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Velkommen  
Kommunedirektør Siri Meling ønsket alle de møtende velkommen.  

Folkepulsen – hva skjer i fortsettelsen?  
Folkepulsen er et spleiseprosjekt mellom Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune, 
Norges Idrettsforbund og Eigersund kommune. Kr 175 000,- er de siste årene blitt tildelt 
idrettslag som har spesiell aktivitet rettet mot inaktive mennesker, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og nye landsmenn- og kvinner. Fra og med 2022 bortfaller det økonomiske 
bidraget fra idrettskretsen på kr 75 000,-. Siri orienterte om at de 100 000,- som Eigersund 
kommune bidrar med er allerede satt av i budsjett og idrettsrådet kan selv finne ut hvordan 
beløpet skal brukes.  
 
Odd etterspurte evalueringer fra tidligere tildelte midler i forhold til hva vi får igjen fra 
midlene. For hvert år blir sendt inn evalueringer fra alle som mottar midler fra Folkepulsen, 
og Cecilie fortalte at de som fikk midler sist skal sende inn evaluering om kort tid. Odd 
foreslo videre at noen fra idrettsrådet burde få en helhetlig oversikt og evaluering over 
hvordan midlene er brukt. Svein Erling foreslo at evalueringen burde gjøres av en 
representant fra idrettsrådet og fra kommunen.   
 
De møtende var enige om at Cecilie fra idrettsrådet og Kristin fra kommunen tar seg av 
evalueringen.   
 
Status svømmehall på Lagård  
Jone orienterte om at det var kommunalsjef levekår som har ansvaret i denne saken og burde 
uttale seg. Videre kunne Jone fortelle at de skulle ha møte senere denne dagen om 
svømmehallen. Odd etterspør om kommunen vet om et beslutningspunkt, noe Siri svarer med 
å si litt utover våren. Det vil bli en orientering i formannskapet om et beslutningspunkt. Svein 
Erling stiller spørsmål rundt hva som gjenstår. Siri forklarer at det som gjenstår er å se på 
anbudene og videre fremgang.  

SMIL-prosjektet 
Svein Erling orienterte innledningsvis om hva SMIL står for og hva det er. Han forteller at 
SMIL står for: Samhold, Mat, Idrett og Leksehjelp. SMIL er et gratis etter-skole-tilbud for 
elever i 5.-7. klasse. Svein Erling fortalte at flere kommuner i Rogaland allerede er i gang med 
SMIL-prosjektet. Videre blir det orientert om at dette er en oppfølger til fritidsordninger som 
eksempelvis FFO (Fotballfritidsordning). Han trekker frem at dette vil være aktuelt å kunne få 
til i Eigersund kommune med tanke på de nye og flotte skolene som finnes, og alle de ulike 
idrettslagene som kan komme med tilbud til elevene. Svein Erling har allerede fått 
tilbakemeldinger fra idrettslag som er interessert.  
 
Kristin stiller spørsmål ved om dette er ett innspill, og om kommunen skal finansiere dette. 
Svein Erling er ikke helt sikker på finansieringen og skal sjekke opp i det. Videre fortalte 
Cecilie at SMIL-prosjektet er en del av Rogaland idrettskrets sin satsing hvor det allerede 
finnes ulike fond og støtteordninger. Hun kunne orientere om at idrettskretsen ønsker å 



iverksette dette i den sørlige delen av Rogaland, noe som kan gjøre det aktuelt for dem å 
samarbeide med Eigersund kommune. Hun foreslår at det er mulig å iverksette SMIL-
prosjektet som et prøveprosjekt. Siri noterer ned at idrettsrådet har kommet med et initiativ og 
et tilbud som kommunen skal se nærmere på. Dersom idrettskretsen ønsker å «strekke ut en 
hånd» angående et samarbeid sier Odd at det må være mulig å få til et møte med dem for å se 
nærmere på hva SMIL-prosjektet dreier seg om. 
 
Siri forslo at Svein Erling ordner et møte med idrettskretsen. Svein Erling var enig i forslaget 
og skal få ordnet et møte.  

Kommunale tiltak/virkemidler, og oppvekstplan 
Bente som er prosjektleder for utarbeidelse av oppvekstplanen er glad for at idrettsrådet er 
involvert i prosessen rundt den nye oppvekstplanen. Hun forklarte at den gamle hadde fokus 
på skoler og barnehager, mens den nye skal se videre på nærmiljø, kultur og fritid. Det er en 
bred gruppe som er involvert i arbeidet, og arbeidet blir gjort av styringsgruppen, 
prosjektgrupper og delgrupper.  
 
Bente har sammen med Brit Kvassheim via folkehelseforum ansvar for kommunens 
fritidsfond. Dette er et prosjekt som startet våren 2021 hvor foresatte, lag og foreninger kan 
søke. Det er avsatt 106 500kr som skal dekke medlemskontingenter, leirer og cuper. 
Informasjonen rundt fritidsfond har blitt sendt ut lag og foreninger. Før har det vært vanskelig 
å få folk til å søke, men Bente forteller at det kun er rundt 14 000kr igjen. Midlene har blitt 
fordelt på 48 unger som nå har fått muligheten til å bli med i et idrettslag eller på cuper. 
Aldersspennet på søkerne er fra 6 til 18 år, men det har hovedsakelig vært barn mellom 10 og 
13 år som har fått dekket medlemskontingenter. Fordelingen mellom gutter og jenter har vært 
relativt lik.  
 
Søknader kommer inn gjennom kommunen sin nettside hvor søknadsportalen er. Her slipper 
de som søker å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis inntekt. Det har vært to idrettslag 
som har vært ivrige søkere, samt noen foresatte. De som søker kan søke opptil 1000kr i 
halvåret i forhold til medlemskontingent, i forhold til leirer og cuper har det blitt gjort en 
vurdering av Bente og Brit som tildeler midlene. Bente kunne fortelle at de ikke hadde måttet 
si nei til noen av søknadene som hadde kommet inn.  
 
Svein Erling syntes prosjektet var veldig flott og ønsker at Bente kan fortelle mer om dette på 
det kommende årsmøtet til idrettsrådet. Videre fortalte han at dersom idrettsrådet ikke finner 
en fornuftig løsning på bruk av folkepulsen midlene vil et forslag vært å overføre folkepulsen 
midlene over til fritidsfondet. Cecilie i idrettsrådet berømmer kommunen sitt arbeid rundt 
fritidsfondet, ved at det er så enkelt å søke for dem så trenger det. Hun synes det bør bli gjort 
en betydelig bedre jobb rundt å promotere dette i idrettslag.  

 
 
 



Luftsportsenter 
Svein Erling orienterte om at prosessen rundt luftsportsenteret har tatt lenger tid en ønsket. På 
forrige møte mellom idrettsrådet, politisk- og administrativ ledelse var det enighet om å få til 
et møte. Svein Erling fortalte at det ikke hadde vært mulig å få til et møte med grunneier, men 
skal forsøke å få til et møte i nærmeste fremtid. Han ønsker gjerne å ha med Odd i møtet.  

Idrettsturisme 
Kristin fortalte at kulturkontoret har publisert det som kommunen kunne bidra med i 
idrettsturisme satsingen. Informasjonen ligger ute på kommunen sin nettside under 
kulturformidling. I grove trekk dreier det seg om at kommunen kan bidra med reduserte priser 
til leie av mobil scene og annet utstyr. Hun kunne videre fortelle at det ikke har kommet et 
digitalt søknadsskjema enda, men at det kommer.  
 
Det har allerede kommet inn en søknad fra Eigersunds Idrettslag (friidrett) som skal ha 
sentrumsløpet. Kristin er også i dialog med Eiger IL som skal ha jubileum for deres HC lag. 
Her er det flere ulike tanker rundt gjennomføring, men som avhenger av smittesituasjonen.  
 
Avgjørelser rundt hvem som får tilskudd blir gjort av kulturkontoret. Det blir også påpekt at 
det ikke er kulturkontoret som vil ha ansvar for gjennomførelse, men kun bistå rundt selve 
gjennomføringen. Svein Erling stiller spørsmål ved om idrettslag fra Sokndal også kan søke. 
Kristin forklarer at kriteriene for å søke er at de skal lage «liv» i sentrum, samtidig som det 
skal være til fordel for handelsstanden i byen.   

Skatepark 
Svein Erling fortalte at idrettsrådet stadig får henvendelser om en fremtidig skatepark som 
ville vært en oppgradering fra det allerede mye brukte skateanlegget på Bakkebø. Av de 
henvendelsene som har kommet så forklarer ungene at det eksisterende anlegget er både for 
lite, men også ikke så spennende. Idrettsrådet har tidligere spilt inn forslag til skatepark i 
sentrum, men har ikke fått tilbakemelding på det. Målet mener han bør være å tilrettelegge for 
å lage et anlegg som skaper mer aktivitet. Dersom det ikke blir laget en ny skatepark må 
anlegget som allerede eksisterer utvides.  
 
Det eksisterende anlegget ble laget for å hurtig få på plass et skateanlegg, i tillegg spilte 
faktorer som areal og budsjett en rolle. Jone forklarte videre at dersom det er ønskelig med et 
skateanlegg i sentrum må dette komme inn i de planene som utarbeides nå. Han forklarer at 
formen på skateparken vil være av betydning. Til 2022 er det avsatt 3 millioner kroner til 
lekeplasser og andre plasser som blant annet skateparken. Med utgangspunkt i det skal Jone se 
nærmere på muligheten for å supplere med mer utstyr til den allerede eksisterende 
skateparken.  
 
Odd forklarte at han har større ambisjoner om å ha et skateanlegg et annet sted enn i et kryss 
på Slettebø. Kommunestyret vedtok temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, i 
tillegg til spillemidlene, og her står det blant annet at det er ønskelig med en skatepark 
nærmere sentrum. Han synes Eigersund kommune må se på løsningen Sokndal har gått for. 



De har en nedsenket skatepark som blant annet demper støy i forhold til bebyggelse rundt. 
Han nevner jernbanekaien som et alternativ til sted, men fortalte at det imidlertid er vanskelig 
å si noe om hvor et fremtidig skateanlegg passer best inn. Odd nevnte at det er fremtidige 
planer på Eie, noe som kunne vært et egnet sted. Han har ved en tidligere anledning utfordret 
«skaterne» ved at det hadde vært fint om de hadde stiftet et idrettslag eller forening, slik at de 
kunne forholdt seg til et lag eller en forening.  
 
Jone tror skating er en idrett bestående av mye enkeltutøvere, noe som gjør at det ikke er 
organisert. Han sier det vil være krevende å få til et nedsenket skateanlegg i sentrum eller ved 
jernbanekaien, men andre alternativ enn nedsenket skateanlegg vil være mulig. Det med støy 
over til naboer må alltid tenkes på og tas hensyn til. Han sier de leter etter steder som kan 
være egnet til et fremtidig skateanlegg.  
 
Odd mener de må se på muligheter og mener det blir brukt mye areal til parkering. Dersom 
det blir aktuelt med andre alternativer til parkering så kan det være en egnet plassering. Han 
sier at det også finnes et hjørne med bussholdeplassen som også kan være aktuelt. Odd mener 
det er flere steder nært sentrum som kan være aktuelle å se på i fremtiden.  
 
Interkommunalt samarbeid 
Odd orienterte om at det har vært et møte med ordførerne og idrettskretsen på et tidligere 
tidspunkt. Ordførerne har også hatt et oppfølgingsmøte, men synes at arbeidet rundt et 
interkommunalt samarbeid kan være krevende. Dette ettersom det ikke ser ut til at alle 
ordførerne ser nytten av å etablere et slikt utvalg før de eventuelt har planer om fremtidige 
anlegg. Han fortalte videre at ordførerne likevel er interesserte i konseptet. 
 
Idrettskretsen har foreslått å ha to til fire møter i året, men Odd stiller seg spørrende til hva de 
skal snakke om på alle disse møtene. Ordførerne er på jakt etter en struktur som er mindre 
formalisert enn hva idrettskretsen legger opp til. En løsning kan være å inkludere 
idrettsrådene i de allerede etablerte forumene som finnes på tvers av kommunene. Svein 
Erling er enig i at de ikke er nødvendig å ha det så formalisert som RIK ønsker. 

Eventuelt 
Svein Erling forklarer at det har vært en krevende tid for idrettslagene gjennom pandemien. 
Han fortalte om arrangementet #tilbaketilidretten som ble arrangert i sentrum. Dette var et 
vellykket arrangement hvor 12 idrettslag deltok, ingen ble smittet og noe alle idrettslagene 
ønsket å i årene fremover. Arrangementet skapte mye liv i sentrum og var en positiv dag for 
idretten i Eigersund. Svein Erling fortalte også at idrettslagene opplever å få høye 
strømregninger for tiden, noe han mener kommunen bør se på i forhold til støtte.  
 
I forhold til frafall og støtte fra kommunen ønsker Odd at idrettsrådet lager en oversikt over 
utviklingen av aktive barn og unge i kommunen. En oversikt over aktivitetstall vil gjøre det 
mulig å se på om det må gjøres noe for idrettslagene, i forhold til støtte. Det er en viss 
bekymring at noen ikke har penger til å være med på idrettslag, at flere idretter har blitt for 
dyrt. 



Cecilie fortalte at idrettskretsen holder på å utarbeide en statistikk over aktivitet blant både 
barn, ungdommer og voksne i de ulike kommunene. Hun håper denne statistikken er ferdig til 
årsmøtet slik de kan presentere utviklingen i Eigersund. Kristin sa at det allerede finnes årlige 
tall fra SportsAdmin som viser medlemstall i kommunen fra 2010 til 2020. Her er det et 
frafall på nesten 30% når det gjelder ungdommer. Svein Erling forklarte at kretsen tidligere 
hadde påpekt at disse tallene ikke stemmer ettersom det var blitt gjort mye feilregistreringer. 
 
Siri avsluttet møte ved å takke for det gode samarbeidet som finnes mellom kommunen og 
idrettsrådet. Hun fortalte også at neste møte vil bli ledet av den nye kommunalsjefen for 
kultur og oppvekst.  
  


