Møte mellom Eigersund idrettsråd og politisk og administrativ ledelse
i Eigersund kommune
24.juni 2019

Tilstede
Eigersund kommune
• Odd Stangeland, ordfører
• Eivind Galtvik, Kommunalsjef kultur og oppvekst
• Gro Anita Trøan, Rådmann
● Leif Erik Egaas, varaordfører
Eigersund idrettsråd
• Svein Erling Jensen, leder
• Pete Seglem, nestleder
• Rune Andersen, 1. varamedlem
• Tom Ove Sørdal, styremedlem
• Brit L. Kvassheim, sekretær
Forfall: Inger Torgersen, styremedlem
Tor Inge Leidland, styremedlem
Ina Shelby, styremedlem
Veronica Tjølsen, Styremedlem
Stian Norheim, styremedlem
Therese Østebrød, Styremedlem
Cecilie Therese Tengesdal, 2. varamedlem

Saker
Idrettsrådet hadde i forkant av møtet kommet med en liste over saker som en ønsket å ta opp. I
tillegg hadde Eivind Galtvik og ordfører Odd Stangeland noen saker.
01/19
Status vedr. kommuneplanen i anledning Luftsportssenter på Ege, og areal til ridesenter
på Haganeset.
Eigersund idrettsråd ønsket to nye anlegg i ny kommuneplan.
Lufsportsenter på Ege ble lagt inn i arealdelen i den nye kommuneplanen. Nytt ridesenter på
Haganeset ble ikke lagt inn i kommuneplanen, som ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2019.

Hvis en ønsker å gå videre med saken om nytt ridesenter på Haganeset, må det gjøres i en egen
prosess, siden arealplanen i kommuneplanen nettopp er vedtatt. Målet for Idrettsrådet og
Ridesenteret er at det kan bli et regionalt senter. Kommunalsjef samfunnsutvikling, Dag Kjetil
Tonheim kan kontaktes for å få hjelp til hvordan dette kan gjøres. Planene må bli mer konkrete.
Det må gjøres en god jobb med det før det sendes videre til politisk avgjørelse.

02/19
Fritidskort
Idrettsrådet ønsker at det skal være et frikort for de familiene som ikke har råd til
fritidsaktiviteter i kommunen. Eigersund kommune har ordningen med Opplevelseskort. Nav
har anledning til å dele ut 150 opplevelseskort i året. Opplevelseskortene deles ut til de
familiene som trenger det mest med hensyn til økonomien. Helsestasjonen vet om dette tilbudet.

03/19

Kan fotballbanen ved Eigerøy skole benyttes til ulike/felles idrettsbygg?
Ordføreren mener at tomten mellom den gamle skolen og barnehagene, kan være et areal til
formålet å bygge noen småhaller. Etter hvert som Eigerøy skole bygges, så ser en om det er stort
nok areal til det. En kan også se på alternative plasser til et slikt bygg. Men det må være regulert
til formålet for at det kan brukes, og det vil være en fordel om det ligger ved et boligområde.
04/19

Mulig idrettlinje/pilotprosjekt ved DVS
Idrettsrådet har invitert både fylkespolitikere og lokale politikere til et politisk allmannamøte
14. august. Da ønsker Idrettsrådet at fylkespolitikerne skal få høre om planen om å styrke DVG
med en idrettslinje. Målet er å få en idrettslinje med tennis og eventuelt svømming/vannsport til
skolen.Dette prosjektet må ikke true de andre linjene, derfor ønsker en at det skal være et
pilotprosjekt.
Det kom opp et forslag om å sende et skriv til fylkespolitikerne før møtet vedrøende planene for
idrettslinjen. Gjert Ingebretsen skal innlede dette møtet med et foredrag. Og en håper derfor at
møtet vil samle mange publikummere.
Eivind Galtvik tar initiativ til et møte med administrasjonen på DVG, Idrettsrådet og han selv.
05/19

Status vedrørende ny svømmehall
Rådmannen orienterte om status i saken. Idrettsrådet, svømmeklubben og UV-klubben er
referansegruppe og det er avholdt møte i denne gruppen. Videre vil det bli jevnlige møter fram
mot den politiske saken.
Saken om ny svømmehall kommer opp i kommunestyret 25. november.
06/19

Eventuell reduksjon i kommunale gebyrer/tilknytningsavgifter for idrettsanlegg.
Idrettslag med egne hus får tilskudd til kommunale avgifter, strøm og forsikring. Det blir ikke gitt
støtte til engangsbeløp som for eksempel tilknytningsavgift. Idrettsrådet ønsker å finne ut hvilke
ordninger kommuner vi kan sammenligne oss med, har med tilskudd til idrettslag.

07/19
Status vedrørende anleggsplan for idrett
Høsten 2019 skal det foretas en hovedrullering, total gjennomgang av idrettsanleggene i kommunen.
Saken kommer i november. Denne rulleringen skal foretas av samfunnsutvikling, kultur og oppvekst.
Dette er en stor prosess, som skal ut på høring. Idrettsrådet ønsker at temaet om stengte gymsaler
og haller i to måneder på sommeren skal tas med i anleggsplanen. De ønsker en debatt om dette.
Eventuelt
•
•

Sekretærjobben for Idrettsrådet skal ligge på kulturkontoret. Foreløpig har Brit L. Kvassheim
denne jobben.
Det er et problem for enkelte klubber at alle kommunens gymsaler og haller blir stengt hele
sommeren. Begge karateklubbene og svømmeklubben har ytret ønske om å få en hall til
disposisjon i sommer. Karateklubbene har mesterskap de ønsker å trene til. Eivind Galtvik
skal undersøke saken.

* I ettertid av møtet er saken om treningstider i sommer for karateklubben blitt løst, de
•

trener på Grøne Bråden skole denne sommeren.
Eigersund kommune får en stor andel av tippemidlene, som blir delt ut av fylket.

