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Administrative meldinger

—

Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på
eventuell inhabilitetsproblematikk den enkelte sak. Den enkelte representant må selv
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger
av saken(e).
-

Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
Thor Kristian Klepp (AP) for lnghi!d Vanglo (AP).
-

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge.
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten
varsel.
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www. eigersund. kommune. no/politisk. Kopi av saksdokumentene
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.
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Arkiv: :FEArkivsaksnr.:
11/1738
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11/23104

Saksnummer

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-oost:

Soi2 IL
—

saksframlegg politisk sak
Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 46 80 23
leif.broch(eiaersund.kommune.no

Utvalglkomite
Valgstyret

Møtedato
31 .08.201 1

Godkjenning av protokoll fra valgstyrets møte 15.6.2011.
Sammendrag:
Protokoll fra forrige mote i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjores av utvalget.

Forslag til vedtak 25.08.2011:
Protokoll fra valgstyrets møte den 15.6.2011 godkjennes.

Dokumenter ved lagt saken:
-

Dok.nr
188327

Tittel på vedlegg
Prootkoll valgstyrets møte 15.6.2011 .doc
-

EIGERSUND KOMMUNE
Valgstyret

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas H
Tede Jørgensen jr. H
Bitten Fugelsnes AP
Kjell Fredriksen FrP
Sigvald Nodland SP
Morten Haug KrF
Tor lnge Rake—V
—

—

—

—

—

—

Unn Therese Omdal AP
Solveig Ege Tengesdal KrF
Knut Pettersen AP

Følgende medlemmer hadde forfall:
Liv Tone øiumshaugen
lnghild Vanglo AP
—

Følgende varamedlemmer møtte:
Arne Stapnes H
Tommy Bjellås
—

—

—

—

—

—

H

Wenche H. Andersen

FrP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre lngvar Helland.
Merknader til møtet:
.
Møtet ble satt etter avsluttet formannskapsmøte.
.
Det var kun 12 medlemmer i møtet.
.
Det ble satt møte i særskilt klagenemnd etter avsluttet valgstyremøte.

Terje Jørgensen jr.
Ordfører

Leif E. Broch
Sekretariatsleder

—

FrP

Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (13):
Arbeiderpartiet (4): Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, Inghild Vanglo, Bitten Fugeisnes
Vara i rekkefølge: Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Vollås, Bjørn Reidar
Berentsen, Ruth Kan Ludvigsen Fiske
Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen
Vara i rekkefølge: Per Hovland, Arnfinn Havsø, Tommy Bjeflås, Roald Eie
Høyre (3): Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone øiumshaugen
Vara i rekkefølge: Arne Stapnes, Kjell Vidar Nygår, Astrid Hetland Robertson,
Bjørn Carlsen, ArneDirdal
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug
Vara i rekkefølge: Bente Skåra Gundvaldsen, Arne Geir Ege, Edmund Iversen
Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland
Vara i rekkefølge: Birger Røyland
Venstre (1): Tor Inge Rake
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim.

Saksilste:
Sak nr.

Sakstittel

001/1 I

Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget i Eigersund kommune
2011.

002/1 I

Kunngjøringer for kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.

003/1 1

Utlegging av manntall Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.

004/1 I

Forhåndsstemmeg ivning til Kommunestyrevalget og fylkestingvalget
2011.

005/11

Stemmesteder og åpningstider ved gjennomføringen av
kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.

006/11

Prøving av forhåndsstemmer til Kommunestyrevalget og fylkestingvalget
2011.

007/11

Oppnevning av stemmestyrer for kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011 prinsippsak.

L

-

008/11

Gjennomføring av fintelling
2011

009/11

Referatsaker til valgstyrets møte 23.5.201 I.

010/11

Spørsmål/orienteringer i valgstyrets møte 23.5.2011.

-

Kommunestyrevalget og fylkestingvalget
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001111: Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget i
Eigersund kommune 2011.
Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2011:
Følgende lister godkjennes til kommunestyrevalget 2011:
Det Norske Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
-

-

-

-

-

-

-

23.05.2011 Valgstyret
Matebe handling:
•

Nye dokumenter i saken:
Valglistene slik de er lagt ut til offentlig ettersyn.
Notat fra politisk sekretær Irne Hayde Randen Søknad om fritak fra å stå som
listekandidat til kommunestyrevalget 2011 Jenny Theree Nybo, Hyvingevn. 19, 4370
Egersund. (JpID: 11/1 5021)
-

-

—

—

Rådmannen endret sin innstilling slik: Søknad fra Jenny Therese Nybo om fritak fra å stå
som listekandidat til kommunestyrevalget 2011 på Fremsknttspartiets liste innvilges.
Votering:
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
V-001I1 I Vedtak:
1. Følgende lister godkjennes til kommunestyre valget 2011:
Det Norske Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
-

-

-

-

-

-

-

2. Søknad fra Jenny Therese Nybo om fritak fra å stå som listekandidat til
kommunestyrevalget 2011 på Fremskrittspartiets liste inn vilges.
Listen fra Fremskrittspartiet endres i samsvar med valgforskriftens § 15(2) ved at den
tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige
plassen. Altemativt kan listen suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige
kandidater tykker opp i uforandret rekkefølge.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

002/11: Kunngjøringer for kommunestyrevalget og fylkestingvalget
2011.
Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011:
Kunngjøringer om valget gjøres enten ved kunngjøring til den enkelte husstand eller i Dalane
Tidende, samt på kommunens intemettsider.
23.05.2011 Valgstyret
Matebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-002/1 I Vedtak:
Kunngjøringer om valget gjøres enten ved kunngjøring til den enkelte husstand eller i
Dalane Tidende, samt på kommunens internettsider.

Vedtaket er enstemmig.

003/11: Utlegging av manntall Kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011.
Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011:
Manntallet for kommunestyret og fylkestingsvalget 2011 legges ut på følgende steder:
Hovedbiblioteket:
Hovedmanntallet
Rådhuset
Hovedmanntallet
-

-

23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-00311 I Vedtak:
Manntallet for kommunestyret og l,’Ikestingsvalget 2011 legges ut på følgende steder:
Hovedbiblioteket:
Hovedmanntallet
Rådhuset
Hovedmanntallet
-

-

Vedtaket er enstemmig.
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004/11: Forhåndsstemmegivning til Kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011.
Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2011:
1. Forhåndsstemmegivning gjennomføres i regi av valgsekretariatet.
2. Forhåndsstemmegivning gjennomføres på følgende steder i tiden mandag 10. august
til og med fredag 11. september:
På rådhuset, innenfor kontortiden på hverdager kl 0800-1500.
I hovedbibliotekets lokaler, innenfor åpningstidene. Kostnadene til lørdagsåpent
bibliotek dekkes over valgbudsjettet.
-

-

3. Oppnevning av stemmemottakere til å gjennomføre forhåndsstemmegivning,
delegeres til sekretær for valgstyret.
4. Det gjennomføres forhåndsstemmegivning påfølgende steder:
SUS, avd Egersund sykehus! Lagård sykehjem, Lagård Bo- og servicesenter,
Dalane Distriktspsykiatrisk senter.
Kjerjaneset Bo- og servicesenter.
Lundeåne Bo- og servicesenter.
Dalane Videregående skole.
Aarstadtunet borettslag.
-

-

-

-

-

Praktisk gjennomføring, kunngjøring, tidspunkter mv. delegeres til sekretær for
valgstyret.
5. Søknader om få å avgi forhåndsstemme der velgeren oppholder seg, må være
valgstyret, ved sekretær for valgstyret, i hende onsdag 7.9.2011, innen kl 1500.
Sekretær for valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre slike søknader.
23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-004111 Vedtak:
1. Forhåndsstemmegivning gjennomføres i regi av valgsekretariatet
2. Forhåndsstemmegivning gjennomføres på følgende steder i tiden mandag 10. august til
og med fredag 11. september:
På rådhuset, innenfor kontortiden på hverdager kl 0800-1500.
I hovedbib!iotekets lokaler, innenfor åpningstidene. Kostnadene til lørdagsåpent
bibliotek dekkes over valgbudsjettet.
-

-

3. Oppnevning av stemmemottakere til å gjennomføre forhåndsstemmegivning, delegeres
til sekretær for valgstyret.

4. Det gjennomføres forhåndsstemmegivning påfølgende steder:
SUS, avd Egersund sykehus! Lagård sykehjem, Lagård Bo- og servicesenter,
Dalane Distriktspsykiatrisk senter.
Kjerjaneset Bo- og servicesenter.
Lundeåne Bo- og servicesenter.
Dalane Videregående skole.
Aarstadtunet borettslag.
-

-

-

-

-

Praktisk gjennomføring, kunngjøring, tidspunkter mv. delegeres til sekretær for
valgstyret.
5. Søknader om få å avgi forhåndsstemme der velgeren oppholder seg, må være
valgstyret, ved sekretær for valgstyret, i hende onsdag 7.9.2011, innen kl 1500.
Sekretær for valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre slike søknader.
Vedtaket er enstemmig.

005111: Stemmesteder og åpningstider ved gjennomføringen av
kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.
Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011:
1. Valglokaler og åpningstider for gjennomføring av kommunestyret og fylkestingsvalget
2011 blir slik:
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets

01
02
03
04
05
06

Egersund
Lagård
Helleland
Hellvik
Eigerøy
Husabø/Rundevoll

Lundeåne bo- og servicesenter
Lagård Bo- og Servicesenter
Helleland Grendahus
Helivik skole
Eigerøy Arbeidskirke
Egersundshallen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

09.00 21.00
09.00 21.00
12.00-21.00
12.00-21.00
09.00 21.00
09.00 21.00
-

-

-

-

2. Valg lokaler organiseres som tidligere.
23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-005!11 Vedtak:
1. Valglokaler og åpningstider for gjennomføring av kommunestyret og fylkestingsvalget
2011 blir slik:
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets

01 Egersund
02 Lagård
03 Heileland
04 Hellvik
05 Eigerøy
06 Husabø/Rundevoll

Lundeåne bo- og servicesenter
Lagård Bo- og Se,vicesenter
Helleland Grendahus
Hellvik skole
Eigerøy Arbeidskirke
Egersundshallen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

09.00-21.00
09.00-21.00
12.00-21.00
12.00-21.00
09.00-21.00
09.00-21.00
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2. Valgiokaler organiseres som tidligere.
Vedtaket er enstemmig.

006111: Prøving av forhåndsstemmer til Kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011.
Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011:
1. Valgstyrets leder og nestleder sammen med Knut Pettersen (AP), oppnevnes som
arbeidsutvalg med fullmakt til å endelig godkjenne kurante forhåndsstemmer.
2. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å “foreløpig”-godkjenne kurante forhåndsstemmer.
Disse forhåndsstemmer legges fram for arbeidsutvalget for endelig godkjenning.
3. Arbeidsutvalget innstiller til valgstyret der det er tvil om hvorvidt
forhåndsstemmegivninger skal godkjennes i henhold til valgiovens bestemmelser.
23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-00611 I Vedtak:

1. Valgstyrets leder og nestleder sammen med Knut Pettersen (AP), oppnevnes som
arbeidsutvalg med fullmakt til å endelig godkjenne kurante forhåndsstemmer.
2. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å “foreløpig”-godkjenne kurante forhåndsstemmer.
Disse forhåndsstemmer legges fram for arbeidsutvalget for endelig godkjenning.
3. Arbeidsutvalget innstiller til valgstyret der det er tvil om hvoividt
forhåndsstemmegivninger skal godkjennes i henhold til valglovens bestemmelser.
Vedtaket er enstemmig.

007111: Oppnevning av stemmestyrer for kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011 prinsippsak.
-

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2011:
1. Listekandidater oppnevnes ikke som medlemmer i stemmestyret, som valgfunksjonær
eller som stemmemottakere ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011.
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2. Det søkes å sette sammen stemmestyrene med utgangspunkt i de eksisterende og
tidligere stemmestyrene, supplert med kommunalt ansatte så langt som praktisk mulig og
det søkes også å rekruttere vanlige borgere til stemmestyrene.

23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-00711 I Vedtak:
1. Listekandidater oppnevnes ikke som medlemmer i stemmestyret, som valgfunksjonær
eller som stemmemottakere ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011.
2. Det søkes å sette sammen stemmestyrene med utgangspunkt i de eksisterende og
tidligere stemmestyrene, supplert med kommunalt ansatte så langt som praktisk mulig
og det søkes også å rekruttere vanlige borgere til stemmestyrene.
Vedtaket er enstemmig.

008111: Gjennomføring av fintelling
fylkestingvalget 2011

-

Kommunestyrevalget og

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2011:
1. Grovtelling av valgtingsstemmene gjøres i kretsene valgdagen. Valgmateriellet
overleveres til valgstyret på rådhuset valgdagen.
2. Fintelling av valgtingsstemmer for kommunestyre og fylkestingsvalget 2011 foretas
på rådhuset dagen etter valgdagen.

23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
V-00811 I Vedtak:
1. Grovtelling av valgtingsstemmene gjøres i kretsene valgdagen. Valgmateriellet
overleveres til valgstyret på rådhuset valgdagen.
2. FinteIIing av valgtingsstemmer for kommunestyre og fylkestingsvalget 2011 foretas på
rådhuset dagen etter valgdagen.
Vedtaket er enstemmig.
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009111: Referatsaker til valgstyrets møte 23.5.2011.
Referatsaker som legges frem for utvalget 18.05.2011:
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.
Nr Dok.ID
Dok.dato
AvsenderlMottaker Tittel
—

I

I 1/1 3065

I

14.04.2011

Det kongelige
kommunal og
regionaldepartement

2

1 1/1 0994

I

24.03.2011

Det kongelige
kommunal og
regionaldepartement

3

11/10100

22.03.2011

Det kgl. kommunalog
regionaldepartement

—

I

-

-

Kommunestyrevalget og
fylkestingvalget 2011
tilrettelegging for
stemmegivning
Kommune-og
fylkestingsvalget 2011
Behandling av lovforslag
Prop.64 L (2010-2011)
-

-

Endringer i valgforskriften
høring

23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Votering:
V-009I1 I Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

010111: Spørsmållorienteringer i valgstyrets møte 23.5.2011.
Spørsmållorienteringer i møtet 18.05.2011:
23.05.2011 Valgstyret
Møtebehandling:
Det var ingen spørsmål/orienteringer i møtet.
Votering:
V-Ol 0111 Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

-
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Eigersund kommune
Dato: 25.08.2011
Arkiv: :FE-014
Arkivsaksnr.:
09/2903
Journalpostløpenr.:
11/23027

Saksnummer

ScÀ
—

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Saksfram legg politisk sak
Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 468023
leif.broch@eiqersund.kommune.no

Utvalglkomite
Valgstyret

Møtedato

Grovtelling av forhåndsstemmer og krets 01 Egersund.
Sammendrag:
Det foreslås å skanne grovtelling av forhåndsstemmer og krets 01 Egersund.

Saksgang:
Avgjøres av valgstyret.

Rådmannens forslag til vedtak 25.08.2011:
GrovtelNng av forhåndsstemmer og krets 01 Egersund gjennomføres med skanning.

Eventuell tidligere politisk behandling:
V-08/1 1
1.

Gro yte/ung av valgtingsstemmene gjøres i kretsene valgdagen. Valgmateriellet
overleveres til valgstyret på rådhuset valgdagen.

Andre opplysninger I fakta i saken:
§ 10-4. Prinsipper for opptelling av stemmesedler

(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer
og på den måten valgstyret har bestemt.
(2) Særskilt opptelling av stemmesedler kan bare foretas dersom den delen eller de delene av
manntallet opptellingen gjelder; inneholder minst 100 navn.
(3) Ved fylkestingsvalg og kommunestyre valg skal stemmesedlene telles opp hver for seg.
Stemmesedlene kan felles opp samtidig, forutsatt at dette ikke fører til forsinkelse av
valgoppgjøret ved fylkestingsvalget.

(4) Stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget skal felles hver for
seg.
(5) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger; ved en foreløpig og en endelig opptelling.

§

10-5. Foreløpig opptelling
(1) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før
stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler i kommunen, dersom dette kan skje
uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg, I motsatt fall skal den starte så snart samtlige
forhåndsstemmegivninger er godkjent.
(2) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så snart som mulig
etter at stemmegivningen på valgtinget er avsluttet.
(3) Dersom det foretas foreløpig opptelling hos valgstyret, bør valgtingsstemmegivninger avgitt
ved andre stemmesteder i kommunen enn der velgeren er manntalls ført, behandles før den

is

foreløpige opptellingen starter. Godkjente stemmesedler blant disse skal telles sammen med
de øvrige stemmesedlene. Forutsetningen er at dette kan skje uten særlig forsinkelse for
opptellingen.
(4) Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side og holdes utenfor
opptellingen.

Saksbehandlers vurderinger:
Valgstyret har tidligere vedtatt at grovtellingen foretas i kretsene.
Det vil nå være forberedt skanning i formannskapssalen for fintelling på tirsdag, dagen etter
valget. Siden alt utstyr står klart, foreslås det å også skanne grovtellingen av
forhåndsstemmer og krets 01 Egersund.
Krets 01 er den største og iom at det er to valg som skal telles opp, vil vi få grovtelleresultatet
fortere ved å skanne også grovtellingen. Dette er rasjonelt iom at det er så kort avstand
mellom byggene og ledig skannekapasitet. A skanne samtlige kretser vil antagelig ikke være
så rasjonelt pga avstand og skannekapasitet.
For stemmestyret i krets 01 Egersund vil det ikke innebære noen endringer i
ansvarsforholdene fordi det legges opp til at hele stemmestyret tar med seg alt
stemmemateriellet fra valglokalet til formannskapssalen og gjennomfører skanningen der.
Etter at skanningen er gjennomført, fyller de ut stemmestyrets protokoll og overleverer
protokoll og stemmemateriell til valgstyret. Det vil dermed i realiteten ikke være noen formell
forskjell når det gjelder opptellingen.
Når det gjelder forhåndsstemmer, telles disse tradisjonelt i formannskapssalen. All den tid alt
er klart for skanning i formannskapssalen ville det være lite hensiktsmessig å telle manuelt.
Universell utforming:
Ikke aktuelt.

økonomiske konsekvenser:
Vil antagelig medføre noen mindre besparelser i tidsbruken.

Alternative løsninger:
Grovtelling gjennomføres manuelt.
Dokumenter vedlagt saken:
Ingen.
-

Parter i saken:

2
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Eigersund kommune
Dato: 25.08.2011
Arkiv: :FEArkivsaksnr.:
11/1737
Journalpostløpenr.:
11/23103

snummer

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

—

Saksframlegg politisk sak

So-iL,

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Leif E. Broch
lnformasjonsslef
51 46 80 23
leif.broch@eigersundkomrn
0

Utval9lkomjte
Valgstyret

Motedato
31 .08.2011

Referatsaker til valgstyrets møte 31.8.2011
Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om.
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 25.08.2011:
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.
Nr Dok.lD
Dok.dato
AvsenderlMottaker Tittel
Oversikt over
1
X 25.08.2011
11/23107
stemmestyrene pr.
25.8.2011
L

r

Vedlegg:
Dok.nr
L1?8314

I

Tittel på vedlegg
Oversikt over stemmestyrene pr. 25.8.2011
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Internt notat
Oversikt over stemmestyrene pr. 25.8.2011
Vår ref.: 11/23107/09/2903/ FE-014
Saksbehandler: Målfrid Espeland
E-post: maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

Ol-Egersund

Medlem
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær

(1 K 2 M)
Knut Pettersen
Kjell Fredriksen
Bitten Fugelsnes
Jan Bertelsen
Dag Egaas
Mariell Johansen
Ingebjørg Hestnes
May Rita Bentsen

Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær

Leif Erik Broch
Cari Arthur Tønriessen
Dagfinn Myklebust

02-Lagård
Leder
Nestleder
Medlem
Funksjonær

(2 K i M)
Sølvi Ege
Ester ørsland
Rolf Skåra
Wenche B. Andreassen
Kathrine Gravdal
01aug Mydland
Ann-Kristin Rllse Nilsen

Leder
Nestleder

Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær

—

-

03-Helleland (2 K i M)
Leder
Thor Kristian Klepp
Nestleder
Turid E. Gystøl
Medlem
Steinar Nordvoll
Funksjonær
Johan Norum
Funksjonær
Marit Egeland
Funksjonær
Målfrid Espeland
Sist oppdatert 22. august 2011
-

Dato: 2508.201 i
Telefon: 51 46 80 25

—

—

—

—

—

—

—

05-Eigerøy

Mobiltelefon:

(2 K 1 M)
Svein Olav Tengesdal
Ruth Kan Ludvigsen Fiske
—

Leder
Nestleder
Medlem
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær

Aud Eli Ege Tønnessen
Elin Aase Hadland
Irene Randen
Linda Tønnessen
Arild Dyrskog Rolfsen

06-HusabølRundevoll
Leder
Nestleder
Medlem
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær
Funksjonær

(2 K i M)
Anne M. Herigstad
Nordis Hansen
Frode Tengs Lorentzen
Bente Bø Toivaldsen
Sigrund Berge Midbrød
Torfinn Hansen
Merete Larsen
Helga Bode

04-Heilvik
Leder

(i K —2 M)
Else M. Schneidereit
Paul Gravdal
Arnfinn Emil Havsø
Judith Pedersen
Randi S. Haugstad

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nestleder
Medlem
Funksjonær
Funksjonær

—

Med vennlig hNsen

Jfr4 EsLod.
Målfrid Espeland
Politisk sekretær

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no
Internett: www.eiciersund.kommune.no

Telefon:

51 46 80 00

Telefaks: 51 46 80 97
Org.nr.: 944496394
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Politisk sekretariat
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene
for Kommunestyret, Formannskapet, Miljeutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,
Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd.
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter,
protokoll m.m.
ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene,
evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet.
Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider
www.eigersund.kommune.no/politiskl under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak Her kan du gå
inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med de komplette saksdokumenter med
samtlige vedlegg.
Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende.
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren
har instruksjonsrett overfor sekretariatet.
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige
personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i
Strandgt 2.
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS

—

Stavanger.

Adresse / telefonnr. m.m.
Postadresse:
Politiske sekretariat, Eigersund kommune
Postboks 580, 4379 Egersund
Besøksadresse:
Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.
Telefaks:
51468097
Navn
Sekretariatsieder
Leif E Broch

Direkte telefon
51 46 80 23 /
Mobil: 908 81 568

E-post
leif. broch(ä)eigersund.kommune.no

Politisk sekretær
Randi Haugstad

51 46 80 24
Mobil: 489 98 284

Politisk sekretær
Målfrid Espeland

51 46 80 25
Mobil: 489 98 717

randi.haugstad(äeigersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles
brukerutvalg.
Arbeidsmiljøutvalget,
maalftid.espeland(d3eigersund.kornrnune.ne Kultur og oppvekstutvalget,
helse- og omsorgsutvalget.

Politisk sekretær
Irene Randen

51 46 80 45
Mobil: 489 98 285

irene.randeneigersund.kornmune.no

Sekretær for utvalg
Kommunestyre, Formannskap,
Særskilt klagenemnd.

Administrasjonsutvalget,
gjeldsrådgivning, avlønning og
økonomi.

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat.
Ingrid Bergum
Knut Seglem

51 81 56 39
51 46 83 61

kontrollutvalget(.eigersund.kommune.no
knut,seglem(âeersund.havn.no

Sekretær Ingebjørg
Hestnes

51 46 80 17

ingehjore.hestnes(ii)eigersundkornrnune.00

Kontrollutvalget
Sekretær for styret for Eigersund
havn KF
Sekretær for overformynderiet

Ajour: 02.03.11
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