
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Grand Hotell 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:05  
Sak – fra / til: 047/13 - 059/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Svanhild F. Wetteland –Skåra – H
Odd Stangeland – AP Thusanee Lingeswaran - AP  
Jon Aarsland – KrF   
 
Følgende medlemmer hadde forfall:  
Solveig Ege Tengesdal – KRF Ruth Evy Berglyd – SP Tor Inge Rake – V 
Tommy Bjellås – FRP Unn Therese Omdal – AP  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Bente Skåra Gunvaldsen - KRF Tor Olaf Gya – SP Brit Kvassheim – V 
Tom Harry Albertsen - FRP Frank Emil Moen - AP  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef 
økonomi Tore Oliversen, plansjef Dag Kjetil Helgevold 
 
Merknader til møtet: 

 Fra 1100 – 1130 var det orientering av Stavangerregionens Næringsforenings 
resssursgruppe i Dalane. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

Arbeiderpartiet (3):  Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran  
 Vara i rekkefølge:    Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                           
                                      Roger Sæstad 

 
Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås 
 Vara i rekkefølge:  Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik 
 
Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland-Skåra 
 Vara i rekkefølge:   Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson,  
  Terje Jørgensen jr. 
 
Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal 
  Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gunvaldsen, Alf Tore Sæstad,  
                                      Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd 

Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs 
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

047/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.9.2013  

048/13 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger  

049/13 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram  

050/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion  

051/13 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg  

052/13 Økonomirapport  januar - august  2013  

053/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.8.2013  

054/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)  

055/13 Tour des Fjords - Søknad om støtte  

056/13 Veinavn innenfor reguleringsplan for Leidlandshagen  

057/13 Retningslinjer for kommunale tilskudd på kultursektoren  

058/13 2014 - Søknader om humanitære, sosiale og kulturelle midler  

059/13 Referatsaker til formannskapets  møte 24.9.2013  

 
 
 
 



047/13:  Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.9.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 29.08.2013: 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Arne Stapnes (H) viste til budsjettvedtak der administrasjonen skulle legge frem forslag om 

sentrumsnært bo- og servicesenter til dette formannskapsmøte og etterlyste fremdrift iom at 
saken ikke er på sakskartet. 
 
Rådmannen orienterte om at saken er noe forsinket og kommer til neste formannskapsmøte 
i oktober. 

 
 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål om strømuttak på Låvaberget i Vannbassengene. I 

forbindelse med et arrangement viste det seg at for å få ut strøm fra strømuttaket måtte 
strømmen skrus på for hele lysløypen. Videre om rådmannen kan vurdere toalettforholdene 
i området. 
 
Rådmannen orienterte om at han ikke hadde fått endelig tilbakemelding fra 
administrasjonen, men at rådmannen i utgangspunktet er positiv.  

 
 
 Rådmannen orienterte om at kommunens pensjonsleverandør DnB har meddelt at de 

avslutter sitt pensjonstilbud for offentlig sektor. For kommunen innebærer dette at 
kommunen har tre muligheter; Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre 
offentlig (kommunale) pensjonskasser eller inngå avtale med KLP (som nå har monopol på 
denne tjenesten). 
 
Rådmannen fremmet følgende forslag:  
”Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å avslutte kommunens engasjement med DnB 
før 2014 dersom kommunen får et bedre tilbud jf. de tre ulike alternativene som finnes. 
Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre offentlig (kommunale) 
pensjonskasser eller inngå avtale med KLP.” 
 

 
Votering: 
Rådmannens forslag om pensjonsfullmakt enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-047/13 Vedtak: 
 

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å avslutte kommunens engasjement med DnB 
før 2014 dersom kommunen får et bedre tilbud jf. de tre ulike alternativene som finnes. 
Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre offentlig (kommunale) 
pensjonskasser eller inngå avtale med KLP. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

 



 
048/13: 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det antall 
som tidligere er vedtatt. 
 
Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket. 
 
Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også disse 
årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – i antallet. 
 
Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.  
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
Edmund Iversen (bru) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.” 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-023/13 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik: 
 

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt. 
 
Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket. 
 
Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i 
tiltaket – i antallet. 
 
Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg. 

---- o ---- 



 
 
Møtebehandling: 
 
Fellesforlag fra Brit L. Kvassheim og Frank Emil Moen (AP): 

”Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt vedtak 
bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi om å ta i 
mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016.  
 
Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.  
 
Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.” 

 
 
Votering: 
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H + SP + FrP) 
 
 
FS-048/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt vedtak 
bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi om å ta i 
mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016.  
 
Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.  
 
Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

049/13: Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram   
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Eigersund kommune søker om deltakelse i Boligsosialt Velferdsprogram. 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
JON AARSLAND (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke  



 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.” 

 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
BRU-024/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg. 

---- o ---- 
 
Jon Aarsland (KRF) foreslo: 

”Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.” 

 
 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-049/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
 



 
050/13: Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013: 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane (7’bane) etter samme 
betingelser som gitt for Helleland IL.  

2. Banen etableres i tilknytning til skolen.  
 

Rådmannen gis fullmakt til den videre håndtering av denne saken. 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo følgende (Fellesforslag fra AP + H): 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
”Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane).   

 
I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser. 
 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.” 
 

 
Tor Olav Gya foreslo følgende tillegg: 

”Kommunen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
 Helleland.” 
 
 
Votering: 
Fellesforslag med Gyas tillegg enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannen innstilling. 
 
 
FS-050/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane).   

 
2. I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser. 

 
3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. 

 
4. Rådmannen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 

Helleland. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. . 
 

 
 



 
051/13: Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.08.2013: 
 

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst.  

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst. 

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser.  

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014. 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-022/13 Vedtak: 
 

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst.  

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst. 

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser.  

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg. 

---- o ---- 
 
Tom Harry Albertsen (FrP) foreslo følgende: 

”Punkt 2 endres slik: Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 92,- pr dag. Beløpet blir 
årlig justert i forhold til prisvekst.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag punkt 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme for Albertsens forslag. (FrP). 
Rådmannens forslag punkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme (V). 
Rådmannens forslag punkt 4 vedtatt. 
  
 
 



 
FS-051/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst.  

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i 
forhold til prisvekst. 

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser.  

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

052/13: Økonomirapport  januar - august  2013  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.08.2013: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for 
flyktningetjenesten. Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013.  

2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner 
for 2013.  

3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 
1.000.000 kroner i 2013. 

4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner. 
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013. 
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner. 
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet. 

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg 
Husabø-skolene. 

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes til kjøp av 
næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre 
lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes 
infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner 
kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien). 

 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Frank Emil Moen (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H): 

”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det 
eventuelt ikke er nødvendig å bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / 
eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre lignende prosjekter hvor Eigersund 
kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å stimulere til 
næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner kroner til dette (3 millioner kroner på 
Svanavågveien).” 

 



 
Tor-Olav Gya (SP) foreslo følgende: 

”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes 
til kjøp av næringsarealer i Svanavågen. Midlene kan brukes til andre lignende 
prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å 
stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 3 millioner kroner til dette.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-8 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 9 falt enstemmig.   
Moes flertallsforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Gyas forslag. (SP+FrP) 
 
 
FS-052/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for flyktningetjenesten. 
Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013.  

2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner for 
2013.  

3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 
1.000.000 kroner i 2013. 

4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner. 
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013. 
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner. 
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet. 

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg Husabø-
skolene.  

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det eventuelt ikke er nødvendig å 
bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes 
til andre lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal 
øremerkes infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 
millioner kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien).” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

053/13: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
28.8.2013  
 

Forslag til vedtak 29.08.2013: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 28.8.2013 godkjennes. 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 



 
FS-053/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 28.8.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

054/13: Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014. 

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere 

 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
JON AARSLAND (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at 
det må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker 
gjennom Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).” 

 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
BRU-029/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at 
det må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker 
gjennom Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD). 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg. 

---- o ---- 
 
Møtebehandling: 
 
Jon Aarsland (KRF) foreslo slikt tillegg: 

”Formannskapet beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Formannskapet mener at det må 
sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).” 



 
Odd Stangeland (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H). 

”Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over hvordan 
kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD.” 

 
Votering: 
Stangelands fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
Aarslands tillegg kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-054/13 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over hvordan 
kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

055/13: Tour des Fjords - Søknad om støtte  
 
Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013: 
 
Eigersund kommune støtter ikke Tour des Fjords økonomisk med kr. 100.000,- 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo følgende: 

”Eigersund kommune støtter Tour des Fjords økonomisk med kr. 50.000,-. Inndekning 
 vises i neste økonomirapport.” 
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-055/13 Vedtak: 
 

Eigersund kommune støtter Tour des Fjords økonomisk med kr. 50.000,-.   
 Inndekning vises i neste økonomirapport. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

056/13: Veinavn innenfor reguleringsplan for Leidlandshagen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2013: 
 
Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Lasteinveien. 
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Potteriveien. 
Vei 3 vist med gult på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Krukkeveien. 
Vei 4 vist med rødt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Terrakottaveien. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak i 
kommunestyret den 22/4-2013. 



Skrivemåten av veinavnene tas opp til ny vurdering dersom Stedsnavntjenesten skulle ha 
innvendinger mot disse. 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-056/13 Vedtak: 
 

Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Lasteinveien. 
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Potteriveien. 
Vei 3 vist med gult på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Krukkeveien. 
Vei 4 vist med rødt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Terrakottaveien. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak 
i kommunestyret den 22/4-2013. 
 
Skrivemåten av veinavnene tas opp til ny vurdering dersom Stedsnavntjenesten skulle 
ha innvendinger mot disse. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

057/13: Retningslinjer for kommunale tilskudd på kultursektoren  
 
Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:  
 
Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i saken 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Brit L. Kvassheim (V) trådte ut da hun som tidligere saksbehandler for saken er inhabil jf. kl. 

§ 40 nr. 3. Formannskapet var 10 under behandling av saken. 
     --- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-057/13 Vedtak: 
 

Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i saken 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



058/13: 2014 - Søknader om humanitære, sosiale og kulturelle 
midler  
 
Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:  
Eigersund kommune støtter ikke Egersund musikkorps med kr. 50.000,- for avvikling av 
nyttårskonsert. 
 
 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-058/13 Vedtak: 
 

Eigersund kommune støtter ikke Egersund musikkorps med kr. 50.000,- for avvikling av 
nyttårskonsert. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

059/13: Referatsaker til formannskapets  møte 24.9.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 09.09.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/22386 I 15.08.2013 
Kystverket 
hovedkontoret 

Utsatt iverksetting av vedtak 
- forvaltning av havnekapital 

2 13/23067 X 28.08.2013 Leif E. Broch 

Tilbakemelding knyttet opp 
mot spørsmål om 
eiendomsskatt i Vernesone 
1 

 
 
24.09.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-059/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 



 


