Møte mellom Eigersund idrettsråd og politisk administrativ ledelse i
Eigersund kommune 10.12.2019

Tilstede
Eigersund kommune
• Odd Stangeland, ordfører
• Eivind Galtvik, kommunalsjef kultur og oppvekst
• Leif Erik Egaas, varaordfører
Meldt forfall: Dag Kjetil Tonheim, plansjef
Gro Anita Trøan, rådmann
Eigersund idrettsråd
• Svein Erling Jensen, leder
• Pete Seglem, nestleder
• Rune Andersen, 1. varamedlem
• Tor Inge Leidland, styremedlem
• Cecilie Therese Tengesdal, 2. varamedlem
• Tom Ove Sørdal
• Stian Norheim
Meldt forfall: Ina Shelby, Styremedlem
Inger Torgersen, styremedlem
Therese Østebrød, styremedlem
Veronica Tjølsen, styremedlem

Saker
Idrettsrådet hadde i forkant av møtet kommet med en liste over saker som en ønsket å ta opp.
1. Ny svømmehall
Kommunalsjef for kultur og oppvekst gjennomgikk presentasjonen vedr. svømmehallsaken, som
var vist til politikerne i Levekår og kommunestyret.

Prosessen i 3 faser: Mulige løsninger
1. Analyse av arealene på Husabø og Lagård og kartlegging av behov hos brukere.
2. Utvikling av alternative løsningsforslag, inkludert ulike driftsmodeller
(privat/offentlig drift).
3. Rapport der muligheter er beskrevet og vist med planskisser og volum på ulike
funksjoner. Kostnadsestimater.
Fem ulike alternativer
Alternativ 0: Rehabilitere Husabøhallen

(beholde Slettebøhallen og rive S-bygget)
Alternativ 1: Bygge ny hall på Lagård
(stenge Husabø, beholde Slettebø)
Alternativ 2: Nytt anlegg på Husabø
(Kan bygges i 2 etapper. Evt. beholde Slettebø.)
Alternativ 3: Oppgradere Husabø + bygge ny på Lagård (evt. beholde Slettebø)
Alternativ 4: Nytt kompaktanlegg på ny lokasjon (evt. i flere byggetrinn)
Driftskostnader; To haller vil tilnærmet doble driftsutgiftene kommunen har nå. Nye løsninger kan
gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
• Finansiering; Momskompensasjon
• Spillemidler
• Interkommunalt anlegg gir økte spillemidler
• Mulig regionalt anlegg
• Evt ENOVA tilskudd
• Andre tilskudd?
Driftsmodeller; Kommunal eller privat drift og vedlikehold av svømmehallen.
Aktuelt for en ny svømmehall på Lagård og for et kompaktanlegg på alternativ tomt.
Aktuelle modeller er AS, kommunalt foretak (KF), interkommunalt selskap (IKS), interkommunalt
samarbeid, stiftelse, samt andre driftsmodeller.
Et svømmeanlegg finansiert med kommunale midler er en offentlig anskaffelse.

2. Karateklubben, Egersund Kyokushins ønske om å kjøpe Slettebøhallen
Slettebøhallen er for tiden ikke til salgs. Garderober og svømmeanlegg er med i vurdering rundt
svømmehaller i Eigersund kommune. Det ble foreslått å ta et møte med bygg- og eiendoms sjefen
vedrørende kjøp av den ene delen av Slettebøhallen.
3. Idrettslinje – programfag innenfor idrett

Representanter fra tennisklubben og svømmeklubben har vært i møte med Nina på Dalane
Videregående. Ordføreren ønsker at idrettsfagene skal knyttes opp mot håndtverksfagene
istedenfor studiespesialisering.

Det er viktig å få med de allsidige idrettsmuligheter i kommunen i markedsføringen av
kommunen.
4. Reduksjon av kommunale gebyr, tilknytningsavgift og behandlingsgebyr

Idrettsrådet har ventet på en politisk sak om reduksjon av kommunale gebyrer vedrørende
idrettsanlegg. Ordfører ber Idrettsrådet om å skjekke hvordan de gjør det i sammenlignbare
kommuner. Kommunen kan gi tilskudd, men ikke gjøre noe med gebyrene.

5. Søndagstrening i Egersundshallens svømmebasseng
Undervannsrugbyklubben mener at det er sterk forskjellsbehandling, at Svømmeklubben får
anledning til å være i svømmehallen på søndager og ikke de. Søndagstreningen er for
elitesvømmerne i Svømmeklubben. Undervannsrugbyklubben mener at de også har elite i
klubben sin. De mener derfor at klubbene må få lik behandling. Enten får begge klubbene
anledning til å trene søndager eller ingen.
De kaller svaret fra kommunen for «svada svar».

De ønsker et møte med bygg – og eiendomssjef Eirik Saltrø, der han kan framlegge målinger i
vannet med grafer og verdier, som viser at bassenget ikke kan brukes søndager. De mener at
vannkvaliteten i Svømmehallen på Husabø er mye bedre enn i sammenlignbare basseng i andre
kommuner.
Både svømmeklubben og undervannsrugbyklubben er svært misfornøyd med at svømmehallen
stenges to måneder på sommeren.
Å åpne svømmehallen på sommeren vil ha økonomiske følger.
6. Regionale avtaler
Kommunen har inngått et regionalt samarbeid med Sokndal kommune. Idrettsrådet hadde
ønsket å sett avtalen før den ble signert.

Målet med regionale avtaler er at en kan få til større anlegg hvis hver kommune støtter de andre
kommunene økonomisk. Men Lund og Bjerkreim ønsket ikke å være med, siden de ikke har
planer om noen nye store anlegg.
Eventuelt

● Idrettsrådet savner en ny anleggsplan for idretten i kommunen.

● Det var kjekt å dele ut idrettsprisen på sist årsmøte. Og det blir delt ut en ny på neste årsmøte i
mars/april. Eivind Galtvik ønsker å bli invitert til neste årsmøte i Idrettsrådet.
● Idrettsrådet i Eigersund fikk skryt på fylkessamlingen i høst for arbeidet som ble lagt ned.
● Ordføreren ønsker at en skal tenke på idrettsturisme
● Demografi; innbyggerantallet i Eigersund kommune står stille. Det blir flere eldre, mens
tilflytningen av nye unge ikke er nok. Så om noen år er det flere seniorer. Hvilken plass skal de ha i
lag og foreninger. Dette er noe å tenke på. Hvordan griper vi pensjonistene.
● Møter i forbindelse med frivillighetsstrategi.
I forbindelse med at Eigersund kommune skal lage en frivillighetsstrategi ønskes det innspill fra lag og
foreninger. Ordføreren vil etter nyttår kalle inn lag og foreninger til møte angående dette. Det
oppfordres til at alle lag og foreninger møter opp.
● Idrettsrådet ønsker å få reguleringsplaner. Og gi tilbakemelding vedrørende disse.

