
Møte mellom Eigersund idrettsråd, politisk og administrativ ledelse i 

Eigersund kommune 08.06.2021 

 

Tilstede 

Eigersund kommune 

 Odd Stangeland, ordfører 

 Siri Meling, kommunedirektør 

 Leif Erik Egaas, varaordfører 

 Eivind Galtvik, kommunalsjef kultur og oppvekst 

 Ingeborg Havsø, kommunalsjef helse og omsorg 

 Dag Kjetil Tonheim, plansjef 

 Jone Omdal, kommunalsjef teknisk 

   

Eigersund idrettsråd 

 Svein Erling Jensen 

 Cecilie Tengesdal (Referent)  

 Rune Andersen 

 Terje Rasmussen 

 

Saker til møte med politisk og administrativ ledelse 
 

Fra administrasjonen         

 Lagård svømmehall – status 

 Kommunens tiltak sommeren 2021 

 

Fra idrettsrådet          

 Status og fremdrift rundt Lagård Svømmehall  

  Idrettsturisme          

 Covid 19 

 Idrettsmarka/EIK  

 Sentrumsplanen 

 Sommeråpne haller 

 Luftsportsenteret         

 Interkommunalt anleggsutvalg 

 

    
 

 

 



Status  - Lagård Svømmehall 

Prekvalifiseringsfasen er ferdig, flere viste interesse for prosjektet, men kun en tilbyder er 

prekvalifisert. Tilbyderen det er snakk om, er Lagård Svømmehall AS. Egersund svømmeklubb 

står bak selskapet som er det eneste som er prekvalifisert, og som nå kan levere inn pristilbud 

på ny svømmehall.  Konkurransefase ihht til framdriftsplan, var fristen 15. august, men tilbyder 

har bedt om forlenget frist på 1 mnd. Nå starter prosessen med å få fullstendig tilbud der de 

imøtekommer de kravene som sto i anbudsbeskrivelsen.  

Kommentar fra Svein Erling Jensen; I fremtiden må det være en enklere og rimeligere med tanke 
på saksgangen/prosess for prosjekt/anlegg. For dette har vært en lang og dyr sak, som enda ikke 
er i mål. Håper at dette kommer opp før jul til behandling slik at vi snart er i gang.  
 

Kommunens tiltak sommeren 2021 

Positivt tiltak fra Eigersund Kommune for å prøve å få ting i gang igjen etter 1,5 år med pandemi. 

Kommunen har satt av penger, frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til for å åpne opp for 

inkluderende aktivitet og åpne anlegg i sommer og utover høsten.  Eivind Galtvik ønsker 

sammen med rep fra Idrettsrådet setter seg ned for å utarbeide kriterier. (Neste møte i 

Idrettsrådet er 16. juni i Espelandhallen) 

 

Kommunens tiltak: 

 Det settes av kr 600.000,- til frivillige lag/foreninger og andre. Åpne inkluderende 

aktiviteter, gratis. Tildeling i samarbeid med leder av FBU og UR 

Kriterier blir gjort kjent i løpet av denne uka, søknadsfrist 1. juli. 

 Ekstraordinært tilskudd på kr. 400.000,- til lag/foreninger for å ha åpne idrettsanlegg i 

sommer. Kriterier i samråd med idrettsrådet. 

Invitere aktuelle lag/foreninger og idrettsrådet til møte før 20 juni. 

Åpne haller 
Espelandshallen blir åpen fra senest uke 27 og resten av sommeren (minimum 6 uker). 
Egersundshallen (svømmehallen) blir åpen i uke 25, 26 og 27. 
Det vil bli laget en ordning for brukerne av Slettebøhallen. (ikke svømmehall). 

 

Idrettsturisme 

Fremdrift:  

Kommunen ønsker å være en aktiv part til Idrettsturisme. Det er satt av 50 000,- der det vil bli 

satt i gang en prosess kort tid etter sommeren 2021, med tanke på sommeren 2022 og 

Idrettsturisme. Det er ønskelig å gå i dialog med klubber og avdelinger for å se hvilke store 

arrangement som er planlagt/tenkt.  

 

Covid 19 

Eigersund kommune følger de nasjonale og regjeringens anbefalinger. Det er ønskelig at det til 

jul blir gjort en oppstilling på frafallet hos idretten etter Covid19. 

 

 

 

 



Idrettsmarka/EIK   

(Jone Omdal informerte fra kommunens side) 

 

Garderobesaken: Her er det bruk mye tid og krefter for å komme til en løsning. Tilbud 

og videre gang vil skje i løpet av kort tid. 

Kommentar fra ordfører: Denne saken viser klart og tydelig at det i fremtiden er veldig 

viktig at det lages skriftlige avtaler. Mye frustrasjon og arbeid hadde vært sluppet hadde 

det vært gjort fra start. Ikke enkelt å rydde i når mye er på muntlige avtaler.  

Eierforhold: Her er det ville festekontrakter der ingen gir noen signal om at det kommer 

positiv endringer. Det er satt i gang regulering av området til idrettsformål. Dette håper 

vi vil lette opp litt.  

Status og saksgang ang å legge kunstgress på idrettmarka: Her er det ikke kommet 

noe inn til kommunen fra EIK.  
 

Kommentar fra Svein Erling Jensen: Her må enn få på plass klare rutiner og en lettere 

tjenestevei for å behandle liknende saker. Mye penger kan bli spart.  

 

Sentrumsplanen 

 

 Idrettsrådet ønsker å være litt delaktig under dette, da det er viktig at vi ser på lek,  

       aktivitet, bevegelse og moro for små og store. 
 

Dag Kjetil Tonheim: Kommunen er veldig positivt til at Idrettsrådet ønsker være delaktig 

under planprosessen for sentrum. Det er ønskelig at det skal være mest mulig aktivitet 

og et «Sentrum for Alle».  

Dag Kjetil Tonheim ønsker å bli invitert til et møte i Idrettsrådet for å se videre på 

planprosess, tanker og ideer.  

 

Luftsportsenteret   

 

Fremdrift: Idrettsrådet tar initiativ til å kalle inn til et felles møte med rep fra 

Idrettsrådet, fallskjermklubben, grunneier og Kommunen med blant annet ordfører og 

kommunedirektøren.  

Dette for at alle parter får lagt frem sine tanker, ideer og ønsker, dette vil føre til en 

ryddigere og lettere prosess videre.  

 

Interkommunalt anleggsutvalg 

Under Teams møtet for alle Dalane Kommunene var det oppe forslag å danne et 

Interkommunalt anleggsutvalg som de har på Haugalandet og i Stavanger. Lund 

kommune skal invitere til fysisk møte når det slipper mer opp.  Nødvendig at det da 

kartlegges hva behovet anlegg idretten i kommunene ønsker/tenker/trenger.  

Ordfører understreker at det er viktig at alle må ville være med, ha en plan og ønske. Har 

ikke de andre kommunene det så er det ikke noe å bygge videre på.  


