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Navn Tilstede Forfall * 
Svein Erling Jensen, styreleder x   
Rune Andersen, styremedlem x   
Jone Omdal, kommunalsjef teknisk  x  
Siri Meling, kommunedirektør x   
Jan Harald Forsmo, kommunalsjef KO x   
Odd Stangeland, ordfører x   
Leif Erik Egås, varaordfører x   
Kristin Fardal Hovland (sekretær) x   

Saker 
Sak 9/22 – Pumptrackbane/aktivitetsområde på Rinnan 
Sak 10/22 – Drift av kunstgressbaner 
Sak 11/22 – EIK – andre saker 
Sak 12/22 – Mva-kompensasjon, overføre driftsmidler til idrettsrådet 
Sak 13/22 – Skatepark, samordne videre gang 
Sak 14/22 – Superlekene - statusoppdatering 
Sak 15/22 – Eventuelt 

• Svømmehallen i Egersundshallen, status og videre plan? 
• Opprettelse av tennislinje på Dvgs 
• Indrett og inkludering 

 
 
SAKER 
 
Sak 9/22 Pumptrackbane/aktivitetsområde på Rinnan 
Dalane Sykleklubb har sendt et innspill til idrettsrådet om å etablere pumptrackbane på Rinnan-
banen. Kommunen har sendt ut invitasjon til lag og foreninger innen idrett og friluftsliv til å komme 
med forslag til initiativ de ønsker å ta for området. Tidsfrist er satt til den 20. desember, videre 
vurderinger tas etter det. Viktig å ha god dialog med EIK i denne prosessen, sjekke om EIK har hatt 
utgifter med banen som nå «kommer andre til gode». Det ser ut til at fotballbanen ble ferdigstilt i 
1991, og at det var kommunen som betalte for investeringen (i følge anleggsregisteret). Dette 
undersøkes nærmere. Krav om bruk etter tildelt tilskudd (30 år) er ikke lenger gjeldende. Svein Erling 
Jensen presiserer at det er viktig for idrettsrådet at prosess med ny aktivitet på Rinnanbanen gjøres 
effektivt, og at det ikke tar for lang tid. Det kalles inn til et møte med EIK som har bruksavtale for 
området i dag, representanter fra kommunen og idrettsrådet på nyåret. 



 
Sak 10/22 – Drift av kunstgressbaner  
Styreleder i EIK, Per Trygve Årstad, har hatt møter med både idrettsrådet og med politisk og 
administrativ ledelse. EIK ønsker en revidering av driftsavtalen for kunstgressbanene, en avtale som 
alle de fire fotballklubbene har inngått med kommunen, og som innebærer at de mottar kr 123 pr m2 
kunstgrss som et driftstilskudd. Tilskuddet er i utgangspunktet tilstrekkelig for den løpende driften, 
men avtalen inneholder også punkt om ansvar og vedlikehold for området rundt, noe EIK mener at er 
urimelig. De fire klubbene samt idrettsrådet vil utarbeide et nytt forslag, og deretter kontakte 
kommunen. Kristin koordinerer videre gang etter at nytt forslag er mottatt. 
 
Sak 11/22 – EIK, andre saker 
 
EIK har sendt inn søknad om driftstøtte til kunstgressbanen inne i Espelandshallen. Sølknaden ble 
trukket minutter før møtet, da det viser seg at det allerede foreligger slik støtte, og at hallen generelt 
sett driftes av kommunen. 
 
EIK fotball ønsker at det blir lagt kunstgress på hovedbanen, og at kommunen tar endelig stilling til 
dette. De har mottatt en privat sponsorgave av betydelig størrelse som er øremerket dette formålet. 
Det er vanskelig å samle styret i EIK rundt saken, da den har motstridende interesser i de tre 
idrettsgrenene i EIK. Ordfører påpeker at en avgjørelse også er av interesse for kommunen, når vi tar 
kost/nytte-perspektiv og ser på eventuelle gevinster for barn og unge, samt den totale økonomien. 
EIK-fotball bes sende en henvendelse til kommunen som beskriver ønsket om omlegging til 
kunstgress, og som bekrefter sponsormidlene. Etter dette vil kommunen gå videre med kartlegging 
av kost/nytte mm. Kristin videreformidler til EIK. 
 
Sak 12/22 – Mva-kompensasjon, overføre midler til idrettsrådet 
Dette er en ordning som ebkelte andre idrettsråd opererer med: At kommunale tilskuddsmidler til 
idretten går via idrettsrådet. Slik kan idrettsrådet få 8% i mva-kompensasjon, midler som kan brukes 
som lønnsmidler til idrettskonsulent. I løpet av våren 2023 skal sak om opprettelse av musikk- og 
kulturråd opp, da vil en slik finansieringsmodell vurderes for begge rådene. Dersom dette blir innført, 
så foreligger det en forventning til idrettsrådet om at de i større grad påtar seg administrative 
oppgaver. 
 
Sak 13/22 – Skatepark – samordne videre gang 
Skateklubben er nå en offisiell klubb, og de er blitt bedt om å uttale seg vedrørende ønsket plassering 
samt utforming av en framtidig skatepark. Midler til forprosjekt er lagt inn i budsjett 2024. 
 
 
Sak 14/22 – Superlekene – statusoppdatering 
Statusoppdatering ved Kristin. Arbeidsgruppe opprettet og idretter valgt ut. Må finne nye datoer, 
grunnet kollisjon med Dalane Pride. Venter på tilbakemelding fra Espelandshallen om bruk av 
fasilitetene der. Nye datoer blir antagelig 22. og 23. september. Sangerlosjen som sted for banketten. 
Det er svært mye som skal planlegges og koordineres, viktig med en dedikert arbeidsgruppe og god 
arbeidsfordeling. Økonomien er svært usikker, så Rune Andersen foreslår at det utarbeides en god 
brosjyre som kan brukes i sponsorsammenheng. 



 
Sak 15/22 - Eventuelt 
 
Det er ønskelig å jobbe videre med opprettelse av idrettstilbud ved Dvgs, gjerne i kombinasjon med 
yrkesfag. Svein Erling har videresendt uttalelse fra generalsekretær i Tennisforbundet, Aslak Paulsen; 
til ordfører Odd Stangeland. Svein Erling, ordfører og ledelse ved Dvgs møtes for å snakke om saken 
på nyåret. 
 
Svømmehallen i Egersundshallen, bekymring for tilstanden og eventuell stenging. 
Kommunalsjef kultur og oppvekst, Jan Harald Forsmo, bekrefter at det ikke foreligger fare for 
stenging, så vidt ham bekjent. Kommunalsjef tekniske tjenester var ikke til stede på møtet, og det ble 
derfor ikke gitt en statusrapport på teknisk tilstand. 
 
Oppfordring fra Jan Harald: Ber idretten om å ha med seg en god inkluderingskultur i sitt virke. I 
inkludering må vi ikke bare tenke på de «tradisjonelle» gruppene, som for eksempel flyktninger, men 
også andre mennesker som også er tilflyttere men som ikke omfattes av flyktningetjenesten og 
voksenopplæringen. I Eigersund har vi flere arbeidsinnvandrere med familier, og risikoen for å 
oppleve utenforskap er høyst reell blant disse innbyggerne. 
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