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Organisasjonsgjennomgang 2012 
   
 

Sammendrag: 
Organisasjonsgjennomgang 2012 
Det er et intensivt og arbeidskrevende arbeid som er gjennomført det siste halve året – og 
som nå munner ut i denne rapporten. Et prosjekt som skal gjennomgå hele organisasjonen 
vår med et kritisk blikk er både spennende og lærerikt. Både ansatte, ledere og tillitsvalgte 
har gitt nyttige og relevante innspill – og de som har vært direkte involvert i arbeidet til en 
eller flere av gruppene har vist en imponerende innsats. Mange problemstillinger har blitt 
reist. Det har blitt diskutert. Vi har vært gjennom en rekke analyser og vurderinger. Idéer har 
kommet – og idéer har gått. Noen har bestått. Vi har vært i prosess – og mange av de 
tankene som nå fremkommer har kommet frem etter lange og gode meningsutvekslinger. 
Hva har så formålet med det hele vært? Enkelt sagt handler dette om å sette innbyggerne 
våre i sentrum og tilby så gode varer og tjenester som mulig ut ifra de ressursene vi har til 
disposisjon. Så enkelt – og likevel så vanskelig når ressursene tross alt er knappe. 
Som rådmann er jeg overbevist om at den prosessen som nå er igangsatt vil føre til at vi er 
godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Jeg skal samtidig være den første til å 
innrømme at vi som organisasjon vil trenge noe tid på å sette ut i livet alle de tanker og idéer 
som nå blir presentert i denne rapporten. Her må vi være tålmodige, samtidig som vi må 
holde tempoet oppe slik at organisasjonen ikke uroes unødig. Jeg føler meg trygg på at vi 
sammen skal få til meget gode resultater på bakgrunn av det fundamentet som nå legges og 
som vi kan bygge videre på. Og det er grunn til å understreke at denne rapporten ikke gir 
svar på alt. Den gir svar på mye – og reiser samtidig en rekke spørsmål og problemstillinger. 
Dette vil jeg komme sterkt tilbake til.  
 
Det er allerede bestemt at Levekårsavdelingen deles i to; 

 helse og omsorg 
 kultur og oppvekst 

 
Dette skjer samtidig med at nåværende Kommunalsjef Levekår går av med pensjon ila kort 
tid. I realiteten blir persongalleriet i rådmannens ledergruppe dermed endret ved at 3 av 5 
kommunalsjefer blir rekruttert inn i 2012. Disse må få muligheten til å påvirke sine respektive 
avdelinger og gis et handlingsrom med tanke på arbeidsutførelse. Bare på denne måten kan 
de sette sitt fottrykk på organisasjonen. Det er bare rett og rimelig at de får muligheten til å 
påvirke prosessen videre.  
 
Noen av prinsippene som er lagt til grunn for arbeidet vi har tilbakelagt har vært; 
- Innbyggeren i sentrum for all vår aktivitet 
- Unngå aktivitet av noe slag som ikke kommer innbyggerne våre til gode 
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- Skape og tilrettelegge for aktivitet 
 
 
- Forebygging og tidlig innsats 
- Få mest mulig igjen for de ressursene vi putter inn i det kommunale maskineriet 
- Avbyråkratisere der det er mulig 
 
NOEN AVKLARINGER 
 
Organisasjonsgjennomgangen versus budsjettprosess 
En av de mest sentrale erkjennelsene i arbeidet med en kritisk gjennomgang av 
organisasjonen vår er at det ikke finnes noen lette og raske løsninger som kan gi oss et 
større økonomisk handlingsrom. I en organisasjon med et budsjett på i overkant av kr 1 mrd 
og med ca 1000 årsverk var rådmannens utgangspunkt at det skulle være mulig å trimme 
organisasjonen ved å dra inn noen årsverk uten at dette skulle merkes på 
tjenesteproduksjonen. Og når rådmannen nevner årsverk så er det først og fremst gjennom 
årsverksreduksjoner at det vil være muligheter for innsparinger. Organisasjonen og 
oppgavene vi er satt til å løse er arbeidskraftintensive. Vi er rett og slett avhengige av folk til 
å gjøre jobben. Effektivisering gjennom automatisering er på kort sikt ikke mulig. Om dette 
muliggjøres på lengre sikt gjenstår å se. Gjennom den kjennskapen rådmannen nå sitter 
med vil det ikke være mulig å kutte årsverk uten at det samtidig kommer til å smerte. Når 
dette er sagt, er det samtidig slik at det på sikt skal være mulig å hente ut noen gevinster 
gjennom målstyring og lederutvikling. Dette og andre sentrale emner for å forberede 
organisasjonen vår kommer rådmannen tilbake til.  
 
Når det gjelder innstramminger, som er helt nødvendige for å få endene til å møtes, vil disse 
bli presentert i budsjett og økonomiplan. Årsaken til at rådmannen velger å holde dette 
adskilt fra organisasjonsgjennomgangen er to-delt. For det første er det et sterkt ønske om å 
ivareta egne ansatte på en så god måte som mulig. Ved å ta opp dette allerede nå vil det 
automatisk skape uro i organisasjonen – noe som ikke oppleves som nødvendig. For det 
andre vil rådmannen med denne løsningen skille klart mellom det som er et langsiktig og 
møysommelig arbeid fra det som må skje raskt og med større personalmessige 
konsekvenser. Tidligere erfaringer viser at rådmannens budsjettforslag, særlig når det gjelder 
reduksjoner, blir prioritert annerledes i den politiske prosessen. Slik er det – og slik skal det 
også være. Organisasjonen er politisk styrt – og rådmannen er tilrettelegger og iverksetter.  
 
Forebygging versus reparasjon 
En problemstilling som det er jobbet mye med er hvordan vi skal gå fra reparasjon til 
forebygging og tidlig innsats. Hypotesen er at det innenfor de aller fleste områder vil være 
mindre kostnadskrevende med forebygging og tidlig innsats fremfor reparasjon. 
Hovedutfordringen ligger i at det vil ta tid før en ser effekten av det forebyggende arbeidet – 
og at en i en mellomsituasjon ikke klarer å redusere kostnadene. Dette vil i sum bety 
merkostnad før en over tid kan høste gevinster. Det å snu dette store hjulet er åpenbart en 
krevende øvelse i en organisasjon hvor det økonomiske mulighetsrommet ikke er særlig 
stort.  
 
Politiske versus administrative beslutninger 
En god del av forslagene og tiltakene som fremkommer er saker som rådmannen etter 
dagens delegeringsstruktur kan ta stilling til uten å involvere politisk nivå. Rådmannen velger 
likevel å presentere arbeidet i sin helhet – og ikke bare de momentene som strengt tatt 
krever politisk behandling. Dette gjøres for å skape en helhet og en åpenhet rundt 
tenkningen i det arbeidet som er gjort. Dette vil også bidra til at forankringen i organisasjonen 
vår blir best mulig. Når det gjelder hovedretningen i arbeidet videre og viktige strategiske 
valg legges disse selvsagt opp som forslag til vedtak som kommunestyret i siste instans skal 
ta stilling til.  
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Kortversjon versus langversjon 
Saken er lagt opp på den måten at hovedpoengene gjennomgås i selve saken. Her vil det 
være prinsippene og de lange linjene som blir trukket opp. Detaljene og forklaringene vil i 
stor grad finnes i rapporten som er utarbeidet på bakgrunn av den jobben som er gjort. 
Denne finnes som et eget vedlegg til saken. Det er forsøkt å la saken følge samme 
oppbygging som selve rapporten. Det skal dermed være greit å bla frem og tilbake – og 
dypdykke i detaljene når det føles nødvendig. Det må samtidig sies at en selve saken 
belyser sakskomplekset på en god måte – og at det i seg selv skal være et godt 
beslutningsgrunnlag. Vedlagt er også alle høringsuttalelsene fra fagforeningene. I tillegg er 
høringsuttalelser fra Næringssjefen og Havnefogden vedlagt. Selve jobben som er gjort har 
blitt utført av 8 ulike grupper. Disse har alle hatt representasjon fra de ansattes 
organisasjoner. Formannskapet har vært styringsgruppe – og rådmannen har også hatt en 
koordinerende gruppe bestående av lederne av de ulike gruppene og to representanter fra 
de ansatte.  
 
Rådmannen har justert saken på enkelte områder, men det har ikke vært nødvendig å gjøre 
vesensendringer i forhold til det som gruppene har kommet frem til. Høringsuttalelsene er 
gjennomgått og det er også på bakgrunn av disse gjort noen mindre endringer - men igjen – 
det har ikke vært gjort vesentlige endringer. Der det imidlertid fremkommer avvik fra det som 
foreslås av rådmannen og det som fremkommer i høringene er innenfor området «Havn og 
næring». Rådmannen har vurdert innspillene, men velger å ikke hensynta disse. For at 
saken skal være belyst på best mulig måte vil rådmannen oppfordre til at høringene fra 
Næringssjef og Havnefogd gis ekstra oppmerksomhet.  
 
I denne sammenhengen må det også presiseres at Havnevesenet og Næringssjefen er 
områder som rådmannen ikke har et daglig ansvar for. Styringen og oppfølgingen av disse 
skjer ikke fra rådmannen. Det er en medvirkende årsak til at denne delen av saken har fått 
en svært bred dekning i det følgende.  
 
Og for ordens skyld; rådmannen står selvsagt ansvarlig for hele sakskomplekset og mener at 
de valgte løsningene vil være de aller beste for å bidra til en robust, styrbar og effektiv 
organisasjon fremover.  
 
På grunn av sykdom har det ikke vært mulig å få frem den delen av gjennomgangen som 
omhandler delegering. Slik rådmannen har vurdert dette er det nå viktigere å fremme saken 
fremfor å utsette denne i påvente av den siste gruppens innspill. Dette henger sammen med 
at delegeringssaken kan fremmes som egen sak så snart den er klar. Slik rådmannen ser det 
vil ikke dette svekke denne saken nevneverdig. Sak om delegering fremmes så snart som 
praktisk mulig. 
 
I prosessen har ansatte og ledere i stor grad blitt involvert. Det gjelder i høyeste grad også 
fagforeningene som har kommet med konstruktive og gode innspill både i de enkelte 
gruppene og i egne høringsuttalelser. Rådmannen har godt nøye gjennom alle innspill – og 
styrket saken på flere felt på bakgrunn av dette.  
 
 
Saksgang: 
Administrasjonsutvalget avgir uttalelse.  Formannskapet innstiller til kommunestyret. 
  

 

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.  
 



 

 4

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 
 
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 
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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 
 
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. 
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 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. 
 
 
 
 
31.10.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Vidar Nygård (H) og Odd Stangeland (AP) foreslo slikt fellesforslag (AP+H): 
 
Nytt punkt: ”Ledelse i Eigersund kommune 

a.  Det vurderes anskaffelse av et elektronisk målstyringssystem som implementeres og 
etableres som et styringsverktøy for enheter i Eigersund kommune. Dette benyttes til 
rapportering og styring. Rådmannen fremmer en egen sak som viser kostnader, 
og indikatorer som anbefales brukt. 
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b.  Eigersund kommune innfører en egen lederopplæring. Alle ledere i Eigersund 
kommune skal innen 31.12. 2016 ha gjennomgått lederopplæringen. Nytilsatte 
ledere deltar på lederopplæringen fortløpende etter ansettelse i etterkant av 
introduksjonsprogram for nytilsatte. 
 
Lederopplæringen kan også benyttes til å utvikle talenter internt som ikke har 
personalansvar. Det opprettes også en egen mentorordning for nye ledere. 
Rådmannen fremmer en egen sak som viser kostnader, og hvilke områder en 
felles lederopplæring anbefales å inneholde. 

 
Punkt 3 endres slik: 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. Møtekultur, fullmakter og delegering 
gjennomgås spesielt. 

 
Punkt 4 endres slik: 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. Mulighetene i dagens rådhus og eiendom vurderes spesielt. 
Rådmannen vurderer samtidig hvilke ledere og funksjoner som bør være 
samlet, og hvilke som kan være desentralisert. Et felles administrasjonsbygg 
vurderes kun realisert dersom økonomien i prosjektet over tid blir bedre enn 
økonomien ved å opprettholde dagens løsning. 

 
Punkt 5 endres slik: Det anbefales at stilling som barnehagekoordinator opprettes i 

forbindelse med budsjettet for 2013. Barnehagekoordinatoren skal koordinere 
og følge opp planverk, regelverk og sentrale og kommunale målsetninger for 
barnehagene. Sentrale og lokale endringer i regelverk og målsetninger 
bearbeides av barnehagekoordinator, og det utarbeides en lokal forståelse som 
er felles for alle barnehagene. 

 
Punkt 9 endres slik: Rådmannen igangsetter umiddelbart en prosess med å gjennomgå 

kommunens eiendomsmasse med tanke på avhending, sanering og kortsiktig utleie. 
Eventuelle midler fra dette avsettes til et eget investeringsfond. 

 
Punkt 11 endres slik: Rådmannen går grundig gjennom:  

a.  Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter dette på en best mulig måte. 
Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres 
økonomisk gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft. 

 
b.  Bruken av rammeavtaler. Prosjekter og arbeidsoppgaver, inklusive 

totalentrepriser, vurderes i større grad å lyses ut på anbud.   
 

Punkt 14 endres slik: 
a.  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  

 Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass. 
 

b.  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. Bemanningen vurderes fortløpende av 
styret, og vil ved oppstart ha 4 årsverk.  
 
Daglig leder må inneha kompetanse innenfor markedsføring og næringsutvikling.  
 
Det legges til grunn en effektivisering på 1 årsverk innenfor havneforvaltningen sett ift 
dagens bemanning, forutsatt at lovpålagte oppgaver opprettholdes. 



 

 8

 
c.  Det nåværende Havnestyret oppløses. Det etableres et styre for Eigersund næring og 

havn KF bestående av 4 politikere samt 3 fra næringslivet. 
Det nedsettes en valgkomité på 3 personer bestående av ordfører, varaordfører 
og en representant fra største opposisjonsparti. 
I styret forutsettes det også at de ansatte blir representert. 
Nytt styre tiltrer senest 01.09.13. 

 
d. Tilskudd til eksterne aktører (Visit Dalane, Næringssjefen i Dalane og Dalanerådet) 

avvikles og kan benyttes til bemanning i og finansiering av foretaket. 
 

e. Det vurderes om kommunen skal etablere et næringsfond.  
 

f. Avtalen med Næringssjefen / Dalanerådet sies opp snarest mulig og senest 
31.12.2012. 2013 benyttes til å avvikle virksomheten.   

 
g. Det utarbeides en egen strategisk næringsplan for Eigersund kommune. Styret i KF 

for næring og havn bør være en del av denne utarbeidelsen.  
 

h. Rådmannen fremmer en sak der tomteutvikling (bolig og næring) vurderes som en del 
av nytt KF for næring og havn. 

 
Punkt 16 endres slik: Eigersund kommune inviterer til et nytt råd bestående av ordførere, 

varaordførere og rådmenn i Dalanekommunene. Dette organiseres i tråd med den 
måten Jærrådet er organisert og fungerer på. 

 
Punkt 17 endres slik: 

a. Tilskudd til IPark Dalane videreføres. 
b. Medlemskap i Næringsforeningen i Stavangerregionen videreføres. 

 
Nytt punkt: Magma Geopark. 

Ordfører tar initiativ til et møte med de andre Dalane-kommunene og bidragsyterne for å 
avklare fremtidig drift og finansiering av Magma Geopark. Størrelsen på tilskudd fra 
kommunene og tidspunkt for når prosjektet skal være økonomisk selvbærende avklares i 
første halvdel av 2013.  

 
Nytt punkt: Videre organisasjonsutvikling 

Rådmannens ledergruppe igangsetter prosesser for å nøye gjennomgå deler av 
organisasjonen. Primært følgende områder (a-e): 
 

a.  Personal  
1. Rekruttering (mål og tiltak) 
2. Sykefravær (mål og tiltak) 
3. Uønsket deltid (mål og tiltak) 

 
b.  Opplæring 

1. Redusere behovet for spesialundervisning (mål og tiltak) 
2. Alternative organiseringer av PPT 

 
c.  Helse og omsorg 

1. Alternativ organisering 
2. Alternative turnusordninger 
3. Alternative eierformer på serviceleiligheter (eks. borettslag) 
4. Bruk av velferdsteknologi 

 
d.  Vei og vedlikehold 

Etterslepet på vedlikehold av vei og bygninger (plan, mål og tiltak) 
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e. Barnevern 
 Redusere behovet for hjelp fra barnevernstjenesten (mål og tiltak) 

 
f. Det forutsettes at eksterne kompetansemiljø driver disse prosessene, men på en 

måte som sikrer høy grad av involvering og eierskap fra organisasjonen. Målet med 
gjennomgangen er blant annet å redusere kostnader gjennom å effektivisere 
organisasjonen. 

 
Nytt punkt: Rådmannen fremmer før 01.06.13 en sak der Vann- og avløp og 

kommunalteknisk drift vurderes som eget Kommunalt foretak eller interkommunalt 
selskap. 

 
Nytt punkt: Drift av båtplasser i kommunal regi vurderes avviklet innen 31.12.14 
 Rådmannen vurderer om arealet leies ut på en lang leieavtale, eller om båtplassene 
 saneres og arealet brukes til alternative formål.” 
 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt fellesforslag (KrF+SP): 
”Punkt 14 endres slik:  

a.  Eigersund kommune inviterer til etablering av et nytt regionalt foretak som får ansvar 
for regionens samlede næringsarbeid og næringsutvikling.   
 

b.  Organisering, styresammensetning, lovkrav, selskapsform, bemanning blir å komme 
tilbake til etter drøfting med aktuelle samarbeidspartnere, men med utgangspunkt i 
det som er beskrevet av rådmannen. 

 
c.  Oppgavene som i dag utføres av Næringssjefen i Dalane inngår i et framtidig 

regionalt foretak.” 
 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt forslag: 

”Punkt 19 endres slik: Det henvises til Dalanerådets behandling og vedtak i sak 24/12 
Jøssingfjord Vitenmuseum - byggherreansvar og driftsmodell.  Eigersund kommune 
imøteser en søknad om investerings- og driftstilskudd fra styringsgruppen for videre 
behandling, jfr punkt 3 i vedtaket.” 

 
 
Brit L. Kvassheim (V) foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 14:  

a) Eigesund Havn KF fortsetter med dagens oppgaver i henhold til havne- og 
farvannsloven. 

 
b) Det opprettes et aksjeselskap som har som formål å drive næringsutvikling i 

Eigersund. Det arbeides med sikte på å få private investorer inn i selskapet 
sammen med kommunen. 

 
c) Det legges til rette for at Egersund Havn KF og selskapet som skal drive 

næringsutvikling samlokaliseres og koordinerer sine virksomheter.” 
 
 
Votering: 
Fellesforslag fra AP+H «Ledelse i Eigersund kommune punkt a» enstemmig vedtatt mot 0 

stemmer for rådmannens innstilling punkt 1. (KrF+SP+V) 
Fellesforslag fra AP+H «Ledelse i Eigersund kommune punkt b» vedtatt med 6 mot 4 

stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. (KrF+SP+V) 
Fellesforslag fra AP+H punkt  3 vedtatt med 6 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 3. (KrF+SP+V) 
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Fellesforslag fra AP+H punkt 4 vedtatt med 6 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 3. (KrF+SP+V) 

Fellesforslag fra AP+H punkt 5 vedtatt med 6 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 5. (KrF+SP+V) 

Rådmannens innstilling punkt 6 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 7 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 8 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra AP+H punkt 9 vedtatt med 6 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 9. (KrF+SP+V) 
 
Rådmannens innstilling punkt 10  - Salg av Dalane Energi IKS 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i 

konkurrerende bedrift Lyse Energi, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til 
saken. Formannskapet var 9 under voteringen. 

 
Rådmannens innstilling punkt 10 falt enstemmig. 

 
Fellesforslag fra AP+H punkt 11 vedtatt med 6 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 11. (KrF+SP+V) 
Rådmannens innstilling punkt 12 enstemmig vedtatt. 
Kvassheims forslag punkt 14 falt med 9 mot 1 stemme for. (V) 
Fellesforslag KrF+SP punkt 14 falt med 7 mot 3 stemmer for. (KrF+SP) 
Rådmannens innstilling punkt 14 falt med en stemme for. (FrP) 
Fellesforslag fra AP+H punkt 14 a-g vedtatt med 6 (ordførerens dobbeltstemme) mot 5 

stemmer for rådmannens innstilling punkt 14. (FrP+KrF+SP+V)  
Rådmannens innstilling punkt 13+15 kom dermed ikke til votering. 

Fellesforslag fra AP+H punkt 14 h (tomteutvikling bolig/næring) vedtatt med 6 (ordførerens 
dobbeltstemme) mot 5 stemmer. (FrP+KrF+SP+V)  

Fellesforslag fra AP+H punkt 16 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 16. 

 
Rådmannens innstilling punkt 17  - IPark Dalane 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i 

Rogaland Ipark, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. 
Formannskapet var 9 under voteringen. 

Fellesforslag fra AP+H punkt 17 a enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 17 (Ipark Dalane). 

 
Fellesforslag fra AP+H punkt 17 b enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 17 (Stavanger Næringsforening). 
Rådmannens innstilling punkt 18 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag AP+H (Magma Geopark) vedtatt med 9 mot 1 stemme. (FrP) 
Fellesforslag fra AP+H (Videre organisasjonsutvikling) vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 

(KrF+SP+V) 
Fellesforslag fra AP+H (VA som KF) vedtatt med 6 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V) 
Fellesforslag fra AP+H (Drift båtplasser) vedtatt med 6 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V) 
 
Rådmannens innstilling punkt 19 Jøssingfjord VM 
 Ruth Evy Berglyd (SP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i Dalane 

Folkemuseum, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken. 
Formannskapet var 9 under voteringen. 

 
Rådmannens innstilling punkt 19 vedtatt med 7 mot 2 stemmer for Tengesdals forslag punkt 19. 

(KrF) 
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FS-118/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1.  Ledelse i Eigersund kommune 

a.  Det vurderes anskaffelse av et elektronisk målstyringssystem som implementeres og 
etableres som et styringsverktøy for enheter i Eigersund kommune. Dette benyttes til 
rapportering og styring. Rådmannen fremmer en egen sak som viser kostnader, og 
indikatorer som anbefales brukt. 

 
b.  Eigersund kommune innfører en egen lederopplæring. Alle ledere i Eigersund 

kommune skal innen 31.12. 2016 ha gjennomgått lederopplæringen. Nytilsatte ledere 
deltar på lederopplæringen fortløpende etter ansettelse i etterkant av 
introduksjonsprogram for nytilsatte. 
 
Lederopplæringen kan også benyttes til å utvikle talenter internt som ikke har 
personalansvar. Det opprettes også en egen mentorordning for nye ledere. 
Rådmannen fremmer en egen sak som viser kostnader, og hvilke områder en felles 
lederopplæring anbefales å inneholde. 

 
c.  Alle ledere i kapittel 3 skal inngå en egen lederavtale med klare plikter, mål og 

rettigheter. Lederne skal systematisk evalueres ift denne avtalen. 
 
2.  Det arbeides med å effektivisere interne prosesser og arbeidsflyt. Dette vil sees i 

sammenheng med målstyringssystemet og vil knyttes opp mot ansettelse av nye 
kommunalsjefer. Møtekultur, fullmakter og delegering gjennomgås spesielt. 

 
3.  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. 
Mulighetene i dagens rådhus og eiendom vurderes spesielt. Rådmannen vurderer 
samtidig hvilke ledere og funksjoner som bør være samlet, og hvilke som kan være 
desentralisert. Et felles administrasjonsbygg vurderes kun realisert dersom 
økonomien i prosjektet over tid blir bedre enn økonomien ved å opprettholde dagens 
løsning. 

 
4.  Det anbefales at stilling som barnehagekoordinator opprettes i forbindelse med 

budsjettet for 2013. Barnehagekoordinatoren skal koordinere og følge opp planverk, 
regelverk og sentrale og kommunale målsetninger for barnehagene. Sentrale og 
lokale endringer i regelverk og målsetninger bearbeides av barnehagekoordinator, og 
det utarbeides en lokal forståelse som er felles for alle barnehagene. 

 
5.  Det vurderes å etablere en stilling som skal koordinere arbeidet med å etablere og 

videreutvikle kvalitets- og HMS systemet i kommunen 
 
6.  Miljøavdelingen. 

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

 
b. Landbruksavdelingen legges inn under Teknisk avdeling – og landbrukssjefen 

rapporterer til Kommunalsjef for tekniske tjenester.  
 
c. Transporttjenesten flyttes fra Teknisk avdeling til Helse / omsorg. 

 
7.  Rådmannen igangsetter umiddelbart en prosess med å gjennomgå kommunens 

eiendomsmasse med tanke på avhending, sanering og kortsiktig utleie. Eventuelle 
midler fra dette avsettes til et eget investeringsfond. 

 
8. Rådmannen går grundig gjennom:  
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a.  Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter dette på en best mulig måte. 
Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft. 

 
b.  Bruken av rammeavtaler. Prosjekter og arbeidsoppgaver, inklusive totalentrepriser, 

vurderes i større grad å lyses ut på anbud.   
 

9.  Seksjon byggesak organiseres slik at én byggesaksbehandler fronter publikum i 
avdelingens ordinære åpningstid. Dette gjøres innenfor dagens bemanning.  

 
10. Kommunalt Foretak – Eigersund næring og havn KF 

a.  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  

 Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass. 
 

b.  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. Bemanningen vurderes fortløpende av styret, 
og vil ved oppstart ha 4 årsverk.  
 
Daglig leder må inneha kompetanse innenfor markedsføring og næringsutvikling.  
 
Det legges til grunn en effektivisering på 1 årsverk innenfor havneforvaltningen sett ift 
dagens bemanning, forutsatt at lovpålagte oppgaver opprettholdes. 

 
c.  Det nåværende Havnestyret oppløses. Det etableres et styre for Eigersund næring og 

havn KF bestående av 4 politikere samt 3 fra næringslivet. 
Det nedsettes en valgkomité på 3 personer bestående av ordfører, varaordfører og 
en representant fra største opposisjonsparti. 
I styret forutsettes det også at de ansatte blir representert. 
Nytt styre tiltrer senest 01.09.13. 

 
d. Tilskudd til eksterne aktører (Visit Dalane, Næringssjefen i Dalane og Dalanerådet) 

avvikles og kan benyttes til bemanning i og finansiering av foretaket. 
 

e. Det vurderes om kommunen skal etablere et næringsfond. 
 
f. Avtalen med Næringssjefen / Dalanerådet sies opp snarest mulig og senest 

31.12.2012. 2013 benyttes til å avvikle virksomheten.   
 
11. Det utarbeides en egen strategisk næringsplan for Eigersund kommune. Styret i KF 

for næring og havn bør være en del av denne utarbeidelsen.  
  

12. Rådmannen fremmer en sak der tomteutvikling (bolig og næring) vurderes som en del 
av nytt KF for næring og havn. 

 
13. Eigersund kommune inviterer til et nytt råd bestående av ordførere, varaordførere og 

rådmenn i Dalanekommunene. Dette organiseres i tråd med den måten Jærrådet er 
organisert og fungerer på. 

 
14. Tilskudd til IPark Dalane videreføres. 
 
15.  Medlemskap i Næringsforeningen i Stavangerregionen videreføres. 
 
16. Tilbudet som Dalane Studiesenter gir opprettholdes og utvikles videre. Rådmannen 

vil anbefale at en ser nærmere på muligheten for et samarbeid med Dalane 
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Videregående skole for å få til permanent drift. 
 

17. Magma Geopark. 
Ordfører tar initiativ til et møte med de andre Dalane-kommunene og bidragsyterne 
for å avklare fremtidig drift og finansiering av Magma Geopark. Størrelsen på tilskudd 
fra kommunene og tidspunkt for når prosjektet skal være økonomisk selvbærende 
avklares i første halvdel av 2013.  

 
18. Videre organisasjonsutvikling 

Rådmannens ledergruppe igangsetter prosesser for å nøye gjennomgå deler av 
organisasjonen. Primært følgende områder (a-e): 
 

a.  Personal  
1. Rekruttering (mål og tiltak) 
2. Sykefravær (mål og tiltak) 
3. Uønsket deltid (mål og tiltak) 

 
b.  Opplæring 

1. Redusere behovet for spesialundervisning (mål og tiltak) 
2. Alternative organiseringer av PPT 

 
c.  Helse og omsorg 

1. Alternativ organisering 
2. Alternative turnusordninger 
3. Alternative eierformer på serviceleiligheter (eks. borettslag) 
4. Bruk av velferdsteknologi 

 
d.  Vei og vedlikehold 

Etterslepet på vedlikehold av vei og bygninger (plan, mål og tiltak) 
 

e. Barnevern 
 Redusere behovet for hjelp fra barnevernstjenesten (mål og tiltak) 

 
f. Det forutsettes at eksterne kompetansemiljø driver disse prosessene, men på en 

måte som sikrer høy grad av involvering og eierskap fra organisasjonen. Målet med 
gjennomgangen er blant annet å redusere kostnader gjennom å effektivisere 
organisasjonen. 

 
19. Rådmannen fremmer før 01.06.13 en sak der Vann- og avløp og kommunalteknisk 

drift vurderes som eget Kommunalt foretak eller interkommunalt selskap. 
 
20. Drift av båtplasser i kommunal regi vurderes avviklet innen 31.12.14 
 Rådmannen vurderer om arealet leies ut på en lang leieavtale, eller om båtplassene 
 saneres og arealet brukes til alternative formål. 
 
21. 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. 
 

Vedtakets stemmetall framgår av voteringen. 
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05.11.2012 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) og ODD STANGELAND (AP) foreslo slikt fellesforslag (AP + H): 

”1. Ledelse i Eigersund kommune 
a. Det vurderes anskaffelse av et elektronisk målstyringssystem som 
implementeres og 
etableres som et styringsverktøy for enheter i Eigersund kommune. Dette 
benyttes til rapportering og styring. Rådmannen fremmer en egen sak som viser 
kostnader, og indikatorer som anbefales brukt.” 

 
 

b. Eigersund kommune innfører en egen lederopplæring. Alle ledere i Eigersund 
kommune skal innen 31.12. 2016 ha gjennomgått lederopplæringen. Nytilsatte 
ledere 
deltar på lederopplæringen fortløpende etter ansettelse i etterkant av 
introduksjonsprogram for nytilsatte. 
Lederopplæringen kan også benyttes til å utvikle talenter internt som ikke har 
personalansvar. Det opprettes også en egen mentorordning for nye ledere. 
Lederopplæringen bør omhandle ledelse som fag, og inneholde presentasjoner 
av alternative organiseringsformer og erfaringer fra andre. 
Rådmannen fremmer en egen sak som viser kostnader, og hvilke områder en 
felles lederopplæring anbefales å inneholde. 

 
 

12. Rådmannen fremmer til Kommunestyremøtet 11.03.13 en sak der tomteutvikling 
(bolig og næring) vurderes som en del av nytt KF for næring og havn. 

 
 

19. Rådmannen fremmer innen 01.09.13 før 01.06.13 en sak der Vann- og avløp og 
kommunalteknisk drift vurderes som eget Kommunalt foretak eller interkommunalt 
selskap. 
 
20. Drift av båtplasser i kommunal regi vurderes avviklet innen 31.12.14 
Rådmannen vurderer om arealet leies ut på en lang leieavtale, eller om båtplassene 
saneres og arealet brukes til alternative formål. Ses i sammenheng med punkt 3. 

 
 
 
TOMMY BJELLÅS (FrP) foreslo: 

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

 
 

 Nytt punkt 10 c: 
Det etableres et styre for Eigersund næring og havn KF bestående av 4 politikere 
inkl. ordfører og varaordfører samt 3 representanter for næringslivs-
organisasjonene (Næringsforeningen i Stavangerregionen – ressursgruppe 
Dalane, Egersund Sea Service og Sentrumsforeningen får 1 medlem hver i 
styret.) 

 
Nytt punkt 10 d: 

Tilskudd til eksterne aktører (Visit Dalane, Næringssjefen i Dalane, Dalanerådet, 
og Magma Geopark) avvikles og kan benyttes til bemanning i og finansiering av 
foretaket. 
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Nytt punkt 22 

Det settes i gang en prosess for å få solgt kommunens eierandeler i Lyse energi. 
Salgssummen nyttes til å nedbetale gjeld.” 

 
 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KrF) foreslo slikt fellesforslag (KrF+SP): 

”Punkt 10 (formannskapets innst.) endres slik:  
a.  Eigersund kommune inviterer til etablering av et nytt regionalt foretak som får ansvar 

for regionens samlede næringsarbeid og næringsutvikling.   
 

b.  Organisering, styresammensetning, lovkrav, selskapsform, bemanning blir å komme 
tilbake til etter drøfting med aktuelle samarbeidspartnere. 

 
c.  Oppgavene som i dag utføres av Næringssjefen i Dalane inngår i et framtidig 

regionalt foretak.” 
 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAG (KrF) foreslo: 

”Punkt 21 endres slik:  
Det henvises til Dalanerådets behandling og vedtak i sak 24/12 Jøssingfjord 
Vitenmuseum - byggherreansvar og driftsmodell.  Eigersund kommune imøteser 
avventer en søknad om investerings- og driftstilskudd fra styringsgruppen for 
videre behandling, jfr punkt 3 i vedtaket.” 
 
 

 
JON AARSLAND (KrF) foreslo slikt fellesforslag (KrF+SP+V+SV): 
 ”Nytt punkt 18 (formannskapets innst.): 

Rådmannens ledergruppe fortsetter prosessen for å nøye gjennomgå 
organisasjonen.” 

 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAG (KrF) foreslo slikt fellesforslag (KrF+SP+V+SV): 
 ”Nytt punkt: 
  Eigersund kommune tar initiativ til samarbeid om en framtidig Dalane kommune.” 
 . 
 
 
TOR INGE RAKE (V) foreslo slikt vedtak: 

”Nytt punkt 10 (formannskapets innst.):  
a) Eigesund Havn KF fortsetter med dagens oppgaver i henhold til havne- og 

farvannsloven. 
 
b) Det opprettes et aksjeselskap som har som formål å drive næringsutvikling i 

Eigersund. Det arbeides med sikte på å få private investorer inn i selskapet 
sammen med kommunen. 

 
c) Det legges til rette for at Egersund Havn KF og selskapet som skal drive 

næringsutvikling samlokaliseres og koordinerer sine virksomheter.” 
 
 
 
HALVOR ØSTERMAN THENGS (SV) foreslo: 
 ”Punkt 1 a strykes.” 
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HALVOR ØSTERMAN THENGS (SV) foreslo: 
 ”Punkt 2 endres slik: 

Det arbeides med å effektivisere interne prosesser og arbeidsflyt. Møtekultur, 
fullmakter og delegering gjennomgår spesielt.” 

Trukket før votering. 
 
 
 
Votering: 
Østermans forslag til at punkt 1 a utgår falt med 30 stemmer mot 1 stemme for (SV). 
Formannskapets innstilling med fellesforslag fra (AP+H) punkt 1 a vedtatt med 26 stemmer mot 
5 stemmer for Bjellås forslag (FrP+SV). 
Formannskapets innstilling punkt 1 b (uten siste setning) enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra AP + H (tillegg + stryk siste setning) punkt 1 b enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 1 c enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 2, 3, 4, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 8 (a+b) og 9 enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet innstilling punkt 10  - Kommunalt foretak-Egersund næring og havn KF 
 Unn Therese Omdal (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i selskap 

som omfattes av forslaget, jf. fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Elisabeth Solbakke tok sete. 

 
Rakes forslag til nytt punkt 10 a,b,c falt med 27 stemmer mot 4 stemmer for (Edmund 

Iversen,KrF+V+SV).  
 
Fellesforslag fra KrF + SP nytt punkt 10 a,b,c falt med 24 stemmer mot 7 stemmer for (Jon 

Aarsland, Solveig Ege Tengesdal, Alf Tore Sæstad, Bente Skåra Gunvaldsen og Morten 
Haug,KrF+SP) 

Bjellås forslag til nytt punkt 10 c falt med 27 stemmer mot 4 stemmer for (FrP). 
Formannskapets innstilling punkt 10 vedtatt med 16 stemmer mot 15 stemmer 

(KrF+FrP+SP+V+SV) 
 
Formannskapets innstilling punkt 16  - Dalane Studiesenter 
 Unn Therese Omdal (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i selskap 

som omfattes av forslaget, jf. fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Elisabeth Solbakke tok sete. 

 
Formannskapets innstilling punkt 16 enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling punkt 21 - Jøssingfjordsenteret 
 Unn Therese Omdal (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i selskap 

som omfattes av forslaget, jf. fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og Elisabeth Solbakke tok sete. 

 
Formannskapets innstilling punkt 21 - Jøssingfjordsenteret 

 Ruth Evy Berglyd (SP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i Dalane 
Folkemuseum, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ingen merknader til saken, og 
Bernt Koldal (SP) tok sete. 

 
 Birger Røyland (SP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er leder i Dalane 

Folkemuseum, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ingen merknader til saken. 
Det var ikke innkalt vararepresentant i saken. 
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Det var dermed kun 30 under behandling av punkt 21. 
 
Formannskapets innstilling punkt 21 vedtatt med 20 stemmer mot 10 stemmer for Solveig Ege 

Tengesdals forslag (KRF + SV + Bernt Koldal, SP + V). 
 
Formannskapets innstilling punkt 11 enstemmig vedtatt 
Formannskapet innstilling punkt 12 med fellesforslag fra AP + H vedtatt med 29 stemmer mot 2 

stemmer (SP). 
Formannskapets innstilling punkt 13 enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling punkt 14  - IPark Dalane 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i 

Rogaland Ipark, jf. fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken. Det var 
ikke innkalt vara i saken. 
Det var dermed kun 30 under behandling av punkt 14. 

 
Formannskapets innstilling punkt 14 enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling punkt 15 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 17 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 18 vedtatt med 20 stemmer mot 11 stemmer for fellesforslaget 

fra KrF+SP+SV+V. 
Fellesforslag fra AP + H  punkt 19 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for formannskapets 

innstilling. 
Fellesforslag fra AP + H punkt 20 vedtatt med 20 stemmer mot 11 stemmer for formannskapets 

innstilling (KrF+SP+SV+V). 
 
 
Nytt punkt - Salg av eierandeler i Lyse 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i Lyse 

Energi, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken.  
 
 Harald Oddsen Havsø (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han sitter i bedriftsforsamling 

som omfattes av forslaget, jf. fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til 
saken. 
Det var ikke innkalt vararepresentanter i saken. 
 
Det var dermed kun 29 under behandling av nytt punkt. 

 
Bjellås forslag til nytt punkt (salg eierandeler i Lyse) falt med 25 stemmer mot 4 stemmer for 

(FrP). 
 
Fellesforslaget fra KrF+SP+SV+V til nytt punkt (framtidig Dalanekommune) enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-094/12 Vedtak: 
 

1.  Ledelse i Eigersund kommune 
a.  Det vurderes anskaffelse av et elektronisk målstyringssystem som implementeres og 

etableres som et styringsverktøy for enheter i Eigersund kommune. Dette benyttes til 
rapportering og styring.  

 
b.  Eigersund kommune innfører en egen lederopplæring. Alle ledere i Eigersund  

          kommune skal innen 31.12. 2016 ha gjennomgått lederopplæringen. Nytilsatte ledere  
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          deltar på lederopplæringen fortløpende etter ansettelse i etterkant av  
          introduksjonsprogram for nytilsatte.  

 
   Lederopplæringen kan også benyttes til å utvikle talenter internt som ikke har 
   personalansvar. Det opprettes også en egen mentorordning for nye ledere. 
   Lederopplæringen bør omhandle ledelse som fag, og inneholde presentasjoner av  
  alternative organiseringsformer og erfaringer fra andre. 

  
    c.    Alle ledere i kapittel 3 skal inngå en egen lederavtale med klare plikter, mål og 
          rettigheter. Lederne skal systematisk evalueres ift denne avtalen. 
 
2.       Det arbeides med å effektivisere interne prosesser og arbeidsflyt. Dette vil sees i 

sammenheng med målstyringssystemet og vil knyttes opp mot ansettelse av nye 
kommunalsjefer. Møtekultur, fullmakter og delegering gjennomgås spesielt. 

 
3.  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. 
Mulighetene i dagens rådhus og eiendom vurderes spesielt. Rådmannen vurderer 
samtidig hvilke ledere og funksjoner som bør være samlet, og hvilke som kan være 
desentralisert. Et felles administrasjonsbygg vurderes kun realisert dersom 
økonomien i prosjektet over tid blir bedre enn økonomien ved å opprettholde dagens 
løsning. 

 
4.  Det anbefales at stilling som barnehagekoordinator opprettes i forbindelse med 

budsjettet for 2013. Barnehagekoordinatoren skal koordinere og følge opp planverk, 
regelverk og sentrale og kommunale målsetninger for barnehagene. Sentrale og 
lokale endringer i regelverk og målsetninger bearbeides av barnehagekoordinator, og 
det utarbeides en lokal forståelse som er felles for alle barnehagene. 

 
5.  Det vurderes å etablere en stilling som skal koordinere arbeidet med å etablere og 

videreutvikle kvalitets- og HMS systemet i kommunen 
 
6.  Miljøavdelingen. 

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

 
b. Landbruksavdelingen legges inn under Teknisk avdeling – og landbrukssjefen 

rapporterer til Kommunalsjef for tekniske tjenester.  
 
c. Transporttjenesten flyttes fra Teknisk avdeling til Helse / omsorg. 

 
7.  Rådmannen igangsetter umiddelbart en prosess med å gjennomgå kommunens 

eiendomsmasse med tanke på avhending, sanering og kortsiktig utleie. Eventuelle 
midler fra dette avsettes til et eget investeringsfond. 

 
8.      Rådmannen går grundig gjennom:  

a.  Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter dette på en best mulig måte. 
Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft. 

 
b.  Bruken av rammeavtaler. Prosjekter og arbeidsoppgaver, inklusive totalentrepriser, 

vurderes i større grad å lyses ut på anbud.   
 

9.  Seksjon byggesak organiseres slik at én byggesaksbehandler fronter publikum i 
avdelingens ordinære åpningstid. Dette gjøres innenfor dagens bemanning.  

 
10. Kommunalt Foretak – Eigersund næring og havn KF 
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a.  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  

     Rådmannen gis fullmakt til å foreta de formelle avtaler for å få dette på plass. 
 

b.  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. Bemanningen vurderes fortløpende av styret, 
og vil ved oppstart ha 4 årsverk.  
 
Daglig leder må inneha kompetanse innenfor markedsføring og næringsutvikling.  
 
Det legges til grunn en effektivisering på 1 årsverk innenfor havneforvaltningen sett ift 
dagens bemanning, forutsatt at lovpålagte oppgaver opprettholdes. 

 
c.  Det nåværende Havnestyret oppløses. Det etableres et styre for Eigersund næring og 

havn KF bestående av 4 politikere samt 3 fra næringslivet. 
Det nedsettes en valgkomité på 3 personer bestående av ordfører, varaordfører og 
en representant fra største opposisjonsparti. 
I styret forutsettes det også at de ansatte blir representert. 
Nytt styre tiltrer senest 01.09.13. 

 
d. Tilskudd til eksterne aktører (Visit Dalane, Næringssjefen i Dalane og Dalanerådet) 

avvikles og kan benyttes til bemanning i og finansiering av foretaket. 
 

e. Det vurderes om kommunen skal etablere et næringsfond. 
 
f. Avtalen med Næringssjefen / Dalanerådet sies opp snarest mulig og senest 

31.12.2012. 2013 benyttes til å avvikle virksomheten.   
 
11. Det utarbeides en egen strategisk næringsplan for Eigersund kommune. Styret i KF 

for næring og havn bør være en del av denne utarbeidelsen.  
  

12. Rådmannen fremmer til Kommunestyret 11.03.2013 en sak der tomteutvikling (bolig 
og næring) vurderes som en del av nytt KF for næring og havn. 

 
13. Eigersund kommune inviterer til et nytt råd bestående av ordførere, varaordførere og 

rådmenn i Dalanekommunene. Dette organiseres i tråd med den måten Jærrådet er 
organisert og fungerer på. 

 
14.    Tilskudd til IPark Dalane videreføres. 
 
15.     Medlemskap i Næringsforeningen i Stavangerregionen videreføres. 
 
16. 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. 
 

17. Magma Geopark. 
Ordfører tar initiativ til et møte med de andre Dalane-kommunene og bidragsyterne 
for å avklare fremtidig drift og finansiering av Magma Geopark. Størrelsen på tilskudd 
fra kommunene og tidspunkt for når prosjektet skal være økonomisk selvbærende 
avklares i første halvdel av 2013.  

 
18. Videre organisasjonsutvikling 
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Rådmannens ledergruppe igangsetter prosesser for å nøye gjennomgå deler av 
organisasjonen. Primært følgende områder (a-e): 
 

a.     Personal  
1. Rekruttering (mål og tiltak) 
2. Sykefravær (mål og tiltak) 
3. Uønsket deltid (mål og tiltak) 

 
b.     Opplæring 

1. Redusere behovet for spesialundervisning (mål og tiltak) 
2. Alternative organiseringer av PPT 

 
c.    Helse og omsorg 

1. Alternativ organisering 
2. Alternative turnusordninger 
3. Alternative eierformer på serviceleiligheter (eks. borettslag) 
4. Bruk av velferdsteknologi 

 
d.     Vei og vedlikehold 

Etterslepet på vedlikehold av vei og bygninger (plan, mål og tiltak) 
 

e.     Barnevern 
      Redusere behovet for hjelp fra barnevernstjenesten (mål og tiltak) 

 
f. Det forutsettes at eksterne kompetansemiljø driver disse prosessene, men på en 

måte som sikrer høy grad av involvering og eierskap fra organisasjonen. Målet med 
gjennomgangen er blant annet å redusere kostnader gjennom å effektivisere 
organisasjonen. 

 
19. Rådmannen fremmer innen 01.09.13 en sak der Vann- og avløp og kommunalteknisk 

drift vurderes som eget Kommunalt foretak eller interkommunalt selskap. 
 
20.     Drift av båtplasser i kommunal regi vurderes avviklet innen 31.12.14 
     Rådmannen vurderer om arealet leies ut på en lang leieavtale, eller om båtplassene 
      saneres og arealet brukes til alternative formål. Sees i sammenheng med punkt 3. 
 
21. 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. 
 

     22.      Eigersund kommune tar initiativ til samarbeid om en framtidig Dalane kommune. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 


