun Nassehi

Dalane Sykleklubb
Jone Ellingsen
Hilde Hetland
Lillian Løyning
Torbjørn Aakre
Stig Erik Kristiansen



28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

- Rådmannen trakk ved behandling av saken forslag om Egersund O-klubb Kristoffer Nygård
da det fremgår av saksforelegget at han ikke tilfredsstiller kriteriene.

--- o ---

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:
”NM i yrkesfag
Marita Puntervoll
Tonje Soldal”

Votering:
Rådmannens forslag med Berglyds forslag enstemmig vedtatt.

FS-128/12 Vedtak:

Formannskapet tildeler innsatsprisen 2011 til:

Egersund svømmeklubb:
Thomas A. Fardal

Egersund skytterlag:
Thomas Mong

EIK friidrett:
Silje Laupstad
Torbjørn Mong
Lilly Remme Brunell
Jan Tore Nilsen

Unge Forskere:
Regine Leidland

Kimura Egersund:
Julia Wersland
Espen Mathiesen
Damoun Nassehi

Dalane Sykleklubb
Jone Ellingsen
Hilde Hetland
Lillian Løyning
Torbjørn Aakre
Stig Erik Kristiansen

NM i yrkesfag
Marita Puntervoll
Tonje Soldal

Vedtaket er enstemmig. 



129/12: Kulturprisen 2012

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Formannskapet velger kandidat til årets kulturpris ut fra innkomne forslag og eventuelle 
forslag framsatt i møtet 21/11-2012

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF+SP+V):
”Siv Grethe Bøhn-Pettersen får Eigersund kommunes kulturpris 2012”

Votering:
Tengesdals fellesforslag enstemmig vedtatt. 

FS-129/12 Vedtak:

Siv Grethe Bøhn-Pettersen får Eigersund kommunes kulturpris 2012.

Vedtaket er enstemmig. 

130/12: Ansettelse av  kommunalsjef for kultur og oppvekst

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:

Eivind Galtvik tilsettes som kommunalsjef for kultur/ oppvekst. 

Dersom Eivind Galtvik takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de kandidater 
en allerede har til stillingen. 

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
 Tor-Inge Rake (V) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som søker er part i saken  jf. fvl. § 

6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Brit L. Kvassheim (V) tok 
sete.

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-130/12 Vedtak:

Eivind Galtvik tilsettes som kommunalsjef for kultur/ oppvekst. 

Dersom Eivind Galtvik takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de 
kandidater en allerede har til stillingen. 



Vedtaket er enstemmig. 

131/12: Ansettelse av kommunalsjef helse og omsorg.

Rådmannens forslag til vedtak 28.11.2012:

Nina Bolme Steinholt tilsettes som kommunalsjef for helse/ omsorg.  

Dersom Nina Bolme Steinholt takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de 
kandidater en allerede har til stillingen. 

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-131/12 Vedtak:

Nina Bolme Steinholt tilsettes som kommunalsjef for helse/ omsorg.  

Dersom Nina Bolme Steinholt takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av 
de kandidater en allerede har til stillingen. 

Vedtaket er enstemmig. 



Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 13.12.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:05 
Sak – fra / til: 133/12 - 154/12

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

Følgende medlemmer hadde forfall:
Thusanee Lingeswaran – AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Tor Dahle - AP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
Edmund Ricard  Iversen (KRF)   i i 
(Sak 136, 138, 145,149,152-154) 

Astrid H. Robertson (H) (Sak 151/12 Tom Harry Albertsen (FRP)       
(Sak 150/12)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef teknisk 
Anne-Grethe Woie, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, enhetsleder kultur Ernst 
Torgersen, spesialrådgiver Astrid Kongshavn, rådgiver Åshild Bakken.

Merknader til møtet:
 08:45 – 10:30 - Bedriftsbesøk på Dalane Tidende. Tommy Bjellås (FrP) deltok ikke på 

bedriftsbesøket.
 Møte med Stavanger Aftenblad v/sjefsredaktør Lars Helle ble utsatt til januarmøtet pga 

trafikale problemer.
 Kl. 1130 – 1200 holdt rådmannen en orientering om tomteforhandlinger i Hestnes i lukket 

møte. Møtet ble enstemmig lukket jf. kl. § 30, nr 5 jfl offl § 23. 
 Sak 154/12: Endring - oppnevning av medlem til kontrollutvalg ble enstemmig satt på 

sakskartet ved møtets start.

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet



Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær



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 Ricard Iversen

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

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

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

133/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 13.12.2012

134/12 Økonomirapport november 2012

135/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

136/12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen

137/12 2013 - Bosetting av flyktninger

138/12
Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi)

139/12 Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud

140/12 Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager

141/12
Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 
friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.

142/12
2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og regionale 
kulturbygg

143/12
Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole

144/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012

145/12 Eiger FK - idrettsbarnehage

146/12 Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane

147/12 Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og Kompetansefond.

148/12 Satsingsområder for grunnskolen for 2013.

149/12 Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer



150/12 Skjenkekontroller - Hauen Kro

151/12 Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift

152/12 Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013

153/12 Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012



133/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 13.12.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.11.2012:

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hvorvidt prisøkningen på familiebading har 
medført en nedgang som gjør at økningen ikke er regningssvarende.

Rådmannen opplyste at dette varierer, men at det ikke er noen klar sammenheng.

 Rådmannen orienterte om det etter en undersøkelse var funnet høye kvikksølvverdier i de 
tidligere lokalene til skoletannlegen på Husabø skole. Disse lokalene er stengt og ut i fra et 
førevar prinsipp ble også tre tilstøtende lokaler midlertidig stengt. Kommuneoverlegen har 
nå gjennomgått de tilstøtende lokalene og opphevet stengingen da det ikke var helserisiko i 
disse lokalene. Det er bestilt sanering av de tidligere lokalene til skoletannlegen. 

 Rådmannen orienterte om at levekårsjefen har siste arbeidsdag 24.12.12 og at Anne-Brit 
Tengesdal er konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg og Nils Georg Hansen er 
konstituert som kommunalsjef kultur- og oppvekst fra og med 25.12.2012 og frem til 
nytilsatte kommunalsjefer tiltrer.

 Ordføreren orienterte om at ordfører og administrasjonen vil reise til Verdalen kommune for 
å samordne arbeidet med den skattemessige lokalisering av utenlandske arbeidstakere som 
arbeider i Eigersund kommune og Verdalen kommune, men som er registrert i Verran 
kommune.

 Tor-Inge Rake (V) tok opp en problemstilling jf. orientering i lukket møte i forrige 
formannskapsmøte. Møtet ble enstemmig lukket jf. kl § 31, nr 5 jf. offl. § 23.

Votering:

FS-133/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

134/12: Økonomirapport november 2012

Rådmannens forslag til vedtak 25.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1) Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på ansvarlig lån i 2012. 
2) Utbygging kommunal kunstgrasbane Helleland gjennomføres og hvor følgende 

budsjettmessige endringer foretas:
a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner.



b) Det er Eigersund kommune som er utbygger.
c) Helleland IL står for driften av banen. 
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt til å 

signere og godkjenne avtalene.
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering:

i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner.
ii) Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i ”kontanter”). 
iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner. 
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt 

maksgrense). 
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000 

kroner. 
vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 

Bråden skole.
3) Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 

kunstgras iht. egen avtale. 
a) Eigersund kommune er utbygger og eier av grunn/bane.
b) Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 

finansieringen er følgende:
i) Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner
ii) Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner.
iii) EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp.
iv) EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund 

kommune.
4) Utbygging av minnelund og gravplass i Gamle Prestegårdsvei gjennomføres ikke. 

Avsatte midler overføres til utbygging av ny gravlund.
5) Følgende driftsmessige endringer foretas:

a) Lønnspotten (ansvar 7490) tilføres 1.450.000 kroner.
b) Manglende vertskommunereduksjon innenfor HO finansieres ved bruk av 

Vertskommunefondet med inntil 1.700.000 kroner.
c) Kultur- og oppvekstavdelingen tilføres 1.000.000 kroner knyttet opp mot 

ressurskrevende tjenester innenfor barn/elever. Midlene avsettes ansvar 2100. Hvis 
det skulle vise seg at avdelingen går i balanse uten å disponere midlene settes 
midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med spesielle behov.

d) Avdrag på lån (ansvar 9010) reduseres med 400.000 kroner.
e) Budsjetterte renteutgifter (ansvar 9000) reduseres med 450.000 kroner.
f) Budsjettert skatteinngang for 2012 reduseres med 8.000.000 kroner.
g) Budsjettert rammetilskudd for 2012 økes med 8.700.000 kroner.
h) Budsjettert eiendomsskatt for næring økes med 450.000 kroner i 2012.
i) Budsjettert eiendomsskatt for boliger/fritidseiendommer økes med 450.000 kroner i 

2012.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Rådmannen endret sin innstilling punkt 2 e ii:
Helleland IL søker om å få overført 100.000 kroner fra Gavefondet i SR-Bank til denne 
banen – som gis som anleggsbidrag. Dvs. at Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i 
”kontanter”). 

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 – 3 enstemmig vedtatt.



Rådmannens innstilling punkt 4 falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF + FrP + SP)
Rådmannens innstilling punkt 5 enstemmig vedtatt.

FS-134/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1) Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på ansvarlig lån i 2012. 
2) Utbygging kommunal kunstgrasbane Helleland gjennomføres og hvor følgende 

budsjettmessige endringer foretas:
a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner.
b) Det er Eigersund kommune som er utbygger.
c) Helleland IL står for driften av banen. 
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt til 

å signere og godkjenne avtalene.
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering:

i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner.
ii) Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i ”kontanter”). 
iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner. 
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt 

maksgrense). 
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000 

kroner. 
vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 

Bråden skole.
3) Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 

kunstgras iht. egen avtale. 
a) Eigersund kommune er utbygger og eier av grunn/bane.
b) Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 

finansieringen er følgende:
i) Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner
ii) Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner.
iii) EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp.
iv) EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund 

kommune.
4) Følgende driftsmessige endringer foretas:

a) Lønnspotten (ansvar 7490) tilføres 1.450.000 kroner.
b) Manglende vertskommunereduksjon innenfor HO finansieres ved bruk av 

Vertskommunefondet med inntil 1.700.000 kroner.
c) Kultur- og oppvekstavdelingen tilføres 1.000.000 kroner knyttet opp mot 

ressurskrevende tjenester innenfor barn/elever. Midlene avsettes ansvar 2100. Hvis 
det skulle vise seg at avdelingen går i balanse uten å disponere midlene settes 
midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med spesielle 
behov.

d) Avdrag på lån (ansvar 9010) reduseres med 400.000 kroner.
e) Budsjetterte renteutgifter (ansvar 9000) reduseres med 450.000 kroner.
f) Budsjettert skatteinngang for 2012 reduseres med 8.000.000 kroner.
g) Budsjettert rammetilskudd for 2012 økes med 8.700.000 kroner.
h) Budsjettert eiendomsskatt for næring økes med 450.000 kroner i 2012.
i) Budsjettert eiendomsskatt for boliger/fritidseiendommer økes med 450.000 kroner i 

2012.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.



135/12: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:

1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt.
2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid 

i planperioden.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 

videreføres.
4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslo:

”Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling:
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes 
organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i 
administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen 
bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i 
Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av 
brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i 
målgruppa. 

Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 1) enstemmig vedtatt.

BRU-036/12 Vedtak:

Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt.
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk 
opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha 
rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som 
et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte 
Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan 
medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. 
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.

1. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 
arbeid i planperioden.

2. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 
videreføres.

3. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Varaordfører foreslo slikt vedtak: 



”Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling:
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator knyttes ikke opp 
organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør ha kommunalsjef 
skole- og oppvekst som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives 
som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å 
knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og 
kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. 

Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.”

Fellesforslag (fellesforslag AP, H, FrP, KrF, SP, V): 
”Rådmannen får i oppdrag å etablere et tilbud som erstatter det tilbudet som 
Fyrlyssenteret har til rusmisbrukere. Dette i påvente av at en permanent løsning er på 
plass.”

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF, SP, V): 
”Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator organiseres i en egen forebyggende 
enhet under barnevernet.”

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF, SP, V): 
”Formannskapet gis en statusrapport i løpet av mai 2013.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt.
Varaordførerens tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer for Berglyds fellesforslag. 

(KrF+SP+V)
Rådmannens innstilling punkt 2-3 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt.
Berglyds fellesforslag (statusrapport) enstemmig vedtatt. 

FS-135/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt med 
følgende endringer:

Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator knyttes ikke organisatorisk 
opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør ha kommunalsjef skole- og oppvekst 
som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som 
et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte 
Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan 
medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. 
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.

2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 
arbeid i planperioden.

3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 
videreføres.

4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 
5. Rådmannen får i oppdrag å etablere et tilbud som erstatter det tilbudet som

Fyrlyssenteret har til rusmisbrukere. Dette i påvente av at en permanent løsning er 
på plass.

6. Formannskapet gis en statusrapport i løpet av mai 2013.



Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

136/12: Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av 
rusomsorgen

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner)

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) 

”Tillegg til rådmannens punkt 15:
Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for 
å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. 
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 15) enstemmig vedtatt.



BRU-037/12 Vedtak:
Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner)
Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å 
hindre misbruk og distribusjon av slike midler. 
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid.

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-136/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten



2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 
sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner)

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk.

Vedtaket er enstemmig. 

137/12: 2013 - Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2013.

Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for 
enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. 

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslår:

”Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.”



Votering:
Thengs forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

BRU-034/12 Vedtak:

Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Varaordfører foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune imøtekommer IMDIs forespørsel og bosetter i alt 35 flyktninger i 
2013 hvorav 5 er enslige barn og unge.”

Votering:
Varaordførerens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H+FrP+SP)

FS-137/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune imøtekommer IMDIs forespørsel og bosetter i alt 35 flyktninger i 
2013 hvorav 5 er enslige barn og unge.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

138/12: Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi 
med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt over året”.

Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et mottaksapparat for 
det”.  

Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”. 

05.12.2012 Felles brukerutvalg



Møtebehandling:
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling med de endringer som følger.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-035/12 Vedtak:

Eigersund Kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og 
IMDi med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”.

Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.  

Pkt. 5 får følgende tillegg: ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”. 

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-138/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen 
og IMDi med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”.

Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.  

Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”. 

Vedtaket er enstemmig. 

139/12: Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012:
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Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Foreldre som har elever som går i forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne 
Bråden skole skal fra 01.08. 2013 betale for helårs forsterket SFO tilbud tilsvarende 
tilbud på inntil 15t/uke for 10 måneder i året og i tillegg betale for helårsåpent SFO for 
11 måneder i året.

2. Samme ordning vil gjelde for elever i denne kategorien som får et SFO tilbud på 
ungdomstrinnet.

3. Tilbudet vil da vare ut grunnskolen.
4. Det vil være mulig etter søknad og individuell behandling, å få reduksjon i 

foreldrebetaling basert på foreldrenes økonomi.
5. Brukerbetaling gir rett til skattefradrag.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt. 

FS-139/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Foreldre som har elever som går i forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne 
Bråden skole skal fra 01.08. 2013 betale for helårs forsterket SFO tilbud tilsvarende 
tilbud på inntil 15t/uke for 10 måneder i året og i tillegg betale for helårsåpent SFO for 11 
måneder i året.

2. Samme ordning vil gjelde for elever i denne kategorien som får et SFO tilbud på 
ungdomstrinnet.

3. Tilbudet vil da vare ut grunnskolen.
4. Det vil være mulig etter søknad og individuell behandling, å få reduksjon i 

foreldrebetaling basert på foreldrenes økonomi.
5. Brukerbetaling gir rett til skattefradrag.

Vedtaket er enstemmig. 

140/12: Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det etableres dagtilbud på forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne 
Bråden skole fra og med skolens sommerferie 2013.

2. Tilbudet er rettet mot de barna som til daglig er knyttet opp mot disse forsterkede 
avdelingene samt elever fra disse avdelingene som er gått over til forsterket tilbud på 
ungdomsskolene.

3. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom avlastningsbolig på Blåsenborg og de 
forsterkede avdelingene.
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4. Tilbudet er tilrettelagt med skyss og med betjening som i stor grad er kjent for barna.
5. Tilbudets er ment som et permanent tiltak.
6. Lengde er hele skolens sommerfrie frem til planleggingsdagene i august.
7. Foreldrene forplikter seg til å ta ut barna minimum to uker sammenhengende i løpet 

av skolens sommerferie.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 4 endres slik: 4. Tilbudet er tilrettelagt med skyss og med betjening som i stor 
grad er kjent for barna.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1-3 og 5-7 vedtatt.
Rakes forslag punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 4.

FS-140/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det etableres dagtilbud på forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne Bråden 
skole fra og med skolens sommerferie 2013.

2. Tilbudet er rettet mot de barna som til daglig er knyttet opp mot disse forsterkede 
avdelingene samt elever fra disse avdelingene som er gått over til forsterket tilbud på 
ungdomsskolene.

3. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom avlastningsbolig på Blåsenborg og de 
forsterkede avdelingene.

4. Tilbudet er tilrettelagt med betjening som i stor grad er kjent for barna.
5. Tilbudets er ment som et permanent tiltak.
6. Lengde er hele skolens sommerfrie frem til planleggingsdagene i august.
7. Foreldrene forplikter seg til å ta ut barna minimum to uker sammenhengende i løpet av 

skolens sommerferie.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

141/12: Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Endringer i handlingsprogrammet (del av ”Plan for kultur – idrettsanlegg og fysisk aktivitet”)

Handlingsprogram for anlegg 2013-2015
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Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig 
søker

Total
Kostnad 
kr:

År 
(+/-1 
år)

Krav til plan før 
bygging og søknad 
om tilskudd:

STATUS:

1.      ORDINÆRE NYANLEGG

1.1.            

1.1.2

Flerbrukshall Lagård 
med
tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2  
størrelse)

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

Alternativt har Eiger FK 
søkt om å legge 
kunstgress på 
heleeksisterende 
grusbane uten tak.

Uavklart, mulig 
A/S

30 mill

6-8 mill

2013

2013-
2015 

Kostnader må 
utredes. 

Fremmes som egen 
politisk sak. 

Skisser er 
utarbeidet

1.2.            Ridehall Hestesenter  -
Skåra 
rideklubb

2.300.000 2012 Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent.
Ferdig bygget

1.3.            Skyteanlegg/flomlys Egersund 
jeger og 
fiskerforening

650.000 2011-
2012

Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent
1.4.            Utvide Egersund 

Motorstadion på 
Gjermestad –
Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane

Egersund & 
Dalane NMK

6.300.000 2012-
2014

Kostnader er utredet 
. 

Spillemiddelsøkn
ad er godkjent

1.5.            Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2013-
2014

Kostnader må 
utredes.

På vent
1.6.            Kunstgress – Helleland Eigersund 

kommune/Hell
eland

2,800 000,- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
saksbane.

 Aktuelt med 
kunstgras halv 
størrelse mellom 
grasbanen og 
skolen

1.7.            Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøy-
sundet

Egersund 
seilforening

- 2011-
2014

Kostnader må 
utredes.

Påbegynt. 
Planering ferdig
Bryggefront og 

flytebrygger 
etableres nå.

1.8.            Garderobeanlegg med  
redskapshus                                

Eiger             - 2013 Kostnader må 
utredes.

Avventes med 
tanke på bygging 
av fotballhall

1.9.        Klubbhus Egersund & 
Dalane NMK

8 2012-
2013

Planlegges
Lite aktuelt

1.10 Maurholen golfbane
Redskapshus/
Overbygg

 Egersund 
golfklubb

1.150.000 2012 Under oppføring
Spillemiddelsøkn

ad sendt
1.11 Bakkebø fotballbane

Ombygging til 
kunstgress

EIK 6-8 mill 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad ventes
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1.12 Parkeringsareal
Mydland

Egersund
skiforening

Uavklart 2013 Etablert
Kjøpes fra privat eier

2.                 
REHABILITERING

2.2       Helleland grasbane -
Dreneringsgrøft

Eigersund 
kommune

350.000 2012 Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad blir sendt

2.3   Rehabilitering idrettshall
Eigerhuset

I. L. Eiger 750.000 2011-
2013

Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad ventes

2.4       Fotland skytebane Egersund 
pistolklubb

800.000_ 2011-
2012

Planlegges
Spillemiddelsøk-

nad blir sendt 
3.                 

NÆRMILJØANLEGG

3.1.            Kiellandskogen/Varden/
Rundevoll skole 
turveier, gapahuk

Rundevoll 
skole FAU

450 000 2011-
2012

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Ikke påbegynt

3.2.            Nærmiljøanlegg for golf 
- Lagård

Egersund 
golfklubb

- 2011-
2013

Støtte fra Norges 
golfforbund

Lite aktuelt
3.3.            Nærmiljøanlegg 

Skadbergsanden
Eigersund 
kommune

400 000 2011-
2012

-

Under arbeid
3.4.            Vannbassengan -

Låvaberget - gapahuk
Eigersund 
kommune

- 2012

Utført 2012

Burmaveien/Nisseland3.5.            

- gapahuk

Eigersund 
kommune

- 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.6.            Nærmiljøanlegg i alle 
deler av kommunen.

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.7.            Lekeplasser Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.8.            Oppjustering av større 
balløkker  til 
nærmiljøanlegg

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes som
egen politisk sak og 
innarbeides i 
økonomiplan.

3.9.            Skatepark Eigersund 
kommune

400.000 2013 Plasseres på 
Slettebø

Planlegges
Opparbeidelse av 

arealet er 
påbegynt

3.10.        Nærmiljøanlegg Åsane Pinsemenighet
en

2.000.000 2012 Planlagt utført våren 
2012. Søker 
spillemidler. Under arbeid

3.11 Nærmiljøkart EGE Egersund o-
klubb

30.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt
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3.12 Nærmiljøanlegg
Grøne bråden skole

Eigersund 
kommune/
FAU

188.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt
4.                 

FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur)

4.1.            Båtutfartsområder -  
Nordra Sundet

Dalane 
Friluftsråd/ 
Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000 søknad 

4.2.            Maurholen Stasjon –
dagsturhytte

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009

4.3.            Toalettanlegg turveg 
Hellvik-Egersund

Eigersund 
kommune

500 000,- 2012 Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
ev. reguleringsplan.

4.4.            Varberg – renovering av 
turveier 

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 Søknad i 2010

4.5.            Langevann - tursti Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan.

4.6.            Turvei Hellvik –
utvidelse Launes –
Tengs.

Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan. 

4.7.            Opplev Dalane 
(overnatting m.m.)

Dalane 
Friluftsråd

- 2010-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

5.                 KULTURANLEGG/KULTURBYGG

5.1.            Evangeliehuset 
nyanlegg

Pinsemenighet
en

40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 1 
mill. godkjent

Ferdig utført
5.2.            Egersund misjonshus Stiftelsen 

Egersund 
misjonshus

4.500.000 2011 Under arbeid. 
Søknad om 1 mill.
godkjent Ferdig utført

LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste)

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 2006 - 2013.

ORDINÆRE NYANLEGG

Svømmehall Rundevoll/Hestnes

Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.)

Bowlingbane

Lysløype Helleland 

Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i Egersundhallen.

Klubbhus Egersund golfklubb , Maurholen
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Flombelysning på hovedbanen på Husabø

REHABILITERING

Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av voksenopplæringen.

Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
Øgreid

KULTURANLEGG/KULTURBYGG
Kulturhus på bytelttomta (Byrom?)

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS

FRILUFTSLIV

Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund kommune

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Følgende legges inn i handlingsprogrammet anlegg: Gymsal, garderobe, 
Evangeliehuset.”

Ordføreren foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 1.1.2 tas ut”

Votering:
Rådmannens innstilling med Aarsland og ordførerens tillegg enstemmig vedtatt. 

FS-141/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Endringer i handlingsprogrammet (del av ”Plan for kultur – idrettsanlegg og fysisk aktivitet”)

Handlingsprogram for anlegg 2013-2015

Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig
søker

Total
Kostnad 
kr:

År 
(+/-1 
år)

Krav til plan før 
bygging og søknad 
om tilskudd:

STATUS:

1.      ORDINÆRE NYANLEGG
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1.1.            Flerbrukshall Lagård 
med
tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2  
størrelse)

Uavklart, mulig 
A/S

30 mill 2013 Kostnader må 
utredes. 

Fremmes som egen 
politisk sak. 

Skisser er 
utarbeidet

1.2.            Ridehall Hestesenter  -
Skåra 
rideklubb

2.300.000 2012 Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent.
Ferdig bygget

1.3.            Skyteanlegg/flomlys Egersund 
jeger og 
fiskerforening

650.000 2011-
2012

Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent
1.4.            Utvide Egersund 

Motorstadion på 
Gjermestad –
Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane

Egersund & 
Dalane NMK

6.300.000 2012-
2014

Kostnader er utredet 
. 

Spillemiddelsøkn
ad er godkjent

1.5.            Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2013-
2014

Kostnader må 
utredes.

På vent
1.6.            Kunstgress – Helleland Eigersund 

kommune/Hell
eland

2,800 000,- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
saksbane.

 Aktuelt med 
kunstgras halv 
størrelse mellom 
grasbanen og 
skolen

1.7.            Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøy-
sundet

Egersund 
seilforening

- 2011-
2014

Kostnader må 
utredes.

Påbegynt. 
Planering ferdig
Bryggefront og 

flytebrygger 
etableres nå.

1.8.            Garderobeanlegg med  
redskapshus                                

Eiger             - 2013 Kostnader må 
utredes.

Avventes med 
tanke på bygging 
av fotballhall

1.9.        Klubbhus Egersund & 
Dalane NMK

8 2012-
2013

Planlegges
Lite aktuelt

1.10 Maurholen golfbane
Redskapshus/
Overbygg

 Egersund 
golfklubb

1.150.000 2012 Under oppføring
Spillemiddelsøkn

ad sendt
1.11 Bakkebø fotballbane

Ombygging til 
kunstgress

EIK 6-8 mill 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad ventes
1.12 Parkeringsareal

Mydland
Egersund
skiforening

Uavklart 2013 Etablert
Kjøpes fra privat eier

1.13 Gymsal og garderober Evangelie-
huset

Uavklart

2.                 
REHABILITERING

2.2       Helleland grasbane -
Dreneringsgrøft

Eigersund 
kommune

350.000 2012 Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad blir sendt
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2.3   Rehabilitering idrettshall
Eigerhuset

I. L. Eiger 750.000 2011-
2013

Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad ventes

2.4       Fotland skytebane Egersund 
pistolklubb

800.000_ 2011-
2012

Planlegges
Spillemiddelsøk-

nad blir sendt 
3.                 

NÆRMILJØANLEGG

3.1.            Kiellandskogen/Varden/
Rundevoll skole 
turveier, gapahuk

Rundevoll 
skole FAU

450 000 2011-
2012

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Ikke påbegynt

3.2.            Nærmiljøanlegg for golf 
- Lagård

Egersund 
golfklubb

- 2011-
2013

Støtte fra Norges 
golfforbund

Lite aktuelt
3.3.            Nærmiljøanlegg 

Skadbergsanden
Eigersund 
kommune

400 000 2011-
2012

-

Under arbeid
3.4.            Vannbassengan -

Låvaberget - gapahuk
Eigersund 
kommune

- 2012

Utført 2012
Burmaveien/Nisseland3.5.            

- gapahuk

Eigersund 
kommune

- 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.6.            Nærmiljøanlegg i alle 
deler av kommunen.

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.7.            Lekeplasser Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.8.            Oppjustering av større 
balløkker  til 
nærmiljøanlegg

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes som 
egen politisk sak og 
innarbeides i 
økonomiplan.

3.9.            Skatepark Eigersund 
kommune

400.000 2013 Plasseres på 
Slettebø

Planlegges
Opparbeidelse av 

arealet er 
påbegynt

3.10.        Nærmiljøanlegg Åsane Pinsemenighet
en

2.000.000 2012 Planlagt utført våren 
2012. Søker 
spillemidler. Under arbeid

3.11 Nærmiljøkart EGE Egersund o-
klubb

30.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt

3.12 Nærmiljøanlegg
Grøne bråden skole

Eigersund 
kommune/
FAU

188.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt
4.                 

FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur)

4.1.            Båtutfartsområder -  
Nordra Sundet

Dalane 
Friluftsråd/ 
Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000 søknad 

4.2.            Maurholen Stasjon –
dagsturhytte

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009
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4.3.            Toalettanlegg turveg 
Hellvik-Egersund

Eigersund 
kommune

500 000,- 2012 Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
ev. reguleringsplan.

4.4.            Varberg – renovering av 
turveier 

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 Søknad i 2010

4.5.            Langevann - tursti Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan.

4.6.            Turvei Hellvik –
utvidelse Launes –
Tengs.

Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan. 

4.7.            Opplev Dalane 
(overnatting m.m.)

Dalane 
Friluftsråd

- 2010-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

5.                 KULTURANLEGG/KULTURBYGG

5.1.            Evangeliehuset 
nyanlegg

Pinsemenighet
en

40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 1 
mill. godkjent

Ferdig utført
5.2.            Egersund misjonshus Stiftelsen 

Egersund 
misjonshus

4.500.000 2011 Under arbeid. 
Søknad om 1 mill. 
godkjent Ferdig utført

LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste)

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 2006 - 2013.

ORDINÆRE NYANLEGG

Svømmehall Rundevoll/Hestnes

Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.)

Bowlingbane

Lysløype Helleland 

Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i Egersundhallen.

Klubbhus Egersund golfklubb , Maurholen

Flombelysning på hovedbanen på Husabø

REHABILITERING

Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av voksenopplæringen.

Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
Øgreid

KULTURANLEGG/KULTURBYGG
Kulturhus på bytelttomta (Byrom?)

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS

FRILUFTSLIV
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Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund kommune

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

142/12: 2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale 
og regionale kulturbygg

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2013, basert på behandling i
 Eigersund idrettsråd, vedtas som følger:

Anlegg for idrett og
friluftsliv - ordinær

Anleggssted/enhet
Første

søknadsår
Søker Søknadssum

Total 
kostnad

Prioritet

Eiger kunstgressbane Eiger 
idrettsanlegg
Kunstgressbane

2008 EIGER IL (2 177 000)
700 000 er 
utbetalt

6 532 000 1

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 2

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund 
kommune

503 000 1 509 000 3

Istandsetting av 
Maurholen stasjon -
vokterbolig

Maurholen stasjon
dagsturhytte trinn 
1

2008 Eigersund 
kommune

295 000 1 065 000 4

Hellvik sanitæranlegg 
ved den gml. Jærbanen

Turveg Hellvik -
Egersund
Hellvik
sanitæranlegg

2009 Eigersund 
kommune

80 000 259 000 5

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik -
Egersund

2009 Eigersund 
kommune

80 000 263 000 6

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg

Maurholen stasjon
trinn 2

2010 Eigersund 
kommune

350 000 1 578 000 7

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti)

Leirduebane 
Øgreid

2011 Eigersund Jeger 
og Fiskeforening

219 000 657 000 8

Skåra hestesenter -
ridehall

Skåra hestesenter
ridehall

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9

Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 10

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 112 000 11
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Bygg for oppbevaring av 
golfutstyr

Maurholen 
golfbane

2013 Egersund 
golfklubb

382 000 1 147 000 12

Kunstgressbane
60 x 40 m

Helleland 2013 Helleland I L 900 000 2 800 000 13

Fotland pistolbane Fotland 2013 Egersund 
pistolklubb

267 000 800 000 14

Utstyrsbank
(Rytterstua, Slettebø)

Slettebø 2013 Dalane friluftsråd 632 000 1 898 000 15

Gymsal og garderober Evangeliehuset 2013 Pinsemenigheten
Egersund

1 300 000 4.000.000 16

Sanitæranlegg
Eigerøy

Ved 
parkeringsplassen 
til Eigerøy fyr

2013 Eigersund 
kommune

95.000 285 000 17

Nærmiljøanlegg:

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 1

Skatepark trinn 1 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 2

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 2

Evangeliehuset 2013 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 3

Skatepark trinn 2 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 4

Apparat i tilknytning til 
aktivitetsløype

Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

94 000 188 000 5

Gapakuk Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 6

Gapahuk Rundevoll skole 2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 7

Rehabilitering

Eigerhuset
Oppgradering 
garderober, toaletter med 
mer.

Hålå, Eigerøy 2013 Eiger F K 250 000 750 000 1

Lokale kulturbygg:

Evangeliehuset/Egersund 
arena

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-
heten
Egersund

(1 000 000)
Rest:500 000

52 000 000 1
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Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus

2011 Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus

(1 000 000)
Rest:500 000

4 500 000 2

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-142/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2013, basert på behandling i
 Eigersund idrettsråd, vedtas som følger:

Anlegg for idrett og
friluftsliv - ordinær

Anleggssted/enhet
Første

søknadsår Søker Søknadssum
Total 

kostnad Prioritet

Eiger kunstgressbane Eiger 
idrettsanlegg
Kunstgressbane

2008 EIGER IL (2 177 000)
700 000 er 
utbetalt

6 532 000 1

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 2

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund 
kommune

503 000 1 509 000 3

Istandsetting av 
Maurholen stasjon -
vokterbolig

Maurholen stasjon
dagsturhytte trinn 
1

2008 Eigersund 
kommune

295 000 1 065 000 4

Hellvik sanitæranlegg 
ved den gml. Jærbanen

Turveg Hellvik -
Egersund
Hellvik
sanitæranlegg

2009 Eigersund 
kommune

80 000 259 000 5

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik -
Egersund

2009 Eigersund 
kommune

80 000 263 000 6

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg

Maurholen stasjon
trinn 2

2010 Eigersund 
kommune

350 000 1 578 000 7

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti)

Leirduebane 
Øgreid

2011 Eigersund Jeger 
og Fiskeforening

219 000 657 000 8

Skåra hestesenter -
ridehall

Skåra hestesenter
ridehall

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9
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Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 10

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 112 000 11

Bygg for oppbevaring av 
golfutstyr

Maurholen 
golfbane

2013 Egersund 
golfklubb

382 000 1 147 000 12

Kunstgressbane
60 x 40 m

Helleland 2013 Helleland I L 900 000 2 800 000 13

Fotland pistolbane Fotland 2013 Egersund 
pistolklubb

267 000 800 000 14

Utstyrsbank
(Rytterstua, Slettebø)

Slettebø 2013 Dalane friluftsråd 632 000 1 898 000 15

Gymsal og garderober Evangeliehuset 2013 Pinsemenigheten
Egersund

1 300 000 4.000.000 16

Sanitæranlegg
Eigerøy

Ved 
parkeringsplassen 
til Eigerøy fyr

2013 Eigersund 
kommune

95.000 285 000 17

Nærmiljøanlegg:

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 1

Skatepark trinn 1 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 2

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 2

Evangeliehuset 2013 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 3

Skatepark trinn 2 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 4

Apparat i tilknytning til 
aktivitetsløype

Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

94 000 188 000 5

Gapakuk Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 6

Gapahuk Rundevoll skole 2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 7

Rehabilitering

Eigerhuset
Oppgradering 
garderober, toaletter med 
mer.

Hålå, Eigerøy 2013 Eiger F K 250 000 750 000 1
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Lokale kulturbygg:

Evangeliehuset/Egersund 
arena

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-
heten
Egersund

(1 000 000)
Rest:500 000

52 000 000 1

Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus

2011 Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus

(1 000 000)
Rest:500 000

4 500 000 2

Enstemmig vedtatt. 

143/12: Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal 
begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for 
elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

”Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 
eldre søsken må få gå på samme skole.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Tråsaviks tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-039/12 Vedtak:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø 
som skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller 
Grøne Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom 
for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.
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4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 
2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.
6. Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 

eldre søsken må få gå på samme skole.

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme 
skole.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Stangelands forslag enstemmig vedtatt. 

FS-143/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø 
som skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller 
Grøne Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom 
for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 
2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.
6. Søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på 

samme skole.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

144/12: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2012

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-038/12 Vedtak:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-144/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

145/12: Eiger FK - idrettsbarnehage

Rådmannens forslag til vedtak 29.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Rådmannen innstiller på at Eiger FK får godkjent sin søknad om å opprette en 4 
avdelings idrettsbarnehage og de vil få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med andre 
ikke – kommunale barnehager, tilsvarende kr. 7600,-pr. barn (for 2012).

2. Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt 
driftstilskudd, da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt rammefinansiert 
01.01. 2011 og det ikke er et barneoverskudd i dag stort nok til å dekke behovet for en ny 
barnehage på 4- avdelinger.
Det betyr at det totale antall førskolebarn i kommunen vil bli spredt på flere barnehager 
med færre barn i flere av barnehagene som resultat. Dette betyr at økonomien til alle blir 
svekket.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-145/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Rådmannen innstiller på at Eiger FK får godkjent sin søknad om å opprette en 4 
avdelings idrettsbarnehage og de vil få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med andre 
ikke – kommunale barnehager, tilsvarende kr. 7600,-pr. barn (for 2012).

2. Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt 
driftstilskudd, da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt rammefinansiert 
01.01. 2011 og det ikke er et barneoverskudd i dag stort nok til å dekke behovet for en 
ny barnehage på 4- avdelinger. 
Det betyr at det totale antall førskolebarn i kommunen vil bli spredt på flere barnehager 
med færre barn i flere av barnehagene som resultat. Dette betyr at økonomien til alle blir 
svekket.

Vedtaket er enstemmig.

146/12: Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i 
Dalane

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til videreføring av Bygdeutvikling i Dalane til og med 
2015 med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal),  
Innovasjon Norge Rogaland og  Fylkesmannen i Rogaland)

2. I begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode tar Eigersund kommune stilling til om 
prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode. 

3. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen. 

4. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass på Landbrukssenteret på Helleland. 

5. Styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon Norge og 1 fra 
Fylkesmannen i Rogaland (leder av styringsgruppa og prosjektansvarlig) videreføres. 

6. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene deles 
ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver. 

7. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter 2015. 

8. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 
vedtak om deltakelse i prosjektet.  

13.12.2012 Formannskapet
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Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-146/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til videreføring av Bygdeutvikling i Dalane til og med 
2015 med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal),  
Innovasjon Norge Rogaland og  Fylkesmannen i Rogaland)

2. I begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode tar Eigersund kommune stilling til om 
prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode. 

3. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen. 

4. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass på Landbrukssenteret på Helleland. 

5. Styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon Norge og 1 fra 
Fylkesmannen i Rogaland (leder av styringsgruppa og prosjektansvarlig) videreføres. 

6. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene deles 
ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver. 

7. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter 2015. 

8. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 
vedtak om deltakelse i prosjektet.  

Vedtaket er enstemmig.

147/12: Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og 
Kompetansefond.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune godkjenner det reviderte utkast til vedtekter for Dalane Universitets 
og Kompetansefond slik det er vedlagt og anbefalt i Dalanerådets møte 25.04.12.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling  enstemmig vedtatt.
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FS-147/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune godkjenner det reviderte utkast til vedtekter for Dalane 
Universitets og Kompetansefond slik det er vedlagt og anbefalt i Dalanerådets møte 
25.04.12.

Vedtaket er enstemmig.

148/12: Satsingsområder for grunnskolen for 2013.

Rådmannens forslag til vedtak 26.11.2012:

For 2013 er tidlig innsats, nulltoleranse for mobbing og ferdigheter i lesing skriving og 
regning hovedstasingsområder i grunnskolen i Eigersund.

Arbeid med tidlig innsats gis høy prioritet i alle aktiviteter og fag.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-148/12 Vedtak:

For 2013 er tidlig innsats, nulltoleranse for mobbing og ferdigheter i lesing skriving og 
regning hovedstasingsområder i grunnskolen i Eigersund.

Arbeid med tidlig innsats gis høy prioritet i alle aktiviteter og fag.

Vedtaket er enstemmig.

149/12: Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer  
Rådmannens forslag til vedtak 08.11.2012:                                                         

1. Eigersund kommune tilbyr nåværende og tidligere private aksjeeiere i Uninor AS 
et nytt og omforenet tilbud kr. 761,55,- pr. aksje for innløsing av de private 
aksjene i Uninor AS.  

2. Tilbudet gjelder alle aksjer også tidligere kjøpte aksjer.

3. Eigersund kommune dekker utgiftene på i alt 13.177,-.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
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Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-149/12 Vedtak:

1. Eigersund kommune tilbyr nåværende og tidligere private aksjeeiere i Uninor AS 
et nytt og omforenet tilbud kr. 761,55,- pr. aksje for innløsing av de private 
aksjene i Uninor AS.   

2. Tilbudet gjelder alle aksjer også tidligere kjøpte aksjer.

3. Eigersund kommune dekker utgiftene på i alt 13.177,-.

Vedtaket er enstemmig. 

150/12: Skjenkekontroller - Hauen Kro

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:

Hauen Kro AS gis en skriftlig advarsel som følge av skjenkerapport, datert 26/5, 
mottatt i kommunen fra skjenkekontrollen 1. juni 2012.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
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 TOMMY BJELLÅS (FRP) erklærte seg ugild da han er styreleder i et skjenkested i byen, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Tom Harry Albertsen  (FRP) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-150/12 Vedtak:

Hauen Kro AS gis en skriftlig advarsel som følge av skjenkerapport, datert 26/5, 
mottatt i kommunen fra skjenkekontrollen 1. juni 2012.. 

Vedtaket er enstemmig. 

151/12: Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift

Rådmannens forslag til vedtak 16.11.2012:

Søknad om refusjon avslås.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om hvorvidt han var ugild da han er medlem av 
Egersund Mandssangforening , jf. fvl. § 6, 2.ledd. Astrid H. Robertson (H) tok sete under 
behandling av spørsmål om habilitet.

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
”Formannskapet anser ikke ordføreren, som er vanlig medlem i foreningen, som inhabil i 

saken.”

Votering habilitet:
Stapnes’ forslag enstemmig vedtatt. Ordføreren tok igjen sete.

---- o ----

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) tok sete i saken før votering. Edmund Iversen (KrF) forlot 
utvalget.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-151/12 Vedtak:

Søknad om refusjon avslås.

Vedtaket er enstemmig. 

152/12: Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013
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Rådmannens forslag til vedtak 10.11.2012:

1. 17. mai arrangementet for 2013 tildeles Egersund Idrettsklubb. Tildelingen skjer på 
følgende vilkår:

  a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie.
  b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie.
  c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune.
  d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1011

2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert 
arrangement. I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter 
forbundet med bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 
14707.1011.

3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og 
Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1011.

4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg 
eller arrangementer som avvikles på 17. mai.

5. Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09

6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på 
kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai.

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-152/12 Vedtak:

1. 17. mai arrangementet for 2013 tildeles Egersund Idrettsklubb. Tildelingen skjer på 
følgende vilkår:

a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie.
b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie.
c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune.
d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1011

2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert 
arrangement. I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter 
forbundet med bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 
14707.1011.

3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og 
Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1011.

4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg 
eller arrangementer som avvikles på 17. mai.
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5. Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09

6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på
kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai.

Vedtaket er enstemmig.

153/12: Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/28799 I 07.11.2012 LVSH
Vertskommunetilskuddene 
og pensjonsutfordringene i 
årene som kommer.

2 12/28381 I 31.10.2012
Fylkesmannen i
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Robåten FUS 
barnehage for 2012

3 12/28382 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Kiellandskogen 
FUS barnehage as

4 12/28383 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Helleland FUS 
barnehage as for 2012

5 12/28384 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppheving av vedtak om 
tilskudd til Hestnes FUS 
barnehage for 2012

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-153/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

154/12: Endring - oppnevning av medlem til kontrollutvalg

Rådmannens forslag til vedtak 12.12.2012:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

13.12.2012 Formannskapet

Møtebehandling:
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Votering:

FS-154/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Oppsøkende Behandlingsteam Dalane 
(OBD). Et samarbeidsprosjekt mellom 
kommunene Sokndal, Eigersund, Lund og 
Bjerkreim og Dalane distriktpsykiatriske 
senter

I prosjektet er samhandling i helsetjenestene både på kommunalt- og 
spesialisthelsetjenestenivå den røde tråden. Pasienter med kompliserte og 
sammensatte hjelpebehov vil ofte befinne seg i gråsoner mellom ulike 
deler av hjelpeapparatet og dette stiller økte krav til samordning av 
tjenestetilbudet. Gråsonene skal være samarbeidssoner og ikke 
konfliktsoner.  

Rapport 2011-2012

Nina Thorbjørnsen, prosjektleder OBD
DDPS, Helse Vest

Rapport 2011-2012
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Innledning

Dette er en rapport etter det første prosjektåret. En rapport som belyser prosjektets virksomhet 
og som er utarbeidet på grunnlag av teamets erfaringer. Vil innledningsvis understreke at 
dette ikke er en forskningsbasert rapport. Det er heller ikke gjort en undersøkelse om brukerne
og pårørende sin erfaring med OBD. En fullstendig og godt dokumentert evaluering vil bli 
presentert ved prosjektets avslutning i 2014.

I løpet av dette året har mye av tiden blitt brukt til å etablere teamet og opplæring av team 
medlemmene, (siste ansettelse i teamet var 1. august 2012), opplæring i nye dataverktøy og 
systemer, bli kjent med Dalane kommunene og Dalane distriktpsykiatriske senter. Det er også 
blitt brukt tid til å innrede kontorlokaler og bli etablert. 

Jeg vil begynne med å informere om hva oppsøkende behandlingsteam er og hvilket mandat 
det har fått, fortsette med å gi informasjon om vår oppfattelse av utfordringer for Dalane 
kommunene og Dalane DPS i forhold til samhandling rundt målgruppa. Tar deretter for meg 
de punktene i samarbeidsavtalen som skal evalueres, behandlingsforløp, samhandling mens 
personen får oppfølging fra OBD, veiledning/kompetansehevende tiltak og dokumentasjon av 
teamets aktiviteter. Avslutter med å trekke inn viktige elementer for viktigheten med videre 
satsing på oppsøkende behandlingsteam Dalane.

Vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at dette som er skrevet i rapporten er personalet i 
OBD sin forståelse av situasjonen.

Oppsøkende Behandlingsteam Dalane
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane er et samarbeidsprosjekt mellom Dalane 
distriktpsykiatriske senter og kommunene Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Prosjektet 
har en varighet på tre år. Det er 5,15 årsverk knyttet til teamet. Rekruttering til teamet har 
vært utfordrende og de 10 første månedene bestod teamet hovedsakelig av prosjektleder og 
prosjektmedarbeider og 20 % stilling fra Sokndal som er deres økonomiske bidrag til 
prosjektet. På tross av rekrutteringsutfordringer har arbeidet kommet godt i gang. 01.08. 12 
var teamet personalmessig fulltallig. Prosjektet avsluttes 1. mai 2014.

Begrunnelse for opprettelse av OBD
 Oppsøkende behandlingsteam er etablert grunnet avdekking av systemsvikt i forhold til 
samhandling rundt brukere med samtidig rus lidelse og psykisk lidelse.
 Statens helsetilsyns fortløpende rapporter avdekker ansvarsfraskrivelse, manglende helhet, 
oppstykket tjenestetilbud og dårlig oppfølging. Brukerorganisasjoner og den enkelte bruker 
opplever og ikke å bli tatt på alvor, om lange snirklede veier i systemet for å få hjelp.
 I Målsettingene for oppsøkende behandlingsteam Dalane står det blant annet at 
medarbeiderne i teamet skal ”være balansekunstnere som skal reetablere eller få til et 
samarbeid med instanser som kanskje helst vil unngå å forholde seg til aktuelle brukere.”

Oppsøkende behandlingsteam Dalane skal:
1. Gi oppsøkende behandling
2. Være lett tilgjengelige for kontaktetablering, 
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3. Gi miljøterapi til brukerne på deres arena.
4. Søke og henvise.
5. Være et veilednings- og kompetansesenter.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten skal være likeverdige parter i dette prosjektet og 
ressursinnsatsen fordeles likt mellom kommunene og Helse Stavanger HF. Oppsøkende 
behandlingsteam vil være administrativt, faglig og økonomisk knyttet til Dalane DPS.

OBD ledes av ei styringsgruppe bestående av 1 representant hver fra Eigersund, Sokndal, 
Bjerkreim og Lund, 1 representant fra Helse Stavanger HF/Dalane DPS, og 1 
brukerrepresentant. Styringsgruppa utpeker selv leder og sekretær.

Styringsgruppa innkalles av leder minst 4 ganger årlig.

Styringsgruppa fastsetter budsjett og godkjenner regnskap, forelegger årlig søknad til avtalens 
parter om driftsmidler, fremmer prosjektsøknader, og tilsetter personell.

Organisering av Dalane kommunene og organiseringen på Dalane 
distriktpsykiatriske senter.

Hvordan har de 4 Dalane kommunene og Dalane DPS organisert sitt rus og psykisk 
helsearbeid?

Etter å ha arbeidet i prosjekt OBD- Dalane i et år begynner vi nå å danne oss et bilde av 
organiseringen og ressurssatsingen i forhold rus- og psykisk helse. 
Det er 4 svært forskjellige kommuner. 

Egersund kommune har organisert rusomsorgen inn i avdeling psykisk helse. Kommunen 
utrykker at de har en svært dårlig økonomi. De utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplan
men har ikke økonomi til å følge opp anbefalinger i planen. Kommunen er med i Bruker- Plan 
kartleggingen. Mye arbeidet i forhold til målgruppa kan beskrives som ”Hva må vi gjøre her 
og nå ”. Evalueringer og undersøkelser er blitt gjort for å belyse den vanskelige situasjonen, 
men det er en utfordring i forhold til økonomiske ressurser og relevant kompetanse å sørge for 
adekvat oppfølging.
Dette fordrer nytenkning, omdisponering av både personellressurser og drift og organisering. 
Leder for avdeling Psykisk helse er som klinisk sosionom. Miljøterapeut 1 er fagansvarlig for 
rusomsorgen i kommunen og har profesjon som vernepleier.

Lund kommune har organisert rusomsorgen inn i NAV, men avdeling Psykisk helse gir 
tjeneste til brukere med både rus- og psykiske lidelser. Kommunen utrykker at økonomien er 
dårlig og kommunen står stadig overfor vanskelige prioriteringer. OBD samarbeidet oppleves 
likevel godt med inspirerende samarbeid og veiledning. Kommunen har utarbeidet 
rusmiddelpolitiskhandlingsplan og er med i Bruker plan kartlegging. Leder for psykisk helse 
og fagleder er psykiatriske sykepleiere.

Sokndal kommune har rusomsorgen implementert i psykisk helse. Det er også en kommune 
med presset økonomi og det fører til vanskelige prioriteringer. De har utarbeidet rus politisk 
handlingsplan og er med i Bruker Plan kartleggingen. Denne kommunen klarer å følge opp 
mål i handlingsplanen. De er svært aktive og søker på midler til kurs, konferanser, og 
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prosjekter. Leder for Psykisk helse er barnevernspedagog. Sykepleier har det medisinske 
ansvaret.

Bjerkreim kommune har også rusomsorgen implementert i avdeling psykisk helse. De har 
utarbeidet rusmiddelpolitiskhandlingsplan og klarer å følge opp anbefalingen i den. Deltar 
også på Bruker Plan kartleggingen. Leder av psykisk helse er psykiatrisk sykepleier.

Dalane distriktpsykiatriske senter er bygd opp fra et gammelt sykehus hierarki. Sengepost 
har avdelingsleder som er sykepleier. Sengeposten er definert som en allmenn psykiatrisk 
sengepost og skal ha kompetanse til å ta i mot pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk 
lidelse. En etablert kultur skal inn i ny form for å møte ny pasientgrupper som både krever 
holdningsendring, ny kunnskap og nye metoder. 

Samarbeid

Hvordan har samarbeidet med kommunene fungert?
Vi startet med å reise på en presentasjonsrunde til kommunene, avdelinger for psykisk helse 
og rus, og NAV. Vi informerte om samarbeidsavtalen og om OBD sitt oppdrag, og ba dem ta 
kontakt om de hadde brukere med en kompleksitet som de ønsket et samarbeid rundt. 
Eigersund kommune med Fyrlyssenteret var raskt på banen og ba om hjelp i forhold til flere 
brukere de var særdeles bekymret for. Det ble etablert kontakt med brukerne, deres behov for 
bistand og oppfølging ble kartlagt, kontakt med pårørende, ansvarsgrupper og IP kom på 
plass, tett samarbeid med fastleger og NAV.  Diagnose og medisinering ble kvalitetssikret av 
psykiater i teamet som også bistod fastlegen i vurdering av medisinering.
Hyppig brukerkontakt har vært viktig. Enkelte brukere har hatt tilbud om oppfølging opptil 10 
timer pr uke. 
Utfordringer i forhold til hvordan vi skal forstå og legge til rette for pasientene. Her hører vi 
enda helsepersonell omtale pasientene med negativt fortegn og fordommer i forhold til at 
rusmiddelmisbrukere er «ikke verdige» hjelpetrengende.

Hvordan har samarbeidet med DDPS fungert?

Vi startet på samme måte på DDPS som med kommunene, med en presentasjon av OBD og 
vårt oppdrag. På poliklinikken ble vi invitert inn til å delta på deres casemøter hver mandag 
morgen. Der fikk vi også presentere case fra vår hverdag, og drøftet mulig løsninger for 
videre arbeid. Deltakelsen på casemøtene ble avsluttet høsten 2012. I tillegg har en ansatt i 
OBD frem til nå hatt en 20 % stilling på poliklinikken. Fra januar 2013 blir denne 
stillingsprosenten tilbakeført til OBD.
Vi ønsker å ha ett tett samarbeid med sengepost avdelingen, men har funnet det vanskelig av 
forskjellige årsaker. Vi ønsket faste treff for refleksjon og diskusjon, men det lot seg 
vanskelig gjennomføres grunnet personalet i sengepost jobber turnus og hadde allerede en 
etablert og fast møtestruktur.
På bakgrunn av at det er uenighet om pasienter med rus og psykisk lidelse kan få tilbud om 
døgnplass på DDPS ble det avholdt et møte på ledernivå. Der kom det tydelig frem at 
pasientgruppen ikke er en ønsket pasientgruppe, utfra at pasientene oppleves som ikke 
motivert for behandling eller til å avslutte sitt rusmiddelmisbruk.
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Vi ba poliklinikk og sengepost avdeling på DDPS gi oss en tilbakemelding på hva de har 
erfart i forhold til at OBD har vært i drift i halvannet år. 

Tilbakemelding fra poliklinikk:
«Konklusjonen er at poliklinikken ikke merker noen endring etter oppstart av OBD». 

Tilbakemelding fra sengepost avdeling:
«Opplever at det ikke er et enhetlig syn på behandlingen av disse pasientene i de forskjellige 
delene av behandlingskjeden (OBD – døgnposten – OBD)».

Vi opplever at vår kompetanse og arbeidsmetode ikke blir anerkjent og akseptert. Ledelsen på 
sengepost avdelingen har gitt utrykk for at de ønsker at samarbeidet og henvisninger skal 
komme fra psykiater i OBD. De ønsker ikke at prosjektmedarbeidere og prosjektleder skal 
henvise pasienter eller diskutere enkelt saker med dem. Dette er i strid med det som står i 
samarbeidsavtalen. Kan også være indikasjon på en sengepost avdeling som er basert på 
hierarkisk tenkning.
Disse tilbakemeldingene viser at vi har mange utfordringer foran oss for å få til et helhetlig 
pasientforløp basert på dagens retningslinjer, kunnskap og forskning for å imøtekomme denne 
pasientgruppens behov.

Hva har vi erfart?
Mange forhold har ført til et økt fokus på brukere med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 
og ikke minst på kvaliteten på det tjenestetilbud brukerne blir tilbudt både på et kommunalt og 
spesialisthelsetjeneste nivå. 
Samhandlingsreformen (Stortingsmelding Nr. 47, 2008-2009, s 69) påpeker at det psykiske 
helsetilbud i kommunene er ujevnt og til dels utilstrekkelig utbygd og det kan blant annet 
skyldes organiseringen av tilbudet, arbeidsmetoder og samarbeid. Dette samsvarer i forhold til 
vår oppfattelse av situasjonen i Dalane kommunen. 
Vi erfarer at kommunene er i en endringsprosess og at de står overfor vanskelige 
prioriteringer. Langsiktighet, forutsigbarhet og forebygging i forhold til målgruppa er 
utfordrende når fokuset blir ”her og nå” jobbing og ”brannslukking”.  Vår oppgave er å bistå 
kommunene med og sammen finne løsninger for å ivareta brukerne på best mulig måte. Ny 
måte å arbeide, som innebærer fleksibilitet, mer fokus på relasjonens betydning. Men det 
vanskeligste blir holdningsarbeid og endring av personlige oppfattelser av hva en 
rusmisbruker er og hva han fortjener.

Oppfølgings - og behandlingsforløp

Tallene fra Bruker- Plan kartleggingen i 2011 var et av utgangspunktene for interkommunalt 
satsing på Oppsøkende behandlingsteam Dalane. Vi har i løpet av det første prosjekt året 
kommet i kontakt med brukerne som kommunene var mest bekymret for etter Bruker plan 
kartleggingen. De mottar i dag individuell oppfølging fra oss.
For å komme i posisjon eller for å ha noe å tilby brukerne gir vi et varierende, kreativ og 
fleksibelt tilbud, tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Relasjonsarbeid er viktigst ved siden 
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av kunnskap om ruslidelser og psykiske lidelser. Brukermedvirkning er helt sentralt i alt vårt 
arbeid. Brukerne skal selv ha regien i deres eget liv.
Fleksibilitet vil si at vi kan i en oppstart gå på hjemmebesøk hos pasienten opptil hver dag i 
og etter hvert redusere til en gang pr uke.

Vi har flere gode eksempler på sømløse behandlingsforløp for enkelte av våre pasienter. 
Samarbeid med sengepost på DDPS, samarbeid med kommunen om tildeling av egnet bolig 
og oppfølging fra psykisk helse, etablering av ansvarsgrupper, utarbeidelse av individuell plan 
og tett samarbeid med fastlege og pårørende. 
Men vi må også erkjenne at dette samarbeidet ikke glir helt av seg selv for alle våre pasienter. 
Det er et område som vil trenge tid for å bli implementert.

Veien videre
Etter å ha blitt kjent med pasientene og hørt om deres behov om viktigheten til å fylle 
hverdagen med arbeid og aktivitet tar vi dem på alvor og etablerer kurs, aktiviteter og 
musikkgruppe. Mange av pasientene er ensomme og har et lite nettverk rundt seg. Vår satsing 
det neste året blir å tilby dem aktivisere, trekke dem ut av hus og hjem, for å knytte kontakter 
og skape sosiale trygge arenaer. 

Samhandling mens personen får oppfølging fra OBD

De fleste av våre pasienter har nå kontakt med psykisk helse i sin kommune og et samarbeid 
med oss. Men enkelte kommuner har store bemanningsutfordringer som gjør det utfordrende å
etablere forutsigbare og stabile samhandlingsrelasjoner både for pasienter og oss som 
samarbeidsparter.

Vi ser også et økt samarbeid med andre instanser i spesialisthelsetjenesten. Det kan være A-
senteret, sengepost DDPS, avdeling unge voksne sus og somatiske avdelinger på SUS.

Når det gjelder samarbeid med NAV fungerer samarbeidet godt når det gjelder 
ansvarsgruppemøter. Det er Utfordringene i forhold til arbeid og aktivitet for målgruppen og 
forståelse av hvorfor pasienten søker om enkelte ting som er viktige i et behandlingsforløp, 
men som NAV mener pasienten har økonomi til å kjøpe selv. 

Samarbeid med Fyrlyssenteret. I oppstarten av OBD var Fyrlyssenteret i enkelte tilfeller vår 
eneste samarbeidspartner. De har vært stabile og forutsigbare og har vært portåpner for oss i 
mange ganger.
I forhold til arbeid inngikk OBD et samarbeid med Fyrlyssenteret. Det ble satt i gang 
”jobben” som gir 5 brukere i målgruppen arbeid to dager i uken og lønn etter endt arbeidsdag. 
Fyrlyssenteret har vært de eneste som har klart å dra i gang et tilbud til brukerne og det har 
vært en stor suksess.

Veien videre
Bruker Plan kartleggingen viste et mangelfullt arbeid og aktivitetstilbud til målgruppa. 
Bjerkreim kommune har UNINOR og har arbeidet for å få brukerne inn i det systemet og kan 
vise til veldig gode resultater. OBD sitt seminar i år hadde fokus på arbeid og aktivitet og 
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dette har ført til at Eigersund kommune tar initiativet til et møte for å se på muligheter til et 
interkommunalt samarbeid i forhold til arbeid til målgruppa. OBD er deltaker i møtet. 
OBD har også i forkant dette møte hatt drøftingsmøter med NAV Eigersund for å se om vi 
sammen kan etablere et tilbud til brukerne. 
Dette arbeidet blir et viktig arbeid for OBD de neste to årene av prosjektperioden.

Tilbakemelding fra kommunene og DDPS i forhold til samarbeid med 
OBD.

Fra poliklinikk DDPS ved avdelingsleder Hanna Pettersen:

«Når jeg drøftet med Henk ble konklusjonen at poliklinikken ikke merker noen endring etter 
oppstart av OBD. «

Fra sengepost DDPS ved avdelingsleder Aud Fosse:

«Opplever at det ikke er et enhetlig syn på behandlingen av disse pasientene i de forskjellige 
delene av behandlingskjeden (OBD – døgnposten – OBD).»

Fra Sokndal kommune ved Sissel Bøe Stene:

Sokndal kommune sin andel i avtalen om Oppsøkende Behandlingsteam i Dalane - OBD – er 
20% av u.t. sin stilling i psykisk helsetjeneste.

Fra oppstart i 2011 har Sokndal kommune hatt fem brukere knyttet opp mot OBD på 
forskjellig vis. OBD er spesialisthelsetjenesten når det gjelder rusomsorgen.
Både u.t. og kollega Ellen Birkeland har hatt stor nytte av samarbeid og kontakt med OBD.
Nina Thorbjørnsen – leder av OBD – er veileder og kontaktperson for personalet i Sokndal. 
Hun kommer annenhver måned og har veiledningstimer for et samlet personal. Ved behov gis 
individuell veiledning.

Nina T har vært på hjemmebesøk hos brukere og vil komme igjen ved behov. Dette gir ekstra 
trygghet for personalet i møte med brukere, pårørende og i aktuell oppfølging.
U.t. er gjennomsnittlig i Egersund vel en halv dag pr.uke. Avtalen vi har gjort oss imellom er 
at brukerne i Sokndal følges opp av u.t. og ved behov via dialog eller tett samarbeid med 
OBD.

OBD har egen psykiater som brukere kan henvises til, og som personalet her kan få drøfte 
problemstillinger med i tillegg til råd og veiledning. Undervisning tilbys.
Poliklinisk behandling med oppmøte på DDPS er også en del av tilbudet fra OBD, noe vi har 
hatt god erfaring med.

Det er ”på trappene” at u.t. blir med på å starte opp et musikktilbud for brukere sammen med 
musikkterapeut Tore Pedersen ved DDPS. Da har u.t. avtale med bruker herfra som blir med.

Det at Sokndal kommune har OBD som 2.linjetjeneste og samarbeidspartner styrker arbeidet i 
rusomsorgen i kommunen betydelig.
Vi kan ta en telefon når som helst og de kan komme ut ganske fort. Dette har økt vår 
kompetanse på området og vi får det ”påfyllet” vi trenger for å stå i dette viktige arbeidet.
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Pr i dag ser vi at OBD har vært svært nyttig for oss – noe vi ser igjen hos brukere.
Vi trenger så absolutt OBD teamet videre fremover.

Via OBD har vi blitt del av et Dalane nettverk. Nav, Psykisk helsetjeneste og Fyrlyssenteret 
har hatt faste nettverksmøter der Ellen Birkeland, Kjell Haaland og u.t. fra Sokndal er med.
På neste møte 18.sept kommer Rigmor Kvia De Waard fra fylkesmannen. U.t. har ansvar for 
planlegging, innkalling og møteledelse.

Fra Lund kommune ved Monica Schopmeier leder NAV:

«OBD har etablert et samarbeid med god kvalitet ved å tilby følgende tjenester:

 Skape nettverk både i og utenfor Kommunene og mellom Dalane kommunene
 Råd og veiledning på overordnet nivå og i konkrete saker for alle berørte instanser i 

Kommunen

Pga dette har kvaliteten på tjenester som blir levert fra kommunale instanser økt betraktelig. 
Tjenestene i Kommunene er på god vei, men enda ikke optimal i forhold til denne bruker 
gruppen. Og det trengs fortsatt støtte av OBD.

I tillegg har OBD kartlagt situasjonen relatert til oppfølgingsarbeidet ovenfor denne 
brukergruppen og gått inn med konkrete tiltak både på overordnet og bruker nivå.
OBD har levert en tjeneste som går utover det som kunne forventes. De er engasjert, 
inspirerende og jobber med høg faglig kvalitet.»

Fra Eigersund kommune ved Camilla Gomsrud:
 OBD teamet har gitt personer med ROP-lidelser som har vært uten eller ikke hatt et 

tilstrekkelig tilbud i kommunen, og som har manglet tilbud fra Dalane DPS. Egersund 
kommune har i tillegg hatt store utfordringer i forhold til ressurs og personalsituasjon. 
OBD teamet har i stor grad gitt kompenserende tilbud til disse brukerne som ellers 
ville stått uten oppfølging.

 Oppfølgingen som OBD teamet gir er lett tilgjengelig og tilpasset den enkelte brukers 
funksjon og symptomnivå. 

 Rusomsorgen har tydelig opplevd et bedre samarbeid med DDPS gjennom OBD 
teamet. Dørene for brukere med ROP lidelser har blitt ”åpnere”. OBD teamet har 
fungert som et bindeledd mellom Rusomsorgen og DDPS. 

 Flere enkeltbrukere har tydelig fått økt funksjonsnivå, økt grad av mestring og har i 
større grad tatt i mot oppfølging.

 Rusomsorgen opplever at OBD teamet har fokus på kartlegging, ansvarsgrupper og 
individuell plan.

 Oppstarten av OBD teamet har ført til en styrking av fagmiljøet inne ROP- lidelser, 
med tilbud om kurs, undervisning og veiledning.

 Det har vært en trygghet for personalet i Rusomsorgen at OBD teamet er tilgjengelig 
for å drøfte konkrete saker rundt brukere og få veiledning i.f.t tiltak. 
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Veiledning/kompetansehevende tiltak

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse understreker at godt profesjonelt arbeid for denne 
målgruppen innebærer godt kunnskapsnivå og spesielle ferdigheter. Videre står det at 
interesse og holdninger er av stor betydning i arbeidet med målgruppa. Det handler om 
empati, respekt og evnen til å se verdighet gjennom mye elendighet og brutte avtaler. En 
helsearbeider bør ha grunnleggende kunnskaper om det som særpreger de personene vi 
arbeider med (Helsedirektoratet, 2011).

Kompetanse er ikke bare kunnskap og ferdigheter men også holdninger og personlighet, og 
der ligger de største utfordringene!

Et av målene for prosjektet er å øke fagfolks kompetanse, i Dalane kommunene og Dalane 
distriktpsykiatriske senter, på feltet ruslidelser og psykisk lidelser.

Veiledning til kommune og sengepost avdeling og poliklinikk på DDPS er en viktig faktor for 
å utvikle og utveksle faglig kompetanse og ta inn ny kunnskap og forskning.

Lund Sokndal Eigersund Bjerkreim Sengepost 
DDPS

Poliklinikk     
DDPS

Veiledning Psykisk 
helse: Fast 
hver 6 uke
5t.
Sammen 
med NAV 
3t.
Totalt: 8 
timer

Rus og 
psykisk 
helse: 
Fast hver 
6 uke
Totalt:12 
timer

Formelt:2t.
Uformelt: 
40t.

Uformelt Uformelt Uformelt

For å få økt kunnskap og forståelse om organisering, fag og arbeidsmetoder/verktøy om 
Dalane DPS har vi fått:
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 Veiledning fra leder på poliklinikken en periode hver mandag i en time. Antall timer 
veiledning totalt: 8 timer

 Vi har fra høsten 2011 til våren 2012 deltatt på casemøtene til poliklinikken.
 For å utvikle en felles forståelses ramme i forhold til OBD og sengepost avdelingen 

har avdelingsleder og OBD hatt 4 møter.

For å få økt kunnskap og forståelse om pårørendes situasjon og utfordringer har vi:
 Kontakt/samarbeid med pårørende til 6 pasienter
 Pårørende som deltagere i ansvarsgruppe
 Invitert til LMS to ganger

Veien videre
Etter innspill fra pårørende organisasjonen om ønske om undervisning blir det nå startet opp 
undervisningskvelder for pårørende i regi OBD.
For å kontinuerlig ha fokus på  brukermedvirkning har vi:.

 Jobbet kontinuerlig med hva som skal journalføres etter et hjemmebesøk for å ivareta 
brukerne og fagligheten

 10 brukere har eller påbegynt Individuellplan
 Alle brukerne har ansvarsgruppe
 2 brukere har brukerstyrt seng på DDPS
 2 brukere er interessert i brukerstyrt seng på DDPS- påbegynt prosess med sengepost 

DDPS for å få dette innvilget

Det er en sentral målsetting å gjøre pasient/bruker til en aktiv og forpliktet part i egen 
endringsprosess.

Hva har OBD gjort i forhold til kompetanseutvikling?
Arrangere årlige seminar
Initiativtakere til nettverkssamlinger
Forelesninger i kommunene og på SUS
Prosjektpresentasjon i alle kommunene og Dalane DPS
Formidler informasjon om kurs/nyheter innen fagfeltet/er tilgjengelige for refleksjon og 
samtaler
Initiativtakere til mer interkommunalt samarbeid
Fleksible og lett tilgjengelige for kontakt

Dokumentasjon av teamets aktiviteter
 Følgende skal dokumenteres:

 Antall henvisninger
 Antall avslag
 Antall nye brukere/pasienter 
 Antall brukere/pasienter som aktiv mottar tjenester 
 Antall avsluttede
 Antall med egen bolig
 Antall som venter på bolig
 Fordeling på alder og kjønn
 Antall i ordinært arbeid
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 Antall som deltar på tiltak i regi av NAV, kommune eller spesialisthelsetjeneste
 Antall med fremtidig behov for bolig grunnet eksempelvis opphold i fengsel.
 Tid brukt på møtevirksomhet

Tidsperiode 15.09.11-15.09.12 Lund 
kommune

Sokndal 
kommune

Egersund 
kommune

Bjerkreim 
kommune

Totalt

 Antall henvisninger 3 6 24 33

 Antall avslag 3

 Antall pasienter som 
aktiv mottar tjenester 

3 6 19 28

 Antall avsluttede 1

 Antall med egen bolig 3 6 18 27
(se notat 
1)

 Antall som venter på 
bolig

1 1

 Fordeling på alder og 
kjønn

7 damer
21 menn

 Antall i ordinært arbeid 4 
(se notat 
2)

 Antall som deltar på 
tiltak i regi av NAV, 
kommune eller 
spesialisthelsetjeneste

2
(se notat 
2)

 Antall med fremtidig 
behov for bolig grunnet 
eksempelvis opphold i 
fengsel.

0

 Antall avvik i forhold 
til punktene i 
samhandlingsavtalen 

 Tid brukt på 
møtevirksomhet

186 timer
(se notat3)
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Tid brukt på møtevirksomhet

Målgruppen for OBD sin virksomhet: 
Pasienter med rus og/eller psykisk lidelse som det eksisterende hjelpeapparatet har store 
vansker med å etablere en stabil nok relasjon til for å yte de nødvendige tjenester.
På bakgrunn av dette blir møtevirksomhet en viktig arena for kontaktetablering og 
forpliktende samarbeid for å bli kjent med pasient og system og se nye muligheter sammen

(Det er vanskelig å beregne indirekte møtevirksomhet men kan regne med at tidsbruket er 
minst like stort som ved direkte møtevirksomhet)

Møter Antall Tidsbruk på 
direkte 
møtevirksomhet

Indirekte tid brukt 
på møtevirksomhet

Tidsbruk på 
indirekte 
Møtevirksomhet

Ansvarsgruppemøter   34 34 timer Forberede møte, 
referat, IP, Forbrede 
møte, skrive referat

Tverrfaglige møter 
m/kommunene 

14 14 timer Forbrede møte

Fagmøter m/lege uten 
pasient  

8 8 timer Forbrede møte

Følge til fastlege 17 17 timer Forbrede møte.

Følge til NAV 8 8 timer Planlegge sammen 
med pasienten før og 
etter møtet

Møte hos AKS 3 3 timer Planlegge sammen 
med pasienten før og 
etter møtet

Møte Pårørende og 
pasient

4 4 timer Planlegge sammen 
med pasienten før og 
etter møtet

Møte med pårørende 5 5 timer

Sum tidsbruk direkte 
og indirekte på møter

93 timer 93 timer
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Viktige elementer for å videreføre satsing på oppsøkende 
behandlingsteam Dalane.

Noen yrker kan en kalkulere seg fram til resultatet av arbeidet. Den tjenesten helsepersonell 
gir til brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse, er imidlertid preget av en hverdag der de i 
mange tilfeller står alene og skal håndterer komplekse og uforutsigbare situasjoner, og i 
mange tilfeller er det vanskelig å forutsi utfallet. Teorier og modeller hjelper bare til et visst 
punkt. Det er derfor umulig å utarbeide fullstendige regler for hva som skal og må gjøres i 
enhver situasjon. Det lengste en kan komme, er kanskje å formulere visse retningslinjer. 
Situasjonene helsepersonalet møter kan være omfattende, usikre og nye, derfor må 
framgangsmåtene hele tiden endres og tilpasses situasjonen(Taksdal et al., 2006).

 I denne praksishverdag er det viktig at helsepersonell har mulighet til å reflektere over sin 
praksis sammen med helsepersonell som vet hvilke utfordringer de står i. Gjennom refleksjon 
utvikles helsepersonellets praksis og ny kunnskap blir implementert.  Oppsøkende 
behandlingsteam har oppdatert faglig og bred kompetanse på dette området og som ansatt i 
spesialisthelsetjenesten andre handlingsmuligheter

Et annet element at Kommune og spesialisthelsetjenesten har blitt informert og forberedt på at 

samhandlingsreformen startet opp 1. januar 2012. Samhandlingsreformen er en 
retningsreform og vil på sikt innebære store endringer i lokale samarbeidsstrukturer, hvordan 
tjenestetilbudet blir organisert og med fokus på forebygging. Formålet er å sikre et 
bærekraftig, sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud av god kvalitet. Fokuset blir høy 
pasientsikkerhet og et individuelt tilrettelagt tjenestetilbud (samhandlingsreformen, 2012). 
Arbeid og aktivitet for målgruppa blir et satsingsområde.
Her kan oppsøkende behandlingsteam være pådrivere og initiativtakere.

Et tredje element er nødvendigheten med en holdningsendring til brukere i målgruppen. 
Gjennom veiledning og refleksjonsmøter kan holdninger sakte men sikkert endres. Er troen på 
en rusfri tilværelse ensbetydende med et normalt og godt liv? Tror vi må akseptere at noen 
mennesker velger å leve ved siden av samfunnet. Det er ikke alle mennesker som kan eller vil 
leve rusfritt. Brukerne ønsker en stabil bosituasjon og hjelp til helseproblemene. Hjelp til 
avrusing og til skjerming på psykiatrisk avdeling i perioder. Perioder med god funksjonsevne 
avløses av perioder med dårlig funksjonsevne. I dårlige perioder der psykosen er dominerende 
og angsten overveldende ønsker beboerne et annet sted å være. Et sted der de blir ivaretatt og 
føler seg trygge. Noen uttrykker ønske om en kort innleggelse i en institusjon som er kjent for 
beboerne. Det er behov for å møte noen som lytter, støtter og hjelper.  Noen som kan være på 
parti med brukeren på brukerens premisser.  Det forutsetter ansatte som tør å være sammen 
med brukeren om at ting kan gå galt, som tørr å oppgi kontroll. Som støtter og løfter og 
motivere brukeren når ønske om arbeid og aktivitet blir et tema. I dag blir fremdeles mange 
brukere møtt med moralisering og krav fra hjelpeapparatet som kan føre til at brukerne 
trekker seg vekk. Botilbudene må utformes på en slik måte at beboerne kan oppleve det som 
et hjem.  Erfaringer viser at da må kravene dempes og erstattes av aksept og tilbud.
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Utfra dette er det nødvendig at Oppsøkende Behandlingsteam fortsatt bidrar og bistår i 
implementering av kompetanseutvikling på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå for på 
denne måten å sikre:

 Økt kompetanse på ruslidelse og psykiske lidelse.
 Økt kompetanse på bolig sosialt arbeid
 Økt fokus på brukermedvirkning og pårørende involvering
 Økt fokus på arbeid og aktivitet og gruppevirksomhet.
 Økt fokus på samhandling på alle nivå
 Økt fokus på interkommunalt samarbeid
 Økt fokus på forebyggende tiltak 

Konklusjonen så langt er at prosjektet har overføringsverdi både på et 
spesialisthelsetjenestenivå og et kommunalt nivå. Men det er for tidlig i denne fasen til å si 
noe om hvilke form og organisering OBD kan få etter endt prosjektperiode. Dette vil bli 
utdypet nærmere ved neste evaluering høsten 2013.

Oppsummering og avslutning

Prosjektet oppsøkende behandlingsteam Dalane er et viktig prosjekt for regionen. Som 
beskrevet i denne rapporten står utfordringene i kø. Det er en utfordrende arbeidshverdag for 
ansatte i prosjektet som jobber i motstrøm på alle nivåer. Endringsarbeid og implementering 
av ny kunnskap er et møysommelig, følelses betont og engasjerende arbeid. Til tross for disse 
utfordringene er det allerede satt i gang store endringsprosesser hos pasientene.  Personellet i 
kommunene er i bevegelse og viser økende faglig trygghet og overføring av 
erfaringskompetanse blir synlig både over for pasienter og samarbeidsparter. Så langt i 
prosjektet har dialog og kompetanseoverføring/kompetanseutveksling mot Dalane DPS ikke 
lykkes. Dette blir viktig å ha fokus på i siste del av prosjektet slik at hele behandlingsforløpet 
til pasientene blir sømløst.
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Internt notat

Mottakere:

Eli Sævareid Fagkonsulent

Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune

Vår ref.: 12/31554 / 12/641 / FE-223, FA-H30 Dato: 11.12.2012

Saksbehandler: Eli Sævareid Telefon: 51 46 80 73 Mobiltelefon:   

E-post: eli.saevareid@eigersund.kommune.no

Sammendrag:
Ref sak 034/12 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune som 
ble behandlet og godkjent av Kommunestyret 18. november 2012. En av delavtalene her er 
Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Denne 
delavtale, samt egen Særavtale mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune angir 
føringer for innhold i tilbudet. Ref også til sak 090/12 Helse og omsorgsplanen som ble 
behandlet og godkjent av kommunestyret 1. oktober 2012; her omtales aktuelt tilbud.

Frem mot 2016 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp. Det tas sikte på at kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal 
tre i kraft fra 1.1.2016. Tilbudet skal fases inn i fireårsperioden 2012-2015. Eigersund 
kommune planlegger oppstart av 2 senger for øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 28.1.13. Antall 
senger er i henhold til Helsedirektoratets beregninger som viser at kommunen har behov for 
1.8 senger i et slik tilbud (beregnet ut fra antall liggedøgn som øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold skal favne og innbyggertall).

Tilbudet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune planlegges lagt inn under 
den kommunale korttidsavdelingen 2vest. Avdelingen har bred erfaring i korttidsopphold. Det 
er også denne avdelingen som tar i mot de utskrivningsklare pasientene fra 
spesialisthelsetjenesten. Korttidsavdelingen 2 vest er lokalisert på Lagård (naboavdelingen til 
Helseforetakets avdeling 2 øst). I samme bygg er også Legevakten lokalisert 
(interkommunalt samarbeid).

Et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent 
sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor 
allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i 
sykehus.

Bakgrunn:
Samhandlingsreformen retter stor oppmerksomhet mot å etablere tiltak før, etter og 
istedenfor sykehusopphold. For å få gjennomført reformen er det etablert politiske, rettslige, 
økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler. 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. 
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1. Kommunal medfinansiering på 20 % av gjennomsnittskostnadene for medisinske 

innleggelser og polikliniske konsultasjoner i sykehus. 

2. Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud er kostnadsberegnet til 1,040 mrd kroner ut fra en 
beregnet liggedøgnskostnad på kr 4 330 og 240 000 liggedøgn etter 4 år. Dette skal 
dekke drift og evt investeringer. Tilskuddene til kommunene finansieres ved 
tilsvarende trekk i de regionale helseforetakenes (RHF) basisbevilgninger. 50 % av 
overføringene skjer gjennom øremerkede tilskudd etter søknad og 50 % som bidrag 
til konkrete prosjekt fra RHF. Frem til 01.03. 2015 kan kommunene søke tilskudd til 
etablering og drift av tilbudet fra Helsedirektoratet og helseforetaket. Fra og med 
2016 får kommunene en lovpålagt plikt til å etablere tilbudet. Tilskudd inngår da i 
rammefinansiering. Tilbud som etableres før 2016, skal etableres i tråd med delavtale 
4 (politisk vedtatt av Kommunestyret 18. juni 2012) og egne særavtaler med 
helseforetaket. Særavtalen mellom den enkelte kommune og helseforetaket skal 
inneholde angivelse av tidspunkt for oppstart, samt nærmere beskrivelse av tilbudet. 
Det er kommunen som bestemmer hvordan tilbudet skal organiseres, herunder 
oppstartstidspunkt, innretning, omfang og kvalitet.        

De økonomiske insentivene er tiltenkt oppbygging av kostnadseffektive tilbud i kommunene 
som alternativ til sykehusopphold. Kommunenes evne til å forebygge innleggelser og 
håndtere utskrivingsklare pasienter vil kunne gi økonomiske besparelser.

Lovverk:
o Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 6-2, 1. ledd, nr. 4, som fastslår at 

det skal inngås samarbeidsavtale om beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd som sier at 
kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til. Det ventes at den trer i kraft 1. januar 2016. Innen da skal kommunene 
utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Formål:
Et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal bidra til å:

 Etablere tilbud som skal gi pasient/bruker verdige og faglig forsvarlige 
tjenester i stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten.

 Redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten.

 Skape bedre pasientforløp ved å gi pasienter tjenester nærmere der de bor.
 Skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienten et like godt eller 

bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Målgruppe:
Eigersund kommune skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Lov om 
kommunale helse - og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd).

Et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent 
sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor 
allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i 
sykehus.

For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplasser, er det viktig at plassene brukes 
til øyeblikkelig hjelp. Intensjonen er at opphold i øyeblikkelig hjelp døgntilbud normalt ikke 
bør overstige 3 døgn, under forutsetning av at pågående behandling er under kontroll.
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Kommunen må legge egne forsvarlighetsvurderinger til grunn for hver enkelt pasientforløp. I 
de tilfellene der det er tvil, skal pasienten innlegges på sykehus.

Pasienter som vil være relevante for et tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp vil i hovedsak 
være:

1. Pasienter der allmenntilstand og / eller nettverk ikke gjør det forsvarlig å behandle i 
pasientens eksisterende omsorgsnivå:

 Akutt forverring av kjent tilstand, eksempelvis:
- KOLS
- Dehydrering
- Ernæringssvikt
- Hjertesvikt

 Akutt nyoppstått sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og 
behandling, men ikke spesialiserte helsetjenester eksempelvis

- Infeksjoner
- Urinretensjon/obstipasjon
- Dårlig kontrollert diabetes

 Palliasjon (gjelder ikke bare kreftdiagnoser)
- Smertebehandling
- Akutt forverring av funksjonsnivå
- Kvalmebehandling

2. Pasienter med behov for korttidsobservasjon.
 For å avklare om pasienten kan returnere til eksisterende omsorgsnivå eller 

må overføres til annet omsorgsnivå, der henvisende lege mener at pasienten 
kan observeres utenfor sykehus. Dette kan for eksempel gjelde magesmerter.

Pasientflyt:
Følgende retningslinjer gjelder for henvisning til, opphold i, og utskrivning fra tilbudet:

a) Tjenesten er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp døgnet rundt.
b) Tilbudet gjelder for innbyggere i Eigersund kommune. Pasienter som ikke er 

hjemmehørende i kommunen sendes på sykehus i stedet for til et kommunalt ø-hjelp 
tilbud

c) Tjenesten gis uten vedtak. Oppholdets varighet bør normalt ikke overstige tre døgn. 
Dersom varighet av tjenesten overstiger 14 dager, skal det gjøres vedtak.

d) Innleggende lege i kommunen tar kontakt med ansvarshavende i tilbudet for å 
informere om henvisning og vurdere alternative løsninger. Om innleggende lege ikke 
er fastlege kontaktes denne første virkedag etter innleggelse.

e) Ved innleggelse skal diagnose foreligge. Utrednings- og behandlingsplan skal følge 
pasienten. Konsulterende/innleggende lege skal skrive hva en ønsker avklart med et 
opphold i ø-hjelp døgntilbud. 

f) Pasienten/brukeren må kunne få legetilsyn med kort responstid.
g) Det skal være tilstedevakt av sykepleier 24 timer i døgnet. Tilbudet skal være faglig 

forsvarlig.
h) Nødvendige prøver må kunne tas og vurderes (EKG, glukose, Hb, CRP, INR, venøse 

prøver, saturasjon, blærescanning). Prøver som sendes til sykehusets laboratorium, 
skal analyseres og besvares med samme responstid som for sykehusets 
inneliggende pasienter. 

i) Radiologiske undersøkelser der det er indisert skal kunne gjennomføres etter samme 
prioritet som for inneliggende pasienter på sykehuset.

j) Kommunen må kunne starte opp med adekvat behandling (for eksempel intravenøs 
behandling, gi oksygen, legge inn urinkateter)

k) Helsehjelpen dokumenteres jmfr. journalforskriften.
l) Pasienter utskrives når vedkommende kan tilbakeføres til tidligere omsorgsnivå/hjem 

eller når det er gjort vedtak om annet tilbud.
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m) Pasienten utskrives med epikrise (herunder oppdatert medikamentliste) til fastlege og 
innleggende instans.

Beslutningsprosess ved tildeling av tjeneste:

o Fastlege/legevaktslege kan legge pasienter inn i kommunale øyeblikkelig 
hjelp senger.

o Helseforetaket kan ikke legge pasienter direkte inn i øyeblikkelig-hjelp senger.
o Tilsynslege skriver pasienten ut fra et kommunalt øyeblikkelig-hjelp 

døgntilbud. 

Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en 
pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må gjøres en vurdering om hvor 
vidt pasienten trenger øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et relevant tilbud og 
forutsetninger for å yte hjelpen, eller om pasienten må henvises direkte videre til behandling i 
annen linje tjeneste. Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, 
skal pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten. 

Organisering:
Tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold bør ses i sammenheng med de øvrige 
kommunale tjenestetilbudene. Tiltaket blir organisert under den kommunale
korttidsavdelingen 2vest. 

Bemanning

Beskrivelse av legedekning:
Nødvendig legedekning med henblikk på faglig forsvarlighet av tilbudet sikres ved etablering 
av daglig (mandag til fredag) tilsynslegefunksjon. Tilsynslegefunksjonen ivaretas av to 
etablerte fastleger og en turnuslege under veiledning. De to tilsatte tilsynsleger sikrer 
kontinuitet i det legefaglige tilbud.

Utenom vanlig arbeidstid (mandag til fredag kl 16.00 – 08.00, lørdag, søndag og helligdager 
fra 08 til 08) dekkes behov for legefaglige vurderinger av legevakt.
Dersom tilsynsleger på hverdager ikke er tilstede på avdelingen og det oppstår akutte 
situasjoner, håndteres dette via daglegevakt (eventuelt andre leger i samme bygning).

Legevakt er lokalisert i samme bygning som hvor tilbudet etableres.

Legetjenesten organiseres slik at en ivaretar kort responstid. Ved responstid legges 
gjeldende regler for responstid ved akutt nødmeldetjeneste til grunn for tilgjengelighet. Dette 
betyr at det ved akutte tilstander (eksempelvis hjertestans) forventes lege 
(tilsynslege/vaktlege) på avdeling innen for 20 minutter i 90 % av tilfellene. Innen for 30 min 
forventes lege på avdeling i 100 % av tilfellene.

I oppstartsfasen sikres nødvendig medisinsk faglig kompetanse via døgnkontinuerlig 
tilgjengelighet (hverdager, helg og helligdager) av kommuneoverlege (telefon og hvis mulig 
eventuell tilsyn). Ordning evalueres fortløpende og første gang etter 3 måneder med henblikk 
på videre behov og organisering.

Beskrivelse av bemanning ellers:
Tiltaket skal bemannes med sykepleier 24 timer i døgnet. For å opprettholde kontinuitet i 
tiltaket bør de fleste stillinger være opp mot full stilling med unntak av rekrutteringsstillinger 
(helg).

Kommunikasjon:
For å sikre at befolkningen og tjenesteyterne kjenner til og er trygge på at nytt tilbud er like 
godt eller bedre enn innleggelse i sykehus, skal det utarbeides en kommunikasjonsplan før 
tiltaket startes. Kommunikasjonsplanen skal blant annet inneholde hvordan innbyggere, 
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ansatte i kommunen, fastleger, vaktleger og samhandlingspartnere skal informeres om det 
nye tilbudet.

Finanisering:
Transport

a) Transport til og fra institusjonen finansieres og organiseres av Pasientreiser.
Helseforetaket organiserer all ambulansetransport før, under og etter opphold.
Egenandel for transport til og fra tilbudet betales av pasienten.

Døgnopphold
a) Tilbudet har ikke egenbetaling jmfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 1b.
b) Det forutsettes at alle kommunale tjenester (herunder legetilsyn) må dekkes av 

kommunen. Normaltariffens takster kan benyttes, men det gis ingen refusjon.
c) Egenandel for tjenester fra spesialisthelsetjenestene løpet av døgnopphold betales 

av kommunen dersom pasienten ikke har frikort. Dette gjelder også egenandel til 
Pasientreiser.

d) Investeringer for å etablere tilbudet er støtteberettiget som ved etablering av 
sykehjemssenger.

e) Fram til 31.desember 2015 vil driften av tilbudet dekkes gjennom 50 % tilskudd fra 
Helsedirektoratet etter søknad og 50 % fra det regionale helseforetaket ved oppstart.
Normen er 4330 kroner pr seng pr døgn.

f) Ordningen blir tilskuddsfinansiert til og med 2015. Fra 2016 er det varslet at tilbudet 
vil være rammefinansiert.

g) Tilskudd skal være etablert og tilskudd skal være gitt av Helsedirektoratet før tilskudd 
fra spesialisthelsetjenesten utbetales.

h) Helseforetaket vil utbetale tilskudd når det tilskudd som kommunen mottar fra 
Helsedirektoratet er for lite til å dekke kommunens beregnede utgifter til tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp iht. beregningsgrunnlag (tilsvarende 1.8 senger). 
Helseforetaket utbetaler ikke tilskudd:

o I tilfeller hvor kommunen etablerer tilbudet i siste halvdel av etableringsåret. I 
disse tilfellene vil Helseforetaket starte utbetaling av sin andel av tilskudd det 
påfølgende året.

o I tilfeller hvor kommunen etablerer et tilbud med færre senger enn 
Helsedirektoratet beregningsgrunnlag for kommunen tilsier, og tilskuddet fra 
Helsedirektoratet er større enn kommunens beregnede kostnader til det 
etablerte tilbudet, jf beregningsgrunnlaget.

Kompetansebehov (legedekning, nødvendig spisskompetanse)

Et øyeblikkelig hjelp, døgntilbud skal ha: 
o Personal med observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse for å 

ivareta pasienter som blir akutt syke, får en forverring av kronisk sykdom, og 
/eller trenger grundig oppfølging og overvåking.

o Personal med styrket generalistkompetanse knyttet opp mot behandling og 

oppfølging av de aktuelle pasientgrupper som tilbudet skal favne.

o Personal med fagkompetanse innen f.eks. geriatri, lungesykdommer, 
diabetes, hjertesykdommer.

Kompetansekravene ivaretas blant personalet på korttidsavdelingen 2vest. 
                                                                                                                                                                 
Kommunen skal sørge for tiltak som sikrer nødvendig kompetanse. Spesialisthelsetjenesten 
skal bidra med veiledning. Jmfr. Delavtale nr 6 (Gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling for faglige nettverk og hospitering)

Dette gjelder:
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a) Generelle kompetansehevende tiltak, spesielt for observasjons,- vurderings- og 
handlingskompetanse.

b) Utarbeiding av standardiserte oppfølgingsplaner/forløp for viktige pasientgrupper.
c) Samarbeid rundt enkeltpasienter, herunder mulighet for å konferere med aktuelle 

fagpersoner i akutt situasjon.

Det er viktig at personalet i tiltaket får god opplæring i forkant av oppstart. Det er gjort avtale 
om at personalet på korttidsavdelingen 2vest hospiterer på aktuelle avdelinger på SUS. 
Det vil være viktig å legge inn midler til kompetanseheving fra starten, samt budsjett for 
kontinuerlig kompetanseheving, for å kunne gi brukere av tiltaket verdige og faglig forsvarlige 
tjenester før, i stedet for, eller etter opphold i spesialisthelsetjenesten.

Oppstart av tilbudet:
Administrasjonen har tilbudt nabokommunene i Dalane om å være med i skissert tilbud. 
Dette har de foreløpig valgt å være avventende til. 

Tilbudet for Eigersund kommunes innbyggere planlegges å starte opp 28.1.13. Dette 
forutsetter godkjent særavtale med Helse Stavanger HF samt innvilget søknad på tilskudd fra 
Helsedirektoratet.

Tilskudd for oppstart:
OBS- Skrive om fordelingen av midler på 3 millioner som Eigersund får tildelt. Ved å ”ta” to 
senger fra 2vest, vil det i utgangspunktet medføre kostnader på 1.7 mill. De resterende 1.3 
mill antas å benyttes til forebyggende tiltak som skal forhindre sykehusinnleggelser.
Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud er kostnadsberegnet til 1,040 mrd kroner ut fra en beregnet 
liggedøgnskostnad på kr 4 330 og 240 000 liggedøgn etter 4 år. Dette skal dekke drift og evt 
investeringer. Tilskuddene til kommunene finansieres ved tilsvarende trekk i de regionale 
helseforetakenes (RHF) basisbevilgninger. 50 % av overføringene skjer gjennom 
øremerkede tilskudd etter søknad og 50 % som bidrag til konkrete prosjekt fra RHF. Frem til 
01.03. 2015 kan kommunene søke tilskudd til etablering og drift av tilbudet fra 
Helsedirektoratet og helseforetaket. Fra og med 2016 får kommunene en lovpålagt plikt til å 
etablere tilbudet. Tilskudd inngår da i rammefinansiering.

Med vennlig hilsen

Eli Sævareid
Fagkonsulent

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
Bjarne Rosenblad Kommuneoverlege
Anne Brit W. Tengesdal Helsefaglig ansvarlig
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EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Rogaland Fylkeskommune

Postboks 130
4001 STAVANGER

Vår ref.: 12/31857 / 07/3643 / FA-G10 Dato: 13.12.2012

Saksbehandler: Bjarne Rosenblad Direkte telefon: 51 46 81 12 /   

E-post: bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Rapportering til fylkeskommunen om folkehelsearbeid 2012 i Eigersund 
kommune. Bruk av tildelte midler.

RAPPORTSKJEMAFOR Å SAMORDNE INNSATSEN - FOLKEHELSE

Rapporteringsfrist: 01. desember

Rapporten sendes til: Firmapost@rogfk.no Eller per post til Rogaland fylkeskommune, 
Postboks 130, 4001 Stavanger. Legg ved vedlegg hvis dere ønsker, med nummer.

Partner: 
Eigersund kommune.

Navn på folkehelsekoordinator/ansvarlig:
Levekårssjef K.I Helland
Folkehelsekoordinator Turid Larsen.
Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad

Stilling:

Stillingsstørrelse:
(som folkehelsekoord.)

Folkehelsekoordinator Turid Larsen er ansatt 
i 50 % stilling. 

Adresse:
Eigersund kommune
Rådhuset
4370 Egersund

Telefonnummer:
51468000

E-post: Antall innbyggere/ medlemmer:
15.000

FORANKRING     
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                                                                                                       Ja       Nei  Vedlegg
1 Er innsatsområdene i partnerskapsavtalen forankret i 

overordnet planverk/årsplan i din kommune / 
organisasjon?

x

2 Hvis nei, har dere planer om å gjøre det?

3 Har dere laget eget handlingsplan for folkehelsearbeidet? x

4 Hvis nei, har dere planer om å gjøre det?

5 Har kommunen påbegynt å opparbeide et system for å 
følge opp § 5 fra folkehelseloven om helseoversikt?

x

        
Kommentarer:
Eigersund kommune har vedtatt folkehelseplan, som har været grunnlaget for 
folkehelsearbeidet 2008-2011. Revidert plan ligger klar for høring januar 2013. 

      

TVERRFAGLIG SAMARBEID          Ja      Nei Vedlegg

Hvem deltar i dette samarbeidet?
Folkehelseforum består av 
Folkehelsekoordinator Turid Larsen
Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad.
Fagkonsulent samhandling Eli Sævereid.
Helsesøster Åse Slettebø
Representant fysio-ergoterapi Bjørg Abrahamsen.

Hvis nei – hva er grunnen til at dette ikke er etablert?

         Ja     Nei  Vedlegg
2 Er det opprettet u/formelle partnerskap med andre 

offentlige, private eller frivillige lokale aktører?
x

Hvem deltar i dette samarbeidet?
Frivillighedssentralen..
Universell utforming

Hvis nei – hva er grunnen til at dette ikke er etablert?

FAGLIG TILNÆRMING
Hvilke faglige innsatsområder arbeider dere målrettet med?
Sett tall i prioritert rekkefølge (fra 1 med høyest prioritet til 10 med lavest prioritet)

INNSATSOMRÅDE PRIORITET TILTAK - stikkordsform
Helse i planlegging 1 Et must i løpende arbeid.
Fysisk aktivitet 3

Kosthold 4

Tobakk 2 Aktuelt prosjekt med start vår 
2013.

Rus forebyggende arbeid

Universell utforming 5 Løpende. 
Psykisk helse

1 Er det opprettet et tverrfaglig folkehelseforum? x
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Kriminalitets-/ volds 
forebyggende tiltak
Skade- / ulykkes forebyggende
tiltak

6 Løpende prosjekt for eldre (> 65 
år). 

Tilrettelegging av 
friluftsområder / turstier / 
sykkel / vei/ felleskap 
Samarbeid med 
frisklivssentraler? 

Unner utredning. 

Arbeid med integrering/ 
mangfold
Administrativt arbeid/ 
forankring internt

7

Annet:

Kommentar

ULIKHETER I HELSE: ·           Ja    Nei  Vedlegg
1  I hvilken grad og hvordan vurderer du at tiltakene har bidratt 

til å utjevne sosial ulikheter i helse? ( F.eks. lav 
deltakeravgift, tiltak rettet mot marginaliserte grupper, grad 
av tilgjengelighet, universelt tilrettelagt osv. )

x

Kommentar

ERFARINGSOVERFØRING:         Ja     Nei Vedlegg
1 Nevn et eller flere tiltak (som vedlegg)som en har evaluert å 

lykkes med i din kommune / organisasjon?
( nevn for eksempel målgruppe, antall deltakere, hvem 
samarbeidet med, kostnad, resultat)

x

Kommentar: 2012 var første år med en folkehelsekoordinator. Dette var en prosjektstilling. 
Dessverre er vedkommende gått over i annet jobb per 01.11.12. Eigersund kommune satser 
på at få ny perosn på plass innen 01.03.13. 

KOMPETANSEBEHOV FOR Å UNDERSTØTTE/ BISTÅ: 
          Ja    Nei  Vedlegg

1 Opplever dere utfordringer/ barriere (som vedlegg) for å 
lykkes i folkehelsearbeid? (for eksempel fagkompetanse, 
økonomi, stillingsstørrelse, plassering og forankring )

x

Kommentar: Der er utfordringer med økonomi, stillingsstørrelse og plassering/fagmiljø

EVALUERING: Ja    Nei Vedlegg

1 Har tiltakene / aktivitetene som er gjennomført blitt evaluert? x

2 I tilfellet har tilbakemeldingene fra deltakerne også blitt 
ivaretatt og fulgt opp? 

x
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Kommentar:

REGNSKAP OVER BRUKEN AV TILDELTE MIDLER:

KOMMEN

TARER 

TIL 

REGNSK

APET:

EIGERSUND KOMMUNE HAR GJENNOM 2012 TROS MANGLENDE FINANSIERING ALLIKEVEL FÅTT UTFØRT 

MEGET FOLKEHELSEARBEID. VED INNGANGEN TIL 2013 ER PROBLEMER SOM HIDTIL MED USIKKER 

FINANSIERING, PROSJEKTANSETTELSER OSV. 

VI HÅPER AT VI I 2013 KAN FÅ EN FRISKLIVSSENTRAL – I EN ELLER ANNEN FORM – I SVING.

Sted/dato: 13.12.12       Underskrift: Bjarne Rosenblad
                  

      
ANTALL VEDLEGG: 1

GIR SAMTYKKE TIL Å TILGJENGELIG GJØRE RAPPORTEN PÅ WIKIEN? 

VI BER OM AT RAPPORTEN IKKE OVERSKRIDER 4 SIDER. 

MEN LEGG VED VEDLEGG SOM HANDLINGSPLANEN FOR NYÅRET MED BUDSJETT, ANSVAR OG 

TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING, EVENTUELLE EVALUERINGER, ÅRSMELDING OG ELLER AVISOPPSLAG 

MED NUMMERERING.

VEDLAGT ÅRSMELDING FRA FOLKEHELSEKOORDINATOR PER 01.11.12.

Arbeidsoppgaver:

Inntekter Kr Utgifter Kr
Stimuleringsmidler fra 

fylkeskommunene?

100.000

Sum andre 

fylkeskommunale midler?

0

Overførte midler fra sist år? 0

Egenandel/ kommunale 

midler tilsvarende 

stimuleringstilskuddet?

Folkehelsekoordinator 

40-50% stilling.

Prosjekt lege 20% stilling

Administartivt arbeid

220.000

200.000

100.000

Annet?

SUM 100.000 SUM: 520.000
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Ansatt som folkehelsekoordinator fra 01.12.11, men starta i jobben som 
folkehelsekoordinator i januar 2012. Stillingsstørrelse 50% som folkehelsekoordinator og 
50% på legekontor. Har jobba 2 dager i uken (40%) som folkehelsekoordinator, resterende 
blitt benytta på legekontoret 

Folkehelsegruppe – Bjarne Rosenblad, Eva Sævareid, Turid Larsen, Bjørg Elen 
Abrahamsen, Åshild Slettebø. Planen er å utvide gruppe tverrfaglig og med representant fra 
frivillige lag og organisasjoner
Forberedt skriftlig innlegg til folkehelsegruppe vedrørende oppstart av frisklivssentral

Frisklivstilbud for elever på 8. klassetrinn – observatør/deltatt i gruppa 

Prosjekt ”Endelig røykfri”. Eigersund kommune i samarbeid med Astma- og 
allergiforbundet har søkt om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen og Gjensidigestiftelsen til 
oppstart av røykeavvenningskurs. Svar på søknad foreligger i slutten av november 2012/midt 
i desember 2012

Utdanning røykesluttveileder: Engasjert en sykepleier i Eigersund kommune til å utdanne 
seg til røykesluttveileder i regi av Helsedirektoratet. Sykepleieren har gjennomført et to 
dagers kurs i Oslo 13. og 14. september og skal ha siste oppfølging 10. desember 2012. Da 
er hun ferdig utdannet røykesluttveileder med kompetanse på motiverende intervju. 

Frivillige lag og organisasjoner – innsamling av opplysninger/oppdatering i forbindelse 
med utgivelse av brosjyre over frivillige lag og organisasjoner i Eigersund kommune samt 
registrering på kommunens nettside. Distribuert brosjyren på aktuelle lokale steder i 
kommunen 

Verdens Aktivitetsdag 10. mai – koordinert arrangement i samarbeid med Eigersund 
kommune, Dalane DMS og Fysioklinikken, frivillige lag og organisasjoner på Amfi Eikunda 

Aktivitet Amfi Eikunda:
- Kommunen har stand fra kl 10 – kl 14. To fysioterapeuter fra kommunen vil fokusere på 

hverdagsaktivitet
- Dalane Diabetesforbund har stand
- Revmatikerforbundet har stand
- Treningssenter har stand

Amfi Eikunda: Kimura Egersund v/trener Damoun Nassehi ønsker å trene brasiliansk Ju-jitsu. De får 
besøk av svartbelte- og sjefstrener Jose Carlos fra Kimura Norway som skal stå for treningen. Dette 
skjer fra kl. 17 – 19, og alle er velkomne til å se og/eller trene med
Dalane DMS:

- åpen gymnastikksal og tur i området med veileder fra kl 11 – 12
Fysioklinikken:

- Thai Chi i parken kl 15.30
PULS treningssenter:

- Gratis trening hele dagen
- Gratis treningsveiledning kl 12 – 15 og kl 17 – 20
- Miniseminar: ”Bedre helse med 30 minutter” kl 18.00
- Gratis vanntrening i varmtvannsbassen på Slettebø med veiledning kl 17.30 – 18.30 og kl 

18.30 – 19.30

Prosjekt Fallforebygging – undervist om kosthold til eldste gruppe, ca 80 års alder

Universell Utforming – blitt valgt som medlem i gruppa, møte en gang i måneden
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Regionsmøte i Dalane, Nasjonalforeningen for folkehelse 27.09.12 (Styrene i 
Nasjonalforeningen i Lund, Bjerkreim, Hellvik helselag og Dalane Demensforening) – innlegg 
om frisklivssatsing i kommunen og muligheter for fremtidige samarbeidsformer/ideer med 
frivillige lag og organisasjoner 

Kostholdsdag 18.10.12 – koordinert i samarbeid med Frivillighetssentralen. 
Samarbeidsprosjekt i kommunene Eigersund, Sokndal, Lund. Engasjert frivillige lag og 
organisasjoner samt faglærer i ernæring helse- og miljøfag og matblogger Ina Shelby. 
Eigersund Bibliotek er også inkludert i samarbeidet. Arrangementet skal foregå på Amfi 
Eikunda 

Verdens Kolsdag 16.11.12 – koordinert. Samarbeid mellom Eigersund kommune, Dalane 
DMS, frivillige lag og organisasjoner

Fiskesprell for ansatte i barnehager og SFO i regi av Rogaland Fylkeskommune. Koordinert 
kursopplegg (2 kurs) for ansatte i Eigersund kommune og evt.nabokommune. 
Kostholdsekspert underviser ½ dag om kostholdsråd og kokk holder kokkekurs med 
tilbereding av fiskemåltid den resterende ½ dagen. 

Mulig fremtidig samarbeidsprosjektmed Eirin Roaldsen, prosjektleder Sjømatbyen Egersund,
Næringssjefen i Dalane, mob: 958 44 667, med tanke på å øke inntaket av fisk hos 
befolkningen (barnehage/skole?) Oppfølging etter fiskesprell. På idestadiet

Kurs og konferanser:

04.10.2011 Nettverksmøte: Partnerskap for folkehelse, Stavanger
16.11.2011 Folkehelsekonferanse: "Røde sko til nittiårsdagen", Klepp
02.02.2012 Kurs: "Sinte unge menn", Eigersund kommune
08.02.2012 Nasjonal konferanse for Frisklivssentraler, Stavanger
15.03.2012 Fallforebygging/osteoporose miniseminar, Eigersund 
29.03.2012 Kurs i offentlighetsloven, Eigersund kommune
20.03.2012Livsstilskongress, Kristiansand
24.05.2012Folkehelsekonferanse, Haugesund

Hilsen Turid

Med vennlig hilsen

Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege



 
 
 

Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 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   

       

       

       

 
 
06.11.2012 



Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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