
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra møte med politisk og administrativ ledelse. 
Møtenummer  1/2022 
Dato 10. juni 2022 
Tid Klokken 10:00 
Sted: Sosialt rom v/ Espelandshallen 
 

Til stede, navn 
 
Cecilie Therese Tengesdal, nestleder 
idrettsrådet 
Rune Andersen, styremedlem 
idrettsrådet 
Siri Meling, kommunedirektør 
Jan Harald Forsmo, kommunalsjef 
kultur og oppvekst 
Jone Omdal, kommunalsjef tekniske 
tjenester 
Arvid Salvesen Røyneberg, 
kommunalsjef samfunnsutvikling 
Tone Eikeland, leder vei og utemiljø 
Odd Stangeland, ordfører 
Leif Erik Egaas, varaordfører 
Kristin Fardal Hovland, sekretær 
idrettsrådet 
 
 

SAKER 
 
1 Velkommen ved kommunalsjef Jan Harald Forsmo 

Status fra forrige møte: 
+ Folkepulsen – hva skjer i fortsettelsen? Kommer som egen sak. 
+ Skatepark – Det letes etter steder som kan være egnet til et framtidig skateanlegg. Noe nytt 

her? 
+ Frafall i idretten, statistikk fra kretsen 

2 Informasjon ved vei- og utemiljøsjef, tilsyn og forskrift granulat 
3 Superlekene 
4 Sommerleirer/stevner, forutsigbar og bærekraftig pris 
5 Folkepulsen, forslag til videre organisering 
6 Sommeråpne idrettshaller 
7 Pumptrack på Rinnanbanen 
8 Budsjettinnspill fra Eigersund idrettsråd 



9 Eventuelt 
 
 
 
Sak 1 – Velkommen ved kommunalsjef kultur og oppvekst  
Kort orientering om at det for framtiden vil bli stilt krav til dokumentasjon for drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner, i henhold til kontrakt mellom Eigersund kommune og idrettsklubbene og de 
tilhørende tilskuddsmidlene. 
Inndpill fra ordfører: Viktig med muntlig god dialog, framfor brev/mail. Fokusere på å lage gode 
avtaler for framtiden, og ikke se bakover for å avregne eller lignende. 
Innspill fra idrettsrådet ved Cecilie: Ønskelig med en representant fra idrettsrådet med i den 
kommende dialogen. 
 
Kort orientering om oppstartet prosess med å se på muligheten for at EIK kan overta idrettsanlegget på 
Husabø. Mange juridiske avklaringer som må tas, men forhåpentligvis vil resultatet spare kommunen 
for ressurser, og forenkle EIK sitt arbeid som legges i drift av anlegget. Friidretten skal også bli godt 
ivaretatt i denne prosessen. 
 
Status, saker fra forrige møte: 
-Folkepulsen, se sak 5. 
-Skatepark, kommunalsjef tekniske tjenester har ikke noe nytt å melde vedrørende «jakt» på passende 
sentral beliggenhet. 
Innspill fra ordfører: Få byer velger i dag å vie en så attraktiv og sentral plass til rutebilstasjon som 
Gruset er. Dette kan være en kjempefin plassering for et nedsenket skateelement (bowl). 
Dette krever i så tilfelle omregulering. 
-Frafall i idretten i Eigersund, fra 2019 til 2020. Oversikt utarbeidet av Rogaland idrettskrets som vise 
at idretten samlet sett faktisk har hatt en vekst i antall medlemmer. 
Allikevel har enkelte idrettslag hatt et kraftig fall, som nok er av negativ betydning for lagene. 
Konklusjonen er at idrettslivet i Eigersund samlet ser ut til å ha klart seg godt gjennom pandemien, og 
at aktiviteten er høy. 
 
Sak 2 – Informasjon ved vei- og utemiljøsjef, tilsyn og forskrift granulat 
Statsforvalteren har hatt tilsyn ved kunstgressbaner med gummigranulat i Eigersund. Bakgrunnen er 
forurensningsforskriften § 23A som trådte i kraft 1. juli 2021. 
Det forventes en rapport innen kort tid, med pålegg om utbedringer og tiltak. Kommunen går i dialog 
med de aktuelle idrettsklubbene for å finne en fordeling av ansvar. 

  
Sak 3 – Superlekene 
Idrettskretsen og Supersatsingen har fått 10 mill av fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. I tillegg ansettes 
i disse dager en person til å jobbe med arrangementsdelen av Superlekene. Kretsen ønsker å etablere 
Superlekene i Eigersund fra og med høsten 2023!  

Superlekene bidrar tungt inn i arrangementet, med påmeldings- og betalingsverktøy, t-shirts, medalje, 
diplom og diverse materiell. Kommunen trengs til å: Booke idrettsanlegg, organisere kiosksalg, 
renhold osv., ha representanter i lokal arbeidsgruppe, bidra med åpning og bankett, bidra i 
markedsføring, nå ut til målgruppene (boliger, skoler, tiltaksbedrifter, nabokommuner). Organisere et 
oppstartsmøte, slik at et godt forankret arbeid kan starte; engasjere lokale idrettslag og frivillige. 



Forslag: Det opprettes en lokal arbeidsgruppe med aktuelle representanter (folkehelsekoordinator, 
representant fra helse og omsorg, representant fra forsterket avdeling, idrettsrådet, andre?) Rogaland 
idrettskrets og Superlekene inviteres til oppstartsmøte snarlig. Ble støttet av samtlige møtedeltagere. 

Innspill fra Ordfører: Vi bør her tenke større enn til Dalane, og rigge et arrangement som tar imot 
overnattingsgjester. Arbeidsgruppa hører med Superlekene om de anbefaler en geografisk 
avgrensning. 

Kommentar fra varaordfører: Dette er noe Eigersund har gjort før (på Slettebø), og som vi absolutt bør 
få til! Vi besitter en god historikk og erfaring når det gjelder større tilrettelagte arrangementer. 
 

Sak 4 - Sommerleirer/stevner, forutsigbar og bærekraftig pris 
Det opereres i dag med ulik utleiepraksis til idrettsarrangementer ved de ulike skolene, og prisnivået 
kan være uforutsigbart og uoverkommelig for idrettslagene.  
Vedtak fra 1996 sier at lokale lag og foreninger kan låne skolelokaler vederlagsfritt til slik aktivitet. 
Hvordan sikre en forutsigbarhet som gagner idretten og skolene? 
Kommunalsjef kultur og oppvekst tar saken videre. 
 
 
Sak 5 - Folkepulsen, forslag til videre organisering 
Nå da idrettskretsen ikke lenger er inne med kr 75 000,-, er tilskuddsbeløpet på kr 100 000,- i sin 
helhet gitt av Eigersund kommune. 
Tidligere kriterier for tildeling gitt av kretsen kan nå endres etter lokale ønsker og behov. 
Forslag: Det legges fram en politisk sak til behandling høsten 2022, med evaluering av Folkepulsen og 
forslag til videre forvaltning av midlene. 

Sak 6 – Sommeråpne idrettshaller 
Ønske om sommeråpne haller er spilt inn av Egersund svømmeklubb, Kimura, Kyokushin og 
Kyokushinkai. 
Disse foreningene melder at det er utfordrende å prestere i konkurranser, når tilgang til 
treningsfasiliteter ikke gis i de to sommermånedene. Foreningene er villige til å bidra selv for å få 
tilgang i sommer, med for eksempel renhold. 
Hva kan vi få til? 
Ellers så er det et ønske fra idrettsrådet om en åpen hall for barn og unge i sommer, slik som i fjor. 
Fortrinnsvis Espelandshallen, både fotballhall og flerbrukshall. Hva er mulighetene her? 
 
Det viser seg at det allerede er utarbeidet en avtale mellom Kimura (som trener i Espelandhallen) og 
kommunen, og muligens mellom Kyokushin (som trener på Slettebø) og kommunen. 
Kommunalsjef vei og utemiljø undersøker dette. 
 
Innspill fra ordfører: Man må søke å finne en ordning av varig karakter, slik at vi slipper å ta denne 
samme runden hvert år. 
 
Kristin sender en formell henvendelse til kommunen (til Jone), med forespørsel om tilgang til hall for 
de aktuelle lagene, og forespørsel om åpen fotballhall i Espelandhallen. 
Kommunen, ved teknisk avdeling, kaller snarlig inn til et møte med EIK og kampsportene for å se på 
muligheter med hallvert eller lignende. 



 
Sak 7 – Pumptrack på Rinnanbanen 
Idrettsrådet har mottatt et innspill fra Dalane Sykleklubb om å få etablert en pumptrack-bane på 
Rinnanbanen. 
Kommunalsjef tekniske tjenester informerer om at det er prosjektert en pumptrack på Kjerjaneset, på 
balløkka/lekeplassen der. Foireløpig er det ikke funnet midler til å realisere, men mye av forarbeidet er 
gjort. 
Det foreligger noen bestemmelser når det gjelder Rinnanbanen, og eierforhold/brukstillatelse osv. må 
kartlegges. Kan Dalane Sykleklubb overta området, og selv etablere pumptrack og eventuelt klubbhus 
(som de tidligere har spilt inn)? 
 
Jone sjekker avtalene, videre gang etter at avtalene er gjort rede for. 
 
Sak 8 – Budsjettinnspill fra Eigersund idrettsråd 
Følgende innspill er sendt til kommuneledelsen: 
 
-Superlekene, idrettsarrangement for mennesker med nedsatte funksjonsevne. I samarbeid med 
Stiftelsen Superlekene og Rogaland idrettskrets. 
Stiftelsen og kretsen ønsker å arrangere i Eigersund fra og med høsten 2023. 
Midler til personalressurser i forbindelse med deltagelse i idrettsøvelsene og bankett. 
Er det mulig å øremerke noe her i budsjettet? Man vil søke å dekke utgifter til personale innenfor 
ordinær driftsramme, men dette kan bli utfordrende. 
En arbeidsgruppe skal oppnevnes, prosjektet vil trolig legges til Helse og omsorg, men dette er ikke 
avklart. 
Administrativ og politisk vilje til å få dette til. 
 
-Folkepulsen. Har vært et mangeårig samarbeid mellom Rogaland idrettskrets og kommunen, de 
kretsen har bidratt med kr 75 000 årlig og kommune med kr 100 000 årlig. 
Kretsen bidrar ikke lenger økonomisk, men det er ønskelig å fortsette med ordningen, i en noe justert 
variant. 
Innspill fra ordfører: Fremme en politisk sak til høsten, med nye, oppdatert og lokalt tilpassede 
retningslinjer for tildeling/forvaltning av midlene. 
Målgruppen har vært inaktive, flerkulturelle og mennesker med funksjonsnedsettelser. Fortsette «i 
samme ånd», men med noen justeringer basert på evaluering. 
Innspill til økonomi: Opprettholde de kr 100 000 i budsjettet for kommende år, eventuelt øke. 
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