Møte mellom Eigersund idrettsråd og politisk og administrativ ledelse
i Eigersund kommune
5. oktober 2018

Tilstede
Eigersund kommune
• Odd Stangeland, ordfører
• Eivind Galtvik, Kommunalsjef kultur og oppvekst
• Bente Gravdal, leder, Levekårsutvalget
• Leif Erik Egaas, varaordfører
• Gro Anita Trøan, rådmann
•

Meldt forfall: Dag Kjetil Tonheim, plansjef

Eigersund idrettsråd
• Svein Erling Jensen, leder
• Pete Seglem, nestleder
• Veronica Tjølsen, styremedlem
• Tom Ove Sørdal, styremedlem
• Ina Shelby, 1. varamedlem
Referent: Kristin Fardal Hovland, sekretær
Velkommen ved ordfører
Ordfører Odd Stangeland ønsker velkommen, og presiserer at ut over de to årlige formelle møtene,
så er veien mellom partene ellers alltid kort.
Kommunens samfunns- og arealdel
Idrettsrådet har jobbet med innspill til kommunens samfunns- og arealdel i lengre tid. Det er ønskelig
å få inn nytt ridesenter samt luftsportsenter i planene. Plansjefen er ikke tilstede under møtet, men
har sendt følgende skriftlig oppdatering på spørsmål som ble sendt inn:
Kommunens samfunns- og arealplan: Er luftsportsenter lagt inn? Svar: Innspillet er sendt inn og er
under vurdering, rådmannens anbefaling blir lagt frem for Kommuneplanutvalget i januar 2019.
Det vil derfor ikke være korrekt å si noe om rådmannens vurdering, siden saken ikke er
ferdigbehandlet.
Det er ønskelig at administrasjonen kommer med forslag til lokasjon for nytt ridesenter. Har
plansjefen forslag her? Svar: Før en kan vurdere og ev foreslå aktuelle arealer, vil jeg anbefale at
ridesenteret tar kontakt med plankontoret og at vi sammen går gjennom hvilke arealbehov de har

når det gjelder størrelse, behov for bygninger, avstandskrav m.m. Det er bare å ta kontakt, så
finner jeg et tidspunkt.
Anleggsplan for idrettsanlegg, når skal denne rulleres? Arbeidet med Kommunedelplan for kultur,
idrettsanlegg og fysisk aktivitet skulle allerede vært startet opp, men er forsinket pga
kapasitet, ansvarlig for planen er teknisk. Videre vil Idrettsrådet, plankontoret og kultur være
sentrale aktører. Det er en krevende plan jfr. at det er en kommunedelplan med særlige krav til
utarbeiding av planprogram, prosess m.m. Vi håper å starte opp prosessen over nyttår, dette må
avklares med teknisk. Handlingsprogrammet blir revidert årlig av kultur.
Kommuneplanen ligger altså fortsatt hos administrasjonen, og er ikke ennå sendt ut på høring.
Idrettsrådet og rideklubben avtaler møte med plansjef, ref. hans oppfrodring.
Ordfører: Når planen skal behandles politisk, er det fint om det foreligger en skriftlig avtale med AS
Skog, og med parten som har bruksrett, slik at misforståelser og konflikter unngås.

Forslag ny beliggenhet, klubbhus Dalane sykleklubb og Egersund Kyokushin karateklubb
Etablering av et felles klubbhus for Dalane sykleklubb og for Egersund Kyokushin karateklubb er
tidligere blitt diskutert. Det er kommet opp et nytt forslag til beliggenhet: Grusbanen ved Eigerøy
skole.
Kommunalsjef Eivind Galtvig tar dette opp med plansjefen, og undersøker for eventuelle
reguleringsendringer.
Fordeling av spillemidler
Det er kommet inn reaksjon fra idretten på at lysløype i Langevann har fått tildelt spillemidler, selv
om opparbeidelse av turveien ikke er påbegynt. Dette går på bekostning av initiativ fra idretten. Det
er kommet inn skriftlig svar på dette fra fungerende teknisk sjef:
Dette er en unntakssituasjon som har oppstått grunnet motkonjunkturmidlene kommunen har
mottatt. Det stilles krav til tidspunkt for ferdigstillelse av prosjekter som finansieres av
motkonjunkturmidler, og da måtte andre prosjekter vike. Reglementet for spillemidler sier at
anlegget skal stå ferdig to år etter at midlene er mottatt, og denne fristen vil bli overholdt.
Nestleder i idrettsrådet informerer om at det nå foreligger et vedtak om tettere samarbeid mellom
saksbehandler og idrettsrådet, når forslag til prioriteringslister skal utarbedes. Idrettsrådet har slik
fått større innflytelse på dette arbeidet for framtiden.
Ordfører legger til at det er viktig med forutsigbarhet i slik behandling, og forutsigbarheten ligger her
i at søknadene prioriteres etter når de ble sendt inn. Dersom kommunenes anlegg konsekvent skal
skyves bak på listen, vil dette få konsekvenser for kommunal initiativ, som for eksempel den
kommende svømmehallen.
Rådmannen legger til at dersom situasjonen med lysløypa i Langevann er et unntak, og det er
opprettet rutine på å samarbeide om prioriteringslista, så er det ikke ytterligere behov for å gjøre
endringer. Målet er det samme, for kommuneadministrasjonen og for idrettsrådet.

Idrettslinje ved Dalane videregående skole
Rektor ved Dalane videregående skole Aslaug Undheim, og idrettsentusiast Gjøran Sørli deltar i
denne saken. Undheim legger fram informasjon og status vedrørende skolen, og understreker at
eventuell opprettelse av idrettslinje ikke må gå på bekostning av eksisterende tilbud.
Ordfører informerer om at det finnes flere modeller for å implementere idrettsfag i undervisningen.
DVS kan få fullmakt til å benytte andre enn de tradisjonelle arenaene, og for eksempel ta i bruk den
nye svømmehallen, dersom undervisningen holdes innenfor fastsatte kompetansemål.
Gjøran Sørli legger fram sin presentasjon, utarbeidet i samarbeid med idrettsrådets styremedlem
Tom Ove Sørdal.
Det vedtas at idrettsrådet sender en offisiell henvendelse til fylkestinget. Henvendelsen må
inneholde en konkret plan med behovsprøving. I tillegg foreslår rådmannen at saken tas med til
neste styremøte i mulighetsstyret. Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye settes på som mottaker av
referatet. Styremedlem Tom Ove Sørdal foreslår at det utarbeides en folder som viser alle de
idrettslige mulighetene i Eigersund kommune. Rådmannen samtykker til dette forslaget, og vil gjerne
bistå i utarbeidelsen av en slik presentasjon.
Eventuelt
1. Nestleder i idrettsrådet, Pete Seglem etterspør status på etablering av ny svømmehall på
Lagård. Anbudsrunden er i gang, men hvordan er status når det gjelder kommunal garanti,
lån i KLP osv? Kommunalsjef kultur og oppvekst underretter om at den nye hallen skal ses i
sammenheng med rehabilitering av hallen på Husabø (jf. politisk vedtak). Politisk sak
kommer til behandling på nyåret, og denne vil blant annet belyse økonomi.
2. Nestleder i idrettsrådet tar opp saken vedrørende sekretær. Administrasjonen mener at den
beste løsningen er at politisk sekretariat overtar denne oppgaven, men grunnet sykdom og
langtidsfravær, så er dette ikke mulig å få til på nåværende tidspunkt. Rådmannen ber om
tålmodighet i denne saken, grunnet omstendighetene.
3. Leder i idrettsrådet, Svein Erling Jensen, ber om at idrettsrådet og Gjøran Sørli kan gå videre
med sak der det ses på muligheten til et samarbeid om finansiering og bruk av styrkerommet
i Espelandhallen. Det er ønskelig å få med seg idrettsklubber, slik at rommet i stor grad vil bli
benyttet. Galtvik har vært i dialog med Sørli, og det må gjerne jobbes videre med dette,
under forutsetning av at ingen ekskluderes fra styrkerommet.
4. Kommunalsjef Eivind Galtvik informerer om at SLT-koordinator, Kari Anne Bergøy, melder om
krenkelser, mobbing, slengbemerkninger om kropp og seksualitet ol som foregår i idretten.
Bergøy tilbyr sin kompetanse, og inviteres til neste styremøte med idrettsrådet.
5. Ordfører Odd Stangeland påpeker at det ofte snakkes om idrett i et teknisk perspektiv: Det
snakkes om anlegg, organisering og struktur, og det benyttes ofte betegnelser der hele
idretten samles i én sekk. Ordføreren etterlyser en statistikk som viser oversikt over antall
ungdommer i den organiserte idretten, for å få en pekepinn på om vi lykkes i å rekruttere og
beholde. Sekretær Kristin Fardal Hovland utarbeider en slik statistikk som viser medlamestall
de siste 5 årene i gruppen 13 til 18 år, fordelt på de ulike klubbene.

6. Leder i levekårsutvalget, Bente Gravdal, tar opp situasjonen med stigende antall familier som
lever under fattigdomsgrensa. Det foreligger både kommunale og statlige midler til dette
formålet, men det er uvisst hvorvidt idretten er kjent med dette, og på om tilbudet når ut til
målgruppen. Ordfører legger til at NIF anbefaler å ha en kontaktperson som klubbene kan
kontakte.
Rådmannen foreslår at oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy kobles på dette, og at hun
legger fram et forslag til tiltak i samarbeid med NAV. Administrasjonen tar saken med seg
videre.
7. Nestleder i idrettsrådet minner om saken som ble tatt opp i forrige administrative og
politiske møte med idrettsrådet om rabattordning på kommunale betalingsregulativ for lag
og foreninger. Idrettsrådet ønsker et generelt vedtak, som omfatter tilknytning til vann og
avløp, byggesaksutgifter og lignende. Det ble etterlyst en samlet sak som tar for seg avgifter
og gebyrer for lag og foreninger. Administrasjonen skulle ta dette videre.

