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EIGERSUND KOMMUNE
Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

013/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

Avgjøres av utvalget:

014/12
Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 24.09.12 og 
24.10.12.

015/12 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 13.11.2012.

016/12 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 13.11.12.

Egersund, 5. november 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører Irene Haydè Randen

Utvalgsekretær
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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 i 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).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 45 eller til irene.randen@eigersund.kommune.no
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen

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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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.11.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
12/1288
Journalpostløpenr.:
12/28278

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
017/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012
013/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012
029/12 Felles brukerutvalg 14.11.2012

Planteknisk utvalg 20.11.2012
Formannskapet 21.11.2012
Formannskapet 28.11.2012
Kommunestyret 17.12.2012

Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016
  

Sammendrag:

Saksgang:
Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for 
politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende politiske utvalg:

 Felles brukerutvalg
 Planteknisk utvalg
 Administrasjonsutvalget
 Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av 
formannskapets behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til 
kommunestyret i saken.

Hvem Hva Tidspunkt
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 

2013.
        08.10.2012

Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2013 – 2016. 01.11.2012

Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 12.11.2012
Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 13.11.2012
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 14.11.2012
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 20.11.2012
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 21.11.2012
Formannskapet Innstille til kommunestyret (ved behov) 28.11.2012
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.12 - 17.12.12
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 17.12.2012
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2012

Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Detaljbudsjettene for den 
enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs. at Planteknisk 
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utvalg får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar 2013. 
Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 
vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt).
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter. 

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –

forutsatt driftsoverskudd.
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18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.

19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.  
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende.
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%. 
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret.

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
rådmannens budsjettforslag for 2013 er ikke tidligere behandlet. En viser dog til at det har 
vært åpne møter ang. momenter til og i budsjettet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider 
(www.eigersund.kommune.no) og kan hentes herfra.

Papirversjon av budsjettet sendes kun møtende medlemmer.

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til tekstdel i rådmannens budsjettforslag.

Universell utforming:
Ikke i selve saken, men enkelt poster og prosjekt omhandler universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremme alternativ til rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Rådmannens budsjettforslag – sendt som eget dokument.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 X 18.09.2012

Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Linda Tønnessen; 
Bente Bø Torvaldsen; 
Anne-Grethe Woie

Beregning av kommunalt vann- og avløpsgebyr 
der kommunen har valgt todelt gebyrordning

4 X 24.09.2012

Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Kåre Ingvar Helland; 
Ketil Helgevold; 
Anne-Grethe Woie;
Kristin Bø Haugeland

Ang. Budsjett 2013

8 X 16.10.2012 Ang. Budsjett 2013 - info

9 X 21.10.2012
Budsjett 2013 - Ramme 2013 - 2014 Rev 2 den 
18-10-2012.xls
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7 X 22.10.2012
Epost 21.10.12 til SLG: Budsjett 2013 - Ramme 
2013 - 2014 Rev 2 den 18-10-2012.xls

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2162
Journalpostløpenr.:
12/28375

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets 
møte 24.09.12 og 24.10.12.
  

Sammendrag:
Protokoll fra møtene i utvalget 24.09.12 og 24.10.12 legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 05.11.2012:

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter den 24.09.12 og 24.10.12 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
252374 Protokoll 24.09.12.doc
252376 Protokoll 24.10.2012.doc
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Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtedato: 24.09.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:00  
Sak – fra / til: 009/12 - 011/12

Følgende medlemmer møtte:

Leif Erik Egaas – H Unn Therese Omdal – AP Inger Elin Gridsvåg – Unio
Tom Harry Albertsen – FrP Inger W. Dyrsand – Fagfb. Tor Dahle – AP
Solveig Ege Tengesdal – KRF Heidi Irene Gravdal – Fagfb.

Følgende medlemmer hadde forfall:
Anja Hovland - H

Følgende varamedlemmer møtte:
Bjørn Reidar Berentsen – AP

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Personalrådgiver Ragnhild Langfeldt
Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland

Merknader til møtet:
 Personalrådgiver Ragnhild Langfeldt holdt en orientering om uønsket deltid i Eigersund 

kommune i forkant av møtet.

Leif Erik Egaas
Ordfører Irene Haydè Randen

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Administrasjonsutvalget
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (9):

Medlemmer Vararepresentanter i rekkefølge:
Unn Therese Omdal (AP) 1. Tor Olaf Gya (SP)
Tor Dahle (AP) 2. Tone Byberg (V)
Tom Harry Albertsen (FrP) 3. June Stuen (SV)
Leif Erik Egaas (H) 4.  Olaug Nordeide (H)
Anja Hovland (H)                               5. Bjørn Reidar Berentsen (AP)
Solveig Ege Tengesdal (KrF)            6. Morten Haug (KrF)

Inger Elin Gridsvåg (Unio) 1.   Bjarne Slettebak, Utdanningsforbundet
2. Hilde Svanes Kinn, Norsk sykepleierforbund
3. Mona Davidsen, Utdanningsforbundet

Inger W. Dyrsand (Fagforbundet) 1. Bente Grytten
                                                              2. Ole Leth Jensen

Heidi Irene Gravdal (Fagforbundet) 1. Ingfrid Koldal
                                                              2. Torhild Nesvåg

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

009/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 13.03.12.

010/12 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 24.09.2012.

011/12 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 24.09.12.
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009/12: Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 
13.03.12.

Forslag til vedtak 23.05.2012:

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.03.12 godkjennes.

24.09.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.03.12 enstemmig godkjent.

ADM-009/12 Vedtak:

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.03.12 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

010/12: Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 24.09.2012.

Referatsaker som legges frem for utvalget 13.09.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/22361 S 10.09.2012 Møteplan for 2013

2 12/23721 X 12.09.2012
Status Dalaneprosjektet -
høsten 2012

3 12/13914 X 05.05.2012 Kristin Bø Haugeland
Uønsket deltid - kartlegging 
2012

4 12/15031 X 22.05.2012 Sykefravær 1.kvartal 2012

5 12/15032 X 18.05.2012
Sykefravær 1.kvartal 2012, 
totalt fravær

24.09.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Votering:

ADM-010/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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011/12: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
24.09.12.

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.09.2012:

24.09.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
UNN THERESE OMDAL (AP) tok opp spørsmålet om dette med å omgjøre ledige 
fagarbeiderstillinger til høgskolestillinger innen helse- og omsorgssektoren.  Hun ønsket en 
nærmere orientering om praksisen fra administrasjonen til neste møte. 

PERSONALSJEFEN vil legge fram et notat til neste møte om saken.
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Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtedato: 24.10.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:30
Sak – fra / til: 012/12 - 012/12

Følgende medlemmer møtte:

Leif Erik Egaas – H Anja Hovland – H Tom Harry Albertsen – FRP
Heidi Gravdal – Fagforb. Inger W. Dyrsand – Fagforb. Inger Elin Gridsvåg – Unio
Unn Therese Omdal – AP

Følgende medlemmer hadde forfall:
Solveig Ege Tengesdal – KRF

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland

Merknader til møtet:
 Det var ikke kalt inn vara for Solveig Ege Tengesdal - KRF

Leif Erik Egaas
Ordfører Irene Haydè Randen

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Administrasjonsutvalget
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (09):

Medlemmer Vararepresentanter i rekkefølge:
Unn Therese Omdal (AP) 1. Tor Olaf Gya (SP)
Tor Dahle (AP) 2. Tone Byberg (V)
Tom Harry Albertsen (FrP) 3. June Stuen (SV)
Leif Erik Egaas (H) 4.  Olaug Nordeide (H)
Anja Hovland (H)                               5. Bjørn Reidar Berentsen (AP)
Solveig Ege Tengesdal (KrF)            6. Morten Haug (KrF)

Inger Elin Gridsvåg (Unio) 1.   Bjarne Slettebak, Utdanningsforbundet
2. Hilde Svanes Kinn, Norsk sykepleierforbund
3. Mona Davidsen, Utdanningsforbundet

Inger W. Dyrsand (Fagforbundet) 1. Bente Grytten
                                                              2. Ole Leth Jensen

Heidi Irene Gravdal (Fagforbundet) 1. Ingfrid Koldal
                                                              2. Torhild Nesvåg

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

012/12 Organisasjonsgjennomgang 2012
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012/12: Organisasjonsgjennomgang 2012

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det anskaffes et elektronisk målstyringssystem som implementeres og etableres som et 
styringsverktøy for alle enheter i Eigersund kommune.  Dette benyttes til rapportering og 
styring. 

2. Eigersund kommune innfører en egen lederskole. Lederskolen benyttes også til å utvikle 
talenter internt som ikke har personalansvar. Det opprettes også en egen mentorordning 
for nye ledere – og et introduksjonsprogram for nyansatte.

3. Det arbeides videre med å effektivisere interne prosesser og arbeidsflyt. Dette vil sees i 
sammenheng med målstyringssystemet og vil knyttes opp mot ansettelse av nye 
kommunalsjefer. 

4. I løpet av 2013 påbegynnes det et systematisk arbeid for å se på mulighetene for å 
etablere et felles administrasjonsbygg for administrative funksjoner i kommunen.

5. Stilling som barnehagekonsulent vurderes gjenopprettet. 

6. Det vurderes å etablere en stilling som skal koordinere arbeidet med å etablere og 
videreutvikle kvalitets- og HMS systemet i kommunen

7. Miljøavdelingen endrer navn til Teknisk avdeling. Profileringsmateriell, logoer og skilt 
byttes ut over tid ved naturlig behov for utskifting. 

Landbruksavdelingen legges inn under Teknisk avdeling – og landbrukssjefen 
rapporterer til Kommunalsjef for tekniske tjenester. 

Transporttjenesten flyttes fra Teknisk avdeling til Helse / omsorg.

8. Alle ledere i kapittel 3 skal inngå en egen lederavtale med klare plikter, mål og rettigheter. 
Lederne skal systematisk evalueres ift denne avtalen. 

9. Rådmannen får fullmakt til å gjennomgå kommunens eiendomsmasse med tanke på 
avhending, sanering og kortsiktig utleie. Eventuelle midler fra dette avsettes til et eget 
investeringsfond.

10. Det settes i gang en prosess for å få solgt kommunens eierandeler i Dalane Energi. 
Salgssummen nyttes til å nedbetale gjeld.

11. Kommunalsjef Tekniske tjenester  går grundig gjennom maskinparken for å sikre seg at 
kommunen drifter dette på en best mulig måte. 

12. Byggesak organiseres slik at én byggesaksbehandler fronter publikum i avdelingens 
ordinære åpningstid. Dette gjøres innenfor dagens bemanning. 

13. Det utarbeides en egen strategisk næringsplan for Eigersund kommune.

14. Det etableres et nytt Kommunalt Foretak – Eigersund næring og havn KF som får ansvar 
for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, 
fiskeri, reiseliv mv. Det forutsettes at foretaket må samarbeide tett og ha en god dialog 
med kommunale fagavdelinger med tidlig kontakt i ulike saker
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Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass.

Foretaket foreslås delt i en forvaltningsdel som har ansvar for forvaltning etter havne- og 
farvannsloven og en næringsutviklingsdel som har ansvar for alt næringsarbeid og 
næringsutvikling i Eigersund kommune.

Foretaket vil bestå av 4 årsverk:
 Daglig leder av foretaket
 En næringskonsulent
 2 havnebetjenter

Daglig leder må inneha kompetanse innenfor markedsføring og næringsutvikling. 
Det legges til grunn en effektivisering på 1 årsverk innenfor havneforvaltningen sett ift 
dagens bemanning. 

Det nåværende Havnestyret oppløses.

Det etableres et styre for Eigersund næring og havn KF bestående av 4 politikere inkl. 
ordfører og varaordfører samt 3 representanter for næringslivsorganisasjonene 
(Næringsforeningen i Stavangerregionen – ressursgruppe Dalane,
Egersund Sea Service og Sentrumsforeningen får 1 medlem hver i styret.)

I styret forutsettes det også at de ansatte blir representert. 

Tilskudd til eksterne aktører (Visit Dalane, Næringssjefen i Dalane, Dalanerådet, og 
Magma Geopark) avvikles og kan benyttes til bemanning i og finansiering av foretaket.

Det vurderes om kommunen skal etablere et næringsfond. En kan for eksempel vurdere 
om det er mulig å frigjøre kapital ved å selge bygg.

15. Avtalen med Næringssjefen / Dalanerådet sies opp snarest mulig og senest 31.12.12.  
2013 benyttes til å avvikle virksomheten. 

16. Det opprettes et nytt råd bestående av ordførere, varaordførere og rådmenn i Dalane-
kommunene. Dette organiseres i tråd med den måten Jærrådet er organisert og fungerer 
på. 

17. Tilskudd til følgende eksterne aktører videreføres:
IPark Dalane
Næringsforeningen i Stavangerregionen – ressursgruppe Dalane

18. Tilbudet som Dalane Studiesenter gir opprettholdes og utvikles videre. Rådmannen vil 
anbefale at en ser nærmere på muligheten for et samarbeid med Dalane Videregående 
skole for å få til permanent drift.

19. Jøssingfjordsenteret
Ulike forhold knyttet opp mot Jøssingfjordsenteret må avklares administrativt og politisk. 
Fremtidig eierstruktur, driftsgrunnlag og finansiering fremstår i dag som uklar hva gjelder 
fremtidige forpliktelser for Eigersund kommune. Rådmannen anbefaler at uavhengige 
analyser knyttet opp mot økonomisk driftsgrunnlag utarbeids på ny – før beslutning om 
økonomisk deltakelse blir vurdert.

24.10.2012 Administrasjonsutvalget
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Møtebehandling:

INGER-ELIN GRIDSVÅG – UNIO foreslo følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

”Oversendelseforslag til formannskapet:
Kommentarer til forslaget om å samle alle elever i en stor ungdomsskole på Lagård 
med ATO avdeling:
Her er det så store samfunnsmessige utfordringer at tiden ikke er inne å jobbe med 
denne problemstillingen.

 Store trafikale problemer.  Området er under stort press allerede.
 Utgifter knyttet til skyss.
 Skaper usikkerhet hos kommunens innbyggere og ansatte.
 Store økonomiske konsekvenser – storstilt utbygging.
 Sosial konsekvenser – hva har dette å si for ungdomsmiljøet i Eigersund 

kommune.”

HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET foreslo følgende oversendelsesforslag til 
formannskapet:

”Oversendelseforslag til formannskapet:
Arbeidsoppgavene i Havneforvaltningen er for omfattende til at det er forsvarlig med 
redusering av eksisterende bemanning fra 3 til 2 personer slik det fremkommer i 
rådmannens forslag.”

TOM HARRY ALBERTSEN – FrP foreslo:
”Saken tas til orientering med de fremlagt oversendelseforslagene.”

Votering:
Albertsen, Grindsvåg og Gravdals forslag enstemmig vedtatt.

ADM-012/12 Vedtak:

Saken tas til orientering med følgende tillegg:

Oversendelseforslag 1 til formannskapet:
Kommentarer til forslaget om å samle alle elever i en stor ungdomsskole på Lagård 
med ATO avdeling:
Her er det så store samfunnsmessige utfordringer at tiden ikke er inne å jobbe med 
denne problemstillingen.

 Store trafikale problemer.  Området er under stort press allerede.
 Utgifter knyttet til skyss.
 Skaper usikkerhet hos kommunens innbyggere og ansatte.
 Store økonomiske konsekvenser – storstilt utbygging.
 Sosial konsekvenser – hva har dette å si for ungdomsmiljøet i Eigersund 

kommune.

Oversendelseforslag 2 til formannskapet:
Arbeidsoppgavene i Havneforvaltningen er for omfattende til at det er forsvarlig med 
redusering av eksisterende bemanning fra 3 til 2 personer slik det fremkommer i 
rådmannens forslag.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2161
Journalpostløpenr.:
12/28374

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
015/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 13.11.2012.
  

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 05.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

 Dersom sykefravær for 3. kvartal 2012 er klar, legges tallene frem i møtet.

Vedlegg:
Ingen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2163
Journalpostløpenr.:
12/28378

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
016/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
13.11.12.
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.11.2012:
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Oversikt over faste medlemmer til administrasjonsutvalget 

2011 – 2015 
 
 
Administrasjonsutvalget                                                           9 representanter 

 
 
Ordfører og varaordfører er obligatorisk leder, henholdsvis nestleder. 
 
 
Arbeiderpartiet    2 representanter 
Unn Therese Omdal  Lyngveien 60, 4371 Egersund  932 60 872 
Tor Dahle    Gamleveien 59 A, 4370 Egersund 918 53 562 
 
Fremskrittspartiet   1 representant 
Tom Harry Albertsen  Strandgaten 60 , 4370 Egersund  918 53 876 
 
 
Høyre     2 representanter 
Leif Erik Egaas   Sjukehusveien 45, 4373 Egersund 901 25 117   
Anja Hovland   Birkebeinerveien 4, 4371 Egersund 930 65 647  
 
Kristelig Folkeparti  1 representant 
Solveig Ege Tengesdal  Hoveræget 7, 4371 Egersund  907 22 027 
 
 
Unio      1 representant 
Inger Elin Gridsvåg             Kloppabekkveien 3, 4375 Hellvik   472 95 727 
 
 
Fagforbundet   2 representanter 
Inger W. Dyrsand   Rådyrveien 30 A, 4373 Egersund  470 21 975 
Heidi Irene Gravdal   Årstadfjellveien 17, 4370 Egersund 480 72 898 
 
 
 
 
 
Delta v/Torhild S. Bowitz stiller som observatør med møte og talerett. 
 
 

  

 
Sist oppdatert 05.11.2012 
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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, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
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/politisk   

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. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
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. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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