
Møte	mellom	Eigersund	idrettsråd	og	politisk	administrativ	ledelse	i	
Eigersund	kommune	19.5.2020	

Tilstede	

Eigersund	kommune	
• Leif Erik Egaas, varaordfører 

• Eivind Galtvik, kommunalsjef kultur og oppvekst 

• Dag Kje;l Tonheim, plansjef  
• Gro Anita Trøan, rådmann 
• Jone Omdal, kounalsjef tekniske tjenester 
• Kari Richardson, vei- og utemiljøsjef 

   

Eigersund	idrettsråd	
• Svein Erling Jensen, leder 

• Pete Seglem 

• Rune Andersen 

• Cecilie Therese Tengesdal 

• Terje Rasmussen 

Referent: Kris;n Fardal Hovland 

Gjest: Kenneth Andersen 

  

Saker	
IdreLsrådet hadde i forkant av møtet kommet med en liste over saker som en ønsket å ta opp. 

1. Garderobebygget	på	Idrettsmarka	

Leder	i	EIK-fotball,	Kenneth	Andersen,	orienterer	om	situasjonen	vedrørende	garderobebygget.	
EIK	har	mottatt	tilskuddsmidler	til	renovering	og/eller	oppføring	av	VIP-tribune.	Eigersund	
kommune	eier	bygg	og	grunn,	og	EIK	opplever	det	som	langtrekkelig	og	tungvint	å	Dinne	en	
løsning	sammen	med	kommunen	om	best	mulig	bruk	av	midlene.	I	årets	kommunebudsjett	er	
det	satt	av	1,5	mill	til	oppgradering	av	garderober,	og	alle	midlene	bør	ses	i	sammenheng.	
Utfordringen	for	kommunens	del	er	å	sikre	at	arbeidet	gjøres	i	tråd	med	gjeldende	regelverk	når	
det	gjelder	offentlig	anskaffelse.	Jone	Omdal	orienterte	om	kommunens	ståsted	og	opplevelse	av	
situasjonen,	og	ba	om	at	kommunen,	som	byggeiere,	må	hektes	på	tidlig	i	en	slik	loop	for	å	sikre	
en	bedre	Dlyt	i	arbeidet.	EIK	og	kommunen	vil	det	samme,	og	bør	søke	etter	løsninger	i	fellesskap.	
Det	ble	avtalt	at	Kari	Richardson	snarlig	skal	kalle	inn	Kenneth	Andersen	til	møte,	med	hensikt	å	
komme	videre	i	planlegging	og	realisering	av	renovering.	 

2. Svømmehallen	på	Lagård	



Presentasjon	av	prosess	og	status	ved	Eivind	Galtvik.	Det	er	lyst	ut	en	stilling	som	skal	arbeide	
med	offentlig	anskaffelse,	innkjøp	og	juridisk	ivaretakelse.	Søknadsfristen	er	satt	til	den	27.	mai.	
Denne	personen	vil	få	oppgaven	med	å	få	leie	av	svømmehall	ut	på	anbud	som	førsteprioritet.	
Svein	Erling	Jensen	er	bekymret	for	tiden	dette	kan	ta,	og	mener	at	prosessen	kunne	vært	utført	
på	en	enklere	måte.	 

3. Egersund	Kyokushin	Karateklubb,	ønsker	å	kjøpe/leie	idrettshallen	på	Slettebø 

Egersund	Kyokushin	karateklubb	ønsker	å	kjøpe/leie	idrettshallen	på	Slettebø.	De	ønsker	å	legge	
matter	på	gulvet,	samt	henge	opp	utstyr	og	speil.	Dette	kan	de	få	realisert	dersom	de	har	
bruksrett	til	hallen.	De	blir	bedt	om	å	sende	en	ofDisiell	henvendelse	til	kommunens	postmottak,	
så	vil	forespørselen	behandles	av	rette	instans.	 

4. Reduksjon	av	kommunale	gebyr,	tilknytningsavgift	og	behandlingsgebyr	

Pete	Seglem	har	undersøkt	eventuelle	ordninger	i	andre	kommuner.	Stavanger	kommune	
«strekker	seg	langt».	Hå	har	ingen	tilskuddsordning	på	dette,	men	forsøker	å	få	på	plass.	
Espelandhallen	Dikk	sitt	tilkoblingsgebyr	redusert	med	50	%	etter	søknad.	Varaordfører	
informerer	om	at	det	er	kommunestyret	som	setter	satsene,	og	at	reglementet	eventuelt	kan	
revideres.	Pete	Seglem	sender	inn	søknad	om	generell	frafall	av	tilkoblingsgebyr	for	lag	og	
foreninger.	 

5. a)	Stengte	haller,	grunnet	Korona	

Konstituert	bygg-	og	eiendomssjef,	Paul	Gravdal,	forteller	at	utfordringen	ligger	på	renhold.	
Renholdsavdelingen	er	under	stort	press,	og	institusjoner,	skoler	og	barnehager	opptar	det	
meste	av	kapasiteten.	Det	jobbes	nå	med	å	prøve	og	skaffe	mer	renholdspersonale,	noe	som	har	
vist	seg	å	være	svært	utfordrende.	Idretten	ønsker	selv	å	ta	ansvar	for	renhold	dersom	dette	kan	
føre	til	åpne	haller,	men	bygg-	og	eiendomssjefen	presiserer	at	renholdet	må	foregå	etter	
instrukser	og	retningslinjer	og	at	kommunen	er	nødt	til	å	ha	det	overordnede	ansvaret.		

b)	Stengte	haller	i	ferier	og	helligdager	

Terje Rasmussen fra Egersund Kyokushin karateklubb påpeker uQordringen med at kommunale 
idreLshaller holdes stengt i ferier og helligdager. Andre klubber trener gjerne 12 måneder i året, og 
deLe er en uQordring med tanke på konkurranser og prestasjonsnivå. Paul Gravdal informerer om at 
deLe er den eneste måten å sikre en tålelig arbeidshverdag for driTspersonellet, når ferier skal 
avvikles. Hver ansaL har mange bygg som skal ivaretas, og i ferier må hver enkelt ha ;lsyn og driT av 
enda flere bygg. I ;llegg brukes feriene ;l å uQøre nedvask, boning, servicearbeid osv. I ;llegg vil 
helårsåpne haller medføre merkostnader for kommunen. Pr i dag er det ikke aktuelt å ha åpne haller i 
ferier. 

6.	 	Egersund	svømmehall	på	søndager	

Egersund svømmeklubb ble giL ;llatelse ;l å la én elitesvømmer trene i hallen på søndager. ELer 
hvert ser det ut ;l at denne ;lgangen er bliL benyLet av flere svømmere. Undervannsklubben 
oppfaLer deLe som ureXerdig, da de ikke er bliL giL ;lgang ;l å trene på søndager. Dersom 
svømmeklubben bruker den avsaLe ;den på søndager ;l noe mer/annet enn det avtalen i 
utgangspunktet var, så er deLe brudd på kontrakt. Bygg- og eiendomssjef Paul Gravdal vil ta deLe 
opp med svømmeklubben. 



7.	 	Status,	kommunedelplan	for	idrett	og	friluftsliv	

Planarbeidet har oppstart sommer/høst 2020, og idreLsrådet vil bli koblet på ;dlig i saken.	

8.	 	Idrettsturisme	

I forrige møte mellom idreLsrådet, administra;v og poli;sk ledelse, presenterte ordføreren tanken 
«idreLsturisme». Pete Seglem lurer på om kommunen har konkrete innspill ;l denne idéen? 
Rådmannen foreslår at deLe tas med i idreLsplanen. Svein Erling Jensen sier at det finnes mange 
gode eksempler der hotelloverna`ng kombineres med løp, helikoptertur, raTing og lignende. Han og 
idreLsrådet jobber opp mot fylkeskretsen om å legge idreLsarrangementer ;l Eigersund/Dalane 
dersom NM-veka kommende år skal arrangeres i Rogaland. En uQordring for større 
idreLsarrangementer i Eigersund er at det er begrenset med overna`ngsplasser. 

I 2021 skal NMK Egersund arrangere landsfinale i bilcross for damer. DeLe er en god anledning ;l å 
lage kjekke arrangementer rundt! Kris;n F Hovland tar med seg deLe ;l kulturkontoret. 

Eivind Galtvik foreslår et eget temamøte med Næring og havn, der idreLsturisme står på agendaen.	

9.	 	Reguleringsplaner	
IdreLsrådet ønsker å få ;lsendt reguleringsplaner, slik at de kan komme med eventuelle innspill. 
Plansjef, Dag Kje;l Tonheim, har saL på kulturkontoret som fast moLaker. Herfra videresendes 
planene ;l idreLsrådet. 

10.		Luftsportsenter	på	Eige	
Området der luTsportsenter er bliL regulert inn i arealplanen er bliL solgt ;l ny eier. Pete Seglem har 
vært i kontakt med vedkommende, og han s;ller seg posi;v ;l ini;a;vet. Stavanger fallskjermklubb 
har også meldt sin interesse om å flyLe ;l deLe området. IdreLsrådet håper på en posi;v kommune 
når søknad om omregulering kommer. Dag Kje;l Tonheim sier at det bare er å ta kontakt ved oppstart 
av reguleringsarbeidet. 

11.		Dalane	videregående	skole,	breddeidrett	
Til høsten starter ;lbudet med breddeidreL opp ved Dalane videregående skole. IdreLsrådet ønsker å 
jobbevidere med deLe ;lbudet, og håper at det kan utvides med tennislinje. 

							12.	Eentuelt	

A Plansjefen understreker vik;gheten av å koble på kommunen ;dlig i prosesser. SiLer dere 
med en tanke/idé så ta kontakt ;dlig. Da klarer vi som regel å finne fram ;l løsninger sammen Cecilie 
Tengesdal påpeker at det er vanskelig å vite hvem man skal hnvende seg ;l. Kris;n F Hovland 
informerer om at mulighetsutvikleren skal utarbeide en veileder for lag og foreninger. 

B Terje Rasmussen fra Kyokushin forteller at klubben ikke får ;lgang på garderober i 
idreLshallen på SleLebø. Han bes ta deLe opp med kulturkontoret som ;ldeler trenings;der. 

C Rådmannen, Gro Anita Trøan, eLerlyser en tydelig prioritering i bes;llinger. Administrasjonen 
opplever å bli «idioQorklart» dersom de sier at nei, deLe går ikke. Forventningspresset er veldig høyt, 
men hun kan ikke ;llate at de ansaLe jobber mer enn de skal. Vi må tørre i fellesskap å si hva som 
skal prioriteres, og hva som kan vente. Vi trenger en mer planmessig ;lnærming. Rune Andersen: 
Rådmannen bør inviteres ;l neste årsmøtet, slik at akkurat deLe kan formidles. 



D Avslutningsvis ble det levert skryt, både fra Pete Seglem, Svein Erling Jensen og Eiving Galtvik: 
Samarbeidet mellom kommunen og idreLsrådet er stort seL veldig godt. Tilnærmingen kan noen 
ganger være ulik, men vi får ;l mye godt. Det er vik;g med en god dialog, og at vi snakker fint om 
hverandre. Det er mye leLere å oppnå resultater dersom vi ser hverandre som gode 
samarbeidspartnere.


