
EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

036/13 Godkjenning av protokoll  fra kontrollutvalgets møte 23.9.2013

037/13
Forslag til prosjektmandat: Eiendomsforvaltning - forvaltning, drift og 
vedlikehold

038/13 Referatsaker til  Kontrollutvalgets møte 21.10.2013

039/13 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 21.10.2013

Egersund, 15. oktober 2013

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgsekretær

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 Målfrid Espeland på telefon 51468025  eller mobil 901 33 107.
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no – evt til kommunens sentralbord tlf. 51 46 80 00

Lisebeth Kjos-Hansen (V)  for   Harald Oddsen Havsø (H)

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: 14.10.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/2062
Journalpostløpenr.:
13/27225

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/13 Kontrollutvalget 21.10.2013

Godkjenning av protokoll  fra kontrollutvalgets møte 
23.9.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 14.10.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.9.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
304934 Protokollen -  KON- 23.9.2013.doc
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Utvalg: Kontrollutvalget
Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til:  12:00 
Sak – fra / til: 026/13 - 035/13

Følgende medlemmer møtte:

Sølvi Ege –SP Svein Olav Tengesdal –SP Alf Håkon Hetland - FRP

Følgende medlemmer hadde forfall:

Elin Svanes Hjørungnes – AP Harald Oddsen Havsø - H

Følgende varamedlemmer møtte:

Lisbeth Kjos-Hansen – V June Stuen - SV

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådgiver Nils Georg Hansen møtte i sak 031/13

Fra sekretariatet:  Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Fra Rogaland Revisjon: Annebeth M. Mathiassen og Frode Gautesen i sak 027/13

Merknader til møtet:

Sølvi Ege møtte fra 09.30 til møteslutt og deltok ikke i behandlingen av sakene: 
26/13,28/13,29/13,30/13,33/13 og 34/13

June Stuen måtte forlate møtet kl. 11.30 og deltok ikke i behandlingen av sak 35/13.

Sølvi Ege
Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (5):

Sølvi Ege  (KrF)   Leder
Harald Oddsen Havsø  (H) Nestleder
Elin Svanes Hjørungnes  (AP)
Alf Håkon Hetland  (FrP)
Svein Olav Tengesdal   (SP)

1. Lisebeth Kjos-Hanssen (V)
2. June Stuen
3. Kenneth Pedersen  (KrF)
4. Lilly Remme Brunel  (H)
5. Bitten Fugelsnes  (AP)

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

026/13 Budsjett for kontrollutvalget 2014

027/13 Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering

028/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2013

029/13 Tertialrapporter Rogaland Revisjon 2013

030/13 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013

031/13 Oppfølging av henvendelser fra Eiger FK

032/13 Bestilling av prosjektmandag:  Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS

033/13 Møteplan for kontrollutvalget 2014

034/13
Oppfølging av brev fra Skatt Vest vedr. arbeidsgiverkontrollen i 
Eigersund kommune.

035/13 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 23.9.2013
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026/13: Budsjett for kontrollutvalget 2014

Rådmannens forslag til vedtak 11.09.2013:

Budsjettforslaget for 2014 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling 
iht. kontrollutvalgsforskriftens § 18.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Sekreteriatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-026/13 Vedtak:

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret:

Budsjettforslaget for 2014 godkjennes og oversendes formannskapet for videre 
behandling iht. kontrollutvalgsforskriftens § 18.

Vedtaket er enstemmig.

027/13: Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering

Forslag til vedtak 12.09.2013:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Administrasjonen bes om å følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av 
«Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». For øvrig tas rapporten til 
orientering.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
Frode Gautesen møtte fra Rogaland Revisjon og gikk gjennom rapporten. 

SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak;

«Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår 
av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». Rådmannen gir en 
statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 1. desember 
2014. For øvrig tas rapporten til orientering.»

Votering:
Tengesdals forslag ble enstemmig vedtatt.
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KON-027/13 Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som 
fremgår av rapporten «Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid». 
Rådmannen gir en statusrapport til kontrollutvalget,på oppfølging av revisjonens 
anbefalinger innen 1. desember 2014. For øvrig tas rapporten til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

028/13: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 
2013

Forslag til vedtak 07.09.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.6.2013 godkjennes.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Det kom ingen anmerkninger til protokollen.

KON-028/13 Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.6.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

029/13: Tertialrapporter Rogaland Revisjon 2013

Forslag til vedtak 11.09.2013:

Saken tas til orientering.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-029/13 Vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtaket er enstemmig.
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030/13: Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2012 - 2013

Forslag til vedtak 16.09.2013:

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KON-030/13 Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

Vedtaket er enstemmig.

031/13: Oppfølging av henvendelser fra Eiger FK

Forslag til vedtak 16.09.2013:

Kontrollutvalget tar rådmannens notat til etterretning, og ber Rådmannen følge opp  dialogen 
og de pågående saker med de involverte parter. Kontrollutvalget ber om en skriftlig 
redegjørelse fra Rådmannen vedr. status i sakene innen 1. desember.    

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Fra administrasjonen møtte rådgiver Nils Georg Hansen og orienterte om saken.
Det ble utdelt kopi av et nytt brev fra Eiger av 17.09.13 vedrørende flerbrukshall på Lagård.
Saksdokumentene ble gjennomgått.

SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak;

1.  Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering, og ber Rådmannen følge opp  
dialogen og de pågående saker med de involverte parter. 

2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å snarest tilskrive Eiger om 
kommunestyrevedtak i sak 108/12 vedrørende flerbrukshall på Lagård. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen legge fram tildelingskriteriene for driftstilskott til          
foreninger og anlegg, for kontrollutvalget innen 01.12.13  

4.  Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra Rådmannen vedrørende status i 
    saken innen 1. desember 2013.»
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Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-031/13 Vedtak:

1.  Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering, og ber Rådmannen 
følge opp  dialogen og de pågående saker med de involverte parter. 

2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å snarest tilskrive Eiger om 
kommunestyrevedtak i sak 108/12 vedrørende flerbrukshall på Lagård. 

3.  Kontrollutvalget ber rådmannen legge fram tildelingskriteriene for driftstilskott til    
foreninger og anlegg, for kontrollutvalget innen 01.12.13  

4.  Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra Rådmannen vedrørende 
status i saken innen 1. desember 2013.

Vedtaket er enstemmig

032/13: Bestilling av prosjektmandat:  Selskapskontroll av Dalane 
Miljøverk IKS

Forslag til vedtak 11.09.2013:

1. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat 
for   selskapskontroll (eventuelt med forvaltningsrevisjon) av Dalane Miljøverk IKS 
med utgangspunkt i et omfang på inntil 100 timer.

2. Kontrollutvalget v/sekreteriatet kontakter kontrollutvalgene i de andre 
eierkommunene, Bjerkreim og Sokndal, for å avklare samkjøring av en evt. 
bestilling fra Rogaland Revisjon IKS. 

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Saken ble drøftet. Det må gjøres avklaringer med kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim vedr. mulighet for samkjøring og finansiering over de respektive budsjetter for 2014. 
Saken ble derfor foreslått utsatt.

På bakgrunn av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble det i stedet foreslått å 
bestille prosjektmandat for forvaltningsrevisjon av kommunens eiendomsforvaltning til 
oktobermøtet.

SVEIN OLAV TENGSDAL (SP) fremmet følgende forslag til vedtak;

1. Utvalgets leder, Sølvi Ege, kontakter kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim ogundersøker muligheten for å sette av midler til en selskapskontroll med 
eventuell forvaltningsrevisjon i budsjettene for 2014. 

2. Sak «Bestilling av Prosjektmandat: Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS» utsettes til 
møte i februar 2014.
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3. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat for 
forvaltningsrevisjon av Eigersund kommunes eiendomsforvaltning til kontrollutvalgets 
møte 21. oktober 2013.»

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-032/13 Vedtak:

1. Utvalgets leder, Sølvi Ege, kontakter kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim ogundersøker muligheten for å sette av midler til en selskapskontroll med 
eventuell forvaltningsrevisjon i budsjettene for 2014. 

2. Sak «Bestilling av Prosjektmandat: Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS» utsettes til 
møte i februar 2014.

3. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat for 
forvaltningsrevisjon av Eigersund kommunes eiendomsforvaltning til kontrollutvalgets 
møte 21. oktober 2013.

Vedtaket er enstemmig

033/13: Møteplan for kontrollutvalget 2014

Sekretariatets forslag til vedtak 11.09.2013:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2014:

Dato: Tidspunkt:
Mandag  10. februar kl.09.00
Mandag 10. mars kl.09.00
Torsdag 12. juni kl.09.00
Mandag  22. september kl.09.00
Mandag  20. oktober kl.09.00
Mandag  8.desember kl.09.00

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om å bytte ut mandag 10. mars med mandag 
7. april. For øvrig vedtas forslaget til møteplan.

Votering:
Tengesdal forslag enstemmig vedtatt.

KON-033/13 Vedtak:

Dato: Tidspunkt:
Mandag  10. februar kl .09.00
Mandag 7. april kl. 09.00
Torsdag 12. juni kl .09.00
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Mandag  22. september kl .09.00
Mandag  20. oktober kl. 09.00
Mandag  8.desember kl .09.00

Vedtaket er enstemmig.

034/13: Oppfølging av brev fra Skatt Vest vedr. 
arbeidsgiverkontrollen i Eigersund kommune.

Forslag til vedtak 11.09.2013:

Saken tas til orientering. Rådmannen bes oversende kopi av svarbrevet til Skatt Vest når 
dette foreligger.

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:
SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) orienterte kort utvalget om tidligere saksgang, og foreslo 
deretter slik vedtak:

”Rådmannen bes sende svarbrev til Skatt Vest snarest mulig, med kopi til
kontrollutvalget. For øvrig tas saken til orientering.

Votering:
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.

KON-034/13 Vedtak:

Rådmannen bes sende svarbrev til Skatt Vest snarest mulig, med kopi til 
kontrollutvalget. For øvrig tas saken til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

035/13: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 23.9.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 08.05.2013:

23.09.2013 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Overordnet revisjonsstrategi 2013

Rogaland Revisjon ved Annebeth M. Mathiesen orienterte om overordnet revisjonsstrategi for 
revisjonen av Eigersund kommune for 2013.

Votering:
Det fremkom ingen merknader.

KON-035/13 Vedtak:
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Saken ble tatt til orientering.  Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.10.2013
Arkiv: :FE-026, FA-M50
Arkivsaksnr.:
12/1988
Journalpostløpenr.:
13/27396

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

  
Kontrollutvalgssekretariatet
Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
Kontrollutvalgssekretær
51 81 56 00
kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
037/13 Kontrollutvalget 21.10.2013

Forslag til prosjektmandat: Eiendomsforvaltning -
forvaltning, drift og vedlikehold
  

Sammendrag:
Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet i følge Forskrift om 

kontrollutvalg § 9. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Prosjekt for forvaltningsrevisjon blir bestilt av kontrollutvalget i tråd med vedtatt plan for 
forvaltningsrevisjon 2012-2015. Et av virksomhetsområdene i planen er kommunens 
eiendomsforvaltning.

Den 23.09.13 traff kontrollutvalget slik vedtak:

KON-032/13 Vedtak:

1: Utvalgets leder, Sølvi Ege, kontakter kontrollutvalgene i kommunene Sokndal og 
Bjerkreim og undersøker muligheten for å sette av midler til en selskapskontroll med 
eventuell forvaltningsrevisjon i budsjettene for 2014. 

2: Sak «Bestilling av Prosjektmandat: Selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS» 
utsettes til møte i februar 2014.

3: Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon IKS utarbeide forslag til prosjektmandat for 
forvaltningsrevisjon av Eigersund kommunes eiendomsforvaltning til kontrollutvalgets 
møte 21. oktober 2013.

Vedtaket er enstemmig

Rogaland Revisjon har i henhold til pkt. 3 i vedtaket utarbeidet et forslag til prosjektmandat 
som følger vedlagt. Prosjektmandatet forutsetter en ramme til prosjektplanlegging,
kartlegging, analyser og rapportering på ca. 175 timer. Det innebærer at det ikke vil være 
rom for hele bestillingen innenfor rammene av resterende budsjetterte timer til 
forvaltningsrevisjon for inneværende år (100 t). Det må således vurderes og avgjøres om 
bestillingen helt eller delvis skal effektueres i 2014.

Saksgang:
Avgjøres av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak 15.10.2013:
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2

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon ” Eiendomsforvaltning – forvaltning, drift og 
vedlikehold ” i henhold til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS av14.10.2013.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalgssak 032/13.

Saksbehandlers vurderinger:
Fremgår av sammendrag.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Alternative løsninger:
Fremlegges ikke.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
305242 Prosjektmandat - Eiendomsforvaltning - forvaltning, drift og vedlikehold

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2012 Rogaland Revisjon IKS Utkast - Plan for selskapskontroll

3 U 19.12.2012 Kontrollutvalget
Plan for selskapskontroll 2012-2015 - Dalane 
Miljøverk IKS

6 I 14.10.2013 Rogaland Revisjon IKS
Prosjektmandat - Eiendomsforvaltning -
forvaltning, drift og vedlikehold

Parter i saken:

 

Side 13 av 38



 

Side 14 av 38



 

Side 15 av 38



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.10.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1810
Journalpostløpenr.:
13/24082

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
038/13 Kontrollutvalget 21.10.2013

Referatsaker til  Kontrollutvalgets møte 21.10.2013 
  

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 14.10.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/24735 I 13.09.2013 Eigersund kommune
Svar på vurdering av 
saksbehandling i Eigersund 
kommune

2 13/25522 U 24.09.2013 Eiger FK
Tilbakemelding angående 
flerbrukshall på Lagård

3 13/27343 I 19.09.2013
Eigersund 
Havnevesen KF

Møteinnkalling og 
havnestyredokumenter for 
havnestyremøte torsdag 
26.09.13 kl. 1300

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300589 Svar på vurdering av saksbehandling i Eigersund kommune
301872 Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård

305142
Møteinnkalling og havnestyredokumenter for havnestyremøte torsdag 26.09.13 kl. 
1300

305143 Protokoll fra havnestyremøte 10.06. og 16.05.13
305144 Budsjettkontroll og skipstrafikk for 1. halvår 2013
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Internt notat
  

  

Svar på vurdering av saksbehandling i Eigersund kommune

Vår ref.: 13/24193 / 10/1644 / FE-047 Dato: 13.09.2013

Saksbehandler: Nils Georg Hansen Telefon: 51 46 82 42 Mobiltelefon:   

E-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

I dette svaret blir det svart punktvis på de aktuelle spørsmål som kontrollutvalget etterspør. 
Noen av spørsmålene gjentas under de ulike punktene. 

Kommunale/private baner og driftstilskudd
Garderobeanlegget på Idrettsparken driftes av kommunen og stilles til gratis disposisjon for 
dem som benytter det regionale anlegget. Kommunen dekker og belysning rundt 
hovedbanen på Idrettsparken. B & G banen driftes av EIK, med egen strømmåler. På 
Slettebø drifter og kommunen svømmehall, gymnastikksal og fire garderober. Her er det 
også egen strømmåler som EIK benytter.

Idrettsparken
Idrettsparken er en kommunal bane med regional status, hvor de ulike fotball og 
friidrettsklubbene i kommunen skal ha lik tilgang. Kommunen har ikke krevd baneleie for 
denne banen, noe som i utgangspunktet kommer alle klubbene til gode. 
EIK forball og EIK friidrett har gjennom sponsoravtaler og kjøp skaffet nytt lydanlegg til 
Idrettsmarka (Verdi 2012; ca kr.100 000,-) og nytt tidtakeranlegg (Verdi 2011; Ca. kr. 
100 000) som begge er overskjøtet kommunen som eier av anlegget.
Videre har EIK tatt 2/3 deler av kostnadene med å oppgradere speakerbua på Idrettsmarka i 
2012, tilsvarende kr. 70 000,-
Kommunen har tatt de resterende 1/3 del og står som eier av speakerbua. Denne stilles til 
deisposisjon for brukere av Idrettsmarka.
EIK har også fått tillatelse fra kommunen ved Formannskapet 09.03. 2005 i sak 052/05 til å 
bygge ny tribune på Idrettsmarka 80m lang og 7m bred. I vedtaket legger Formannskapet til 
grunn at EIK ikke skal ha noen eksklusiv rett til bruk av anlegget eller reklame på tribunen.
(vedlegg)

Reklamerettigheter Idrettsparken
Reklamerettigheter rundt idrettsparken er politisk behandlet i Formannskapet 03.04 1995 i 
sak 95/108.
(vedlegg)
Her slås det fast at det kan monteres inntil 144 lengdemeter med reklame innvendig på 
gjerde utenfor løpebane i idrettsmarka. Reklameplass fordeles på følgende måte: Eiger 48 
lengdemeter, EIK fotball 48 lengdemeter og EIK friidrett 48 lengdemeter. (Punkt 1b i avtalen)
Kopi av avtalen er sendt alle tre aktørene.
Det oppstod en konflikt mellom EIK og EIGER da EIK demonterte de gamle og til dels 
forfalne reklameskiltene til EIGER og benyttet den ledige plassen til egen reklame.
Det har i etterkant vært avholdt møter mellom klubbene og kommunen hvor dette har stått på 
sakskartet. Referat fra møte 26.04.12 er vedlagt saken.
Kort oppsummert ble det enighet om en midlertidig avtale hvor EIGER fikk tildelt et nytt 
område til sine reklameplakater i juni 2012, slik at de skulle kunne imøtekomme sin e 
sponsorforpliktelser. EIGER har til nå ikke benyttet seg av tildelt reklameplass.
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Ny sak angående baneleie og reklamerettigheter på Idrettsmarka må tas opp og avklares 
politisk. Dette er en prioritert sak for administrasjonen i Eigersund kommune.

Bakkebøbanen
Det er riktig at det foreligger en gammel avtale mellom Eigersund kommune og Idrettslaget 
EIGER om samordnet bruk av fotballbaner med grasdekke, datert 24.09.91. Denne er 
godkjent av Kommunestyret 03.02. 1992.
Avtalen er vedlagt saken.
I avtalen står det i punkt 5 at ”IL Eiger frasier seg retten til grasbanetrening i Idrettsparken, 
men klubben beholder tilgang til grasbanetrening på Bakkebø på lik linje med de andre 
klubbene som bruker denne banen”
For kort tid siden ble det avholdt et møte mellom EIK fotball og Eiger FK samt Eigersund 
kommune ved kommunalsjef kultur og oppvekst, hvor leie av Bakkebøbanen stod på 
dagsorden. Så det er en pågående dialog i denne saken.

Lagårdsbanen
Eiger FK har sendt formell søknad til Eigersund kommune om å få anlegge kunstgressbane 
på Lagård. Denne søknaden er nå del av en sak angående flerbrukshall på Lagård som 
kommer opp til politisk behandling i Kommunestyret 28.oktober 2013.
Eiger FK søkte om få anlegge kunsgressbane på Lagård desember 2012, men dette ble 
strøket av lista over prioriterte anlegg.
I møte 17.12.13 har Kommunestyret sagt følgende om Handlingsprogram for anlegg 2013-
2015, sak KS-108/12: 1.1. Navn på tiltak: Flerbrukshall Lagård med tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2 størrelse) Ansvarlig søker: Uavklart, mulig A/S.
Administrasjonen har gitt signaler til Eiger FK ved kommunalsjef kultur og oppvekst, men det 
er opp til våre politikere å avgjøre søknaden til Eiger FK.

Kommunal støtte til ballfangernett i 2007
Den 12.10. 2012 ble det inngått en avtale mellom Jernbaneverket og EIK fotball angående 
tillatelse til å sette opp ballfangernett og flomlysmaster på fotballbane ved Bakkebø.
Dagens flettverksgjerde på 1,5m mot jernbanen skal her bli supplert med nytt gjerde på 2m 
netting + tre meter garn de siste tre meterne.
(Se vedlegg)
Eigersund kommune bekostet slikt ballfangernett med totalt kr. 65 000, da vi er grunneier og 
fikk pålegg av Jernbaneverket om å sette opp ballfangernett.
Eiger FK eier gressbanen i Hålå og fikk av den grunn avslag på sin søknad om støtte til 
ballfanger.

Driftsutgifter kommunale bygg
Garderobeanlegget på Idrettsmarka driftes av kommunen og stilles gratis til disposisjon for 
de lag og foreninger som benytter det regionale baneanlegget på Husabø. 
Eigersund kommune dekker belysning rundt hovedbanen, mens EIK har egen måler for B og 
G banen.

Støtte FFO EIK og AFO Eiger
Eigersund kommune kjenner ikke til at det er inngått noen skriftlige avtaler om bruk av det 
kommunale garderobeanlegget på Idrettsparken.
Administrasjonen vil imidlertid følge opp denne saken.

EIK buss
Transporttjenesten i Eigersund kommune skulle kassere en utrangert minibuss. Ved en 
tilfeldighet kom en fra EIK fotball i kontakt angående denne utrangerte minibussen og spurte 
kommunen om EIK kunne få denne mot å betale omregistreringsavgift på kr. 1500,-
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Det fikk han og det ble inngått en sponsoravtale mellom EIK fotball og Bilservice A/S om å 
fikse opp minibuss til kjørbar stand mot reklameplass.
Dette er basert på orientering fra daglig leder, EIK fotball pr. telefon 12.09.13.
Ved neste gangs utskiftelse av minibusser ønsker administrasjonen at alle lag og foreninger 
kan søke om å få overta utrangert minibuss.

Habilitetsspørsmål
Eigersund kommune tar spørsmål om habilitet på største alvor og pr. i dag er det ingen i 
administrasjonen som er inhabil med unntak av kommunalsjef økonomi som er i familie med 
daglig leder i Eiger FK og som av den grunn ikke er saksbehandler i saker som angår Eiger 
FK.

Vi håper svarene er utfyllende og gir Eiger FK svar på sine spørsmål.

Med vennlig hilsen

Nils Georg Hansen
Rådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
300295 Idrettsmark - tribune.pdf
300296 Idrettsmarka - vedtak om reklame 1995 endelig vedtak.pdf
300302 228118_1_P.pdf

300342
Tillatelse til oppsetting av ballfangernett og flomlysmaster på fotballbane ved 
Bakkebø idrettsanlegg

300343 Faktaark "anleggsmaskiner og luftledninger" fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet

300328
Avtale mellom idrettslaget Eiger og Eigersund kommune om samordnet bruk av 
fotballbaner med grasdekke
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EIGERSUND KOMMUNE

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben

  
  

Eiger FK
Postboks 36
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/25522 / 09/289 / FE-614, FA-A40, FA-D11 Dato: 24.09.2013

Saksbehandler: Nils Georg Hansen Direkte telefon: 51 46 82 42 /   

E-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbakemelding angående flerbrukshall på Lagård

Jeg viser til deres brev datert 17.09.13 ved styreleder Ronny Øvrevik.

I brevet ber Eiger FK om et offisielt svar på politisk behandling av deres søknad datert 
11.06.13 om å kjøpe banen på Lagård for kr. 1 000 000,- fra Eigersund kommune.

Kommunestyret i Eigersund har i sak 108/12 behandlet rullering av handlingsprogram for 
idrettsanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.
Her slår kommunestyret entydig fast at det skal bygges flerbrukshall på Lagård med 
tilstøtende fotballhall med kunstgress (1/2 størrelse) hvor ansvarlig søker er uavklart og 
kostnader må utredes.

Dette er det formelle avlaget på søknad fra Eiger FK om å få kjøpe grusbanen på Lagård fra 
Eigersund kommune.

Sak om flerbrukshall på Lagård er under forberedelse fra administrasjonen i Eigersund 
kommune og Eiger FK med flere er blitt invitert til å komme med innspill innen 20.09.13.

Flerbrukshall på Lagård vil bli politisk behandlet i Kommunestyret 28.10.13.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Ketil Helgevold
Rådmann

Kopi til:

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og 
oppvekst
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.10.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/2063
Journalpostløpenr.:
13/27226

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
039/13 Kontrollutvalget 21.10.2013

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 21.10.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.10.2013:
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Oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Kontrollutvalget 5 representanter    Telefon E-post 

Leder: Sølvi Ege Eigesveien 284 4375 Hellvik KrF  994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

       

Nestleder: Harald Oddsen Havsø Gamleveien 6 4370 Egersund H   934 49 564 harald.havso@yahoo.com  

       

ARBEIDERPARTIET  1 representanter   AP   

Elin Svanes Hjørungnes  Beverveien 2 4371 Egersund AP 470 90 484 elin-svanes.hjorungnes@fiskeridir.no 

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Alf Håkon Hetland Eiaveien 321 4376 Helleland FrP 411 28 295      alf.haakon.hetland@gmail.com 
                                                           

HØYRE 1 representanter      

Nestleder: Harald Oddsen Havsø  Gamleveien 6 4370 Egersund H   934 49 564  harald_havso@yahoo.com 

       

KRISTELIG FOLKEPARTI  representant      

Leder: Sølvi Ege Eigesveien 284 4375 Hellvik KrF  994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

       

       

SENTERPARTIET 1 Representant      
Svein Olav Tengesdal Åseveien  60 4370 Egersund SP 990 21 019 s-ola-te@online.no 
       

       

Vararepresentanter i rekkefølger: 
 
       

Lisebeth Kjos-Hansen, Nysundveien 1 4370  Egersund V 976 45 501 lisebeth@rodvelt.no 
June Stuen Hammersgt. 13 4370 Egersund SV 906 83 639 junestuen@hotmail.com 
Kenneth Pedersen Ruskebakken 13 B 4375 Hellvik KRF 911 41 899 kenped@live.com 
Lilly Remme Brunel Prestegårdsveien 9 4370 Egersund H 928 35 545 lilly.br@dabb.no  
Bitten Fugelsnes Aarstadgaten 37 4370 Egersund AP 916 04 685 bittenfu@online.no 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr. 24.1.2013 
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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. 
 
 
 
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 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
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.:993 96 623 

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. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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