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82/15 Godkjenning av møteprotokoll
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

083/15 Lagårdhallen ‐ ny behandling

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av (fellesforslag AP+H) ble foreslått av Bjørn Carlsen (Høyre)

"Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. EIK – fotball bygger Lagårdshallen.
De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:
2. Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlig leie under de
forutsetninger som følger av dette vedtaket.
3. Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100% i
perioden kl. 07.30 15.30 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger av
fylkeskommunens leie.
4. Eigersund kommune har bruksrett til flerbrukshallen i ukedagene mellom 15:30 og 22:00,
samt lørdag og søndag 08:00 - 22:00. Foreninger og lag kan søke om brukstid, og denne
tildeles av Eigersund kommune.
5. Lagårdshallen A/S får leieavtale for tomte arealet med Eigersund kommune på 40 år til en
verdi av kr. 1000, pr. år
6. Eigersund Kommunes innbetalte beløp på kr. 5.627.745, , minus medgåtte
prosjektkostnader tilbakeføres."
Punkt 1 i forslaget ble endret før votering slik:
"Lagårdhallen AS fotball bygger Lagårdshallen."

Følgende forslag (Fellesforslag FrP+KrF+SP) ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

Utsettelseforslag.
"Saken utsettes.
Administrasjonen bes utrede følgende:
1. Hvordan finansieres kommunens årlige utgifter til leie.
2. Det må avklares hvorvidt S-bygget skal rehabiliteres og hvordang svømmehallenfunksjonen skal dekkes i fremtiden."

Odd Stangeland (AP) fratrådte som inhabil da han tidligere har vært inhabil i saken som
ansatt i kommunen jf. kl § 40 nr. 3. Det fremkom ikke merknader og Roger Sæstad (AP) tok
sete.
Votering - Utsettelseforslag:

Fellesforlag fra Mong falt med 6 mot 5 stemmer for. (FrP+KrF+SP)
Votering:
Rådmannens forslag falt enstemmig.
Punkt 1 i fellesforslag enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i fellesforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (FrP+KrF+SP)
Punkt 3 i fellesforslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (FrP+SP)
Punkt 4 i fellesforslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (FrP+SP)
Punkt 5 i fellesforslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (Dag Runde Skår - FrP)
Punkt 6 i fellesforslag enstemmig vedtatt.

FS‐ 113/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Lagårdhallen AS bygger Lagårdshallen.
De årlige driftsutgiftene fordeles ut fra følgende andeler og leie:
2. Eigersund kommune garanterer for inntil 2,5 millioner kr i årlig leie under de
orutsetninger som følger av dette vedtaket.
3. Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune benytter begge hallene 100% i
perioden kl. 07.30 15.30 i ukedagene etter en fordelingsnøkkel som følger av
fylkeskommunens leie.
4. Eigersund kommune har bruksrett til flerbrukshallen i ukedagene
mellom 15:30 og 22:00, samt lørdag og søndag 08:00 - 22:00. Foreninger og lag kan
søke om brukstid, og denne tildeles av Eigersund kommune.
5. Lagårdshallen A/S får leieavtale for tomte arealet med Eigersund kommune på 40 år
til en verdi av kr. 1000, pr. år
6. Eigersund Kommunes innbetalte beløp på kr. 5.627.745, , minus medgåtte
prosjektkostnader tilbakeføres.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

084/15 Organisering og utvikling av parkering og parkeringsplasser i
Eigersund kommune

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av Leif Erik Egaas (Høyre)
"Punkt 5 vararepresentanter for Nygård og Vanglo endres slik:
1 Kjell Vidar Nygård (leder) - Anja Hovland (vara)
4 Inghild Vanglo - Anna Nodland (AP) (vara)"

Votering:
Rådmannens innstilling unntatt punkt 5 vararepresentanter for Nygård og Vanglo enstemmig
vedtatt.
Egaas forslag punkt 5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling."

FS‐ 114/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Det søkes Statens vegvesen ved Vegdirektoratet om å få tildelt myndighet til å foreta
håndheving av stans- og parkeringsbestemmelser i kommunen.
2. Det etableres et kommunalt foretak «Eigersund parkering KF» som skal ivareta
ovennevnte myndighetsforvaltning. Foretakets hovedformål er å bidra til et aktivt
sentrumsområde som er godt parkeringsmessig organisert til glede for både bilister,
syklister og fotgjengere. Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for
parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Selskapet har som mål å
utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og
trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.
3. Det etableres et datterselskap(AS) til Eigersund parkering KF. Selskapet skal ha som
hovedoppgave å tilby drift av private P-plasser og parkeringsplasser som er av
privatrettslig karakter.
4. Foretaket har hjemmel til å ansette inntil 2,5 årsverk for å ivareta sine funksjoner.
5. Foretakets styre består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer. To
styremedlemmer velges blant kommunens politikere, og tre velges fra andre miljøer
(Sentrumsforeningen, Næringsforeningen, mv). Ved forfall fra leder er det nestleder
som fungerer som leder. Styret velges normalt for 4 år, men hvor kontinuiteten
opprettholdes ved at to av representantene fra dagens styre fortsetter i to år og hvor
det velges nye styremedlemmer hvert 2. år. Styret velges i første omgang for et år
og settes sammen slik:1 Kjell Vidar Nygård (leder) - Anja Hovland (vara)2 Arild
Spetland (nestleder) - Jarl I. Tengesdal (vara)3 Kari Robertson Arntsen - Bernt
Blitzner (vara)4 Inghild Vanglo - Anna Nodland (AP) (vara)5 John Ivar Nodland Jan Erik Sivertsen (vara)

6. Det innføres avgiftsparkering i sentrum. Satsene og sonene fremgår av saken.
Foretaket har fullmakt til fortløpende å vurdere parkeringssatser og parkeringssoner.
7. Foretaket skal drive med positivt resultat – og et eventuelt overskudd skal benyttes til
parkeringsformål – herunder etablering av parkeringsplasser i en fjellhall.
8. Saksbehandlingen knyttet til oppgaven med å vurdere og tildele HC-kort og
soneparkeringskort overføres til selskapet.
9. Foretaket gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 2 mill for å håndtere sine
initialinvesteringer. Lånet tas opp i Kommunalbanken og nedbetales over maksimum
20 år.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

085/15 Driftsavtale kunstgressbaner
07.12.2015 Behandling i Levekårsutvalg

Bente Gravdal (AP) stilte spørsmål om Kenneth Pedersens (KRF) habilitet iom at han har
hatt innlegg i saken på vegne av Eiger da saken var ute på høring. Pedersen fratådte. Det
var ikke kalt inn vara, og levekårsutvalget (10 medlemmer) behandlet habilitetsspørsmålet.
Votering til habilitetsspørsmålet:
Levekårsutvalget fant Kenneth Pedersen enstemmig inhabil da han tidligere har vært
daglig leder hos Eiger, som er part i saken, jfr. fvl. § 6 e).
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
(Det var kun 10 medlemmer tilstede under voteringen.)

LKU‐ 021/15 Vedtak:

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
Avtalen mellom Eigersund kommune og de aktuelle idrettslagene endres etter flg.
oppsett:
1. Klubben skal selv besørge egnet kjøretøy for å betjene børsteslådding av banen.
Børsteslådding skal foretas med et intervall som er iht. kunstgressleverandørens
anbefalinger.
1. Klubben skal sørge for og bekoste den årlige driften av selve kunstgressbanen
(dyprens, dyplufting, kontroll av skjøter, etterfylling av gummigranulat etc.)
1. Klubben skal sørge for at det ikke er maskinell vinterdrift på kunstgressbanene. Det
betyr at det ikke skal brøytes med traktor eller snøutkaster på banen.
1. Vann og avløp anleggene på banene tilhører klubben. Eventuell tømming og
spyling av rørledning og kummer er klubbens ansvar.
2. Klubben skal drifte lysanlegg og bekoste strømforbruket knyttet til drift av anlegget.
3. Klubben skal selv drive vintervedlikehold (brøyting, strøing, feiing m.m.) når det
gjelder adkomst til banen og på selve banen.
1. Klubben skal ordne med ev. brøyting av banen inkl. parkeringsplass og
adkomstvei.
1. Klubben skal sørge for utskiftning av kunstgress etter behov.
1. Klubben skaldekke ekstraordinære kostnader (eks. hærverk).

1. Klubben har ansvar for gjerder, porter, murer etc. som naturlig hører til anlegget.
Vedtaket er enstemmig.

086/15 Brukerbetaling SFO ‐ forsterket avdeling
02.12.2015 Behandling i Felles brukerutvalg

Fellesforslag fra Edmund Iversen (BRU) og Åshild Bakken (AP)
1. Elever som benytter seg av SFO 1.-4. trinn skal betale for dette. Elever tilknyttet
forsterka avdeling betaler minste sats. Det er betalingsfritak for elever som oppfyller
kriteriene for rett tjenester etter helse og omsorgslovgivningen.
2. Elever som trenger SFO 5.-10. trinn kan etter søknad innvilges betalingsfritak, jfr.
kriteriene for rett til tjenester etter helse- og omsorgstjenester.
3. Alle som er knyttet til forsterka avdeling kan søke om utvidet SFO i skolens
sommerferie.

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

BRU‐ 049/15 Vedtak:

1. Elever som benytter seg av SFO 1.-4. trinn skal betale for dette. Elever tilknyttet
forsterka avdeling betaler minste sats. Det er betalingsfritak for elever som
oppfyller kriteriene for rett tjenester etter helse og omsorgslovgivningen.
2. Elever som trenger SFO 5.-10. trinn kan etter søknad innvilges betalingsfritak, jfr.
kriteriene for rett til tjenester etter helse- og omsorgstjenester.
3. Alle som er knyttet til forsterka avdeling kan søke om utvidet SFO i skolens
sommerferie.
Vedtaket er enstemmig.

07.12.2015 Behandling i Levekårsutvalg

Cecilie Bruvik Kristensen (FrP) foreslo:
"Saken sendes tilbake til administrasjonen for en juridisk vurdering."
Votering:
Kristensens forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for (KRF+SP+ FrP)

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (FrP+KRF).

LKU‐ 020/15 Vedtak:

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Alle elever som benytter seg av SFO i 1.- 4. klasse skal betale for dette. Elever som er
knyttet til forsterket avdeling betaler minste sats.
2. Elever som trenger SFO fra 5.-10. klasse kan etter søknad innvilges betalingsfritak etter
kriterier.
3. Alle som er knyttet til forsterket avdeling kan søke om utvidet SFO i skolens sommerferie
og tilbud om SFO på skolens planleggingsdager.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

087/15 Ekstra bosetting av flyktninger 2015, bosetting 2016 ‐ 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak på
bosetting av 35 flyktninger.
2. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger hvert av årene 2016 til 2019. I dette
tallet inngår inntil 5 enslige mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring
kommer i tillegg til vedtatte bosettingstall.
3. Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning på
bakgrunn av dagens flyktningkrise.

02.12.2015 Behandling i Felles brukerutvalg

Olaug Nordeide (Seniorer) foreslo:
"Saken utsettes til ny anmodning om mottak er saksbehandlet"
Edmund Iversen (BRU) foreslo alternativt forslag til rådmannens pkt. 2
"Eigersund kommune bosetter 50 flyktninger i 2016, hvorav 15 enslige barn og
unge, og 58 flyktninger i
2017, hvorav 23 enslige barn og unge."
Edmund Iversen (BRU) foreslo alternativt forslag til rådmannens pkt. 3
"Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning på
bakgrunn av dagens
flyktningekrise."
Edmund Iversen (BRU) foreslo følgende endring i rådmannens pkt. 4:
"Berørte tjenester gis tilstrekkelige ressurser, særlig med hensyn til norskopplæring, for å gi
flyktningene et forsvarlig tilbud."
Åshild Bakken (AP) foreslo nytt pkt. 5:
"Det forutsettes at midlene fra Staten som følger med bosetting av flyktninger øremerkes til
styrking av
berørte tjenester."
Åshild Bakken (AP) foreslo nytt pkt. 6:
"Kommunen vurderer om "besøkshjem" for flykninger etter Sandnes modell, kan være et
godt
integreringstiltak."

VOTERING:
Nordeides utsettelsesforslag fallt mot 2 stemme for (Olaug Nordeide +Hanne Chr. Berg).
Rådmannens forslag pkt. 1 vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme (Hanne Chr. Berg).
Iversens forslag pkt. 2 vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemmer for rådmannens forslag.
(Hanne Chr. Berg.)
Iversens forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Iversens forslag til nytt pkt 4. enstemmig vedtatt.
Bakkens forslag nytt pkt. 5 enstemmig vedtatt.
Bakkens forslag nytt pkt. 6 enstemmig vedtatt.

BRU‐ 048/15 Vedtak:

1. Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak påbosetting
av 35 flyktninger.
2. Eigersund kommune bosetter 50 flyktninger i 2016, hvorav 15 enslige barn og unge,
og 58 flyktninger i 2017, hvorav 23 enslige barn og unge.
3. Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning
påbakgrunn av dagens flyktningkrise.
4. Berørte tjenester gis tilstrekkelige ressurser, særlig med hensyn til norskopplæring,
for å gi flyktningene et forsvarlig tilbud.
5. Det forutsettes at midlene fra Staten som følger med bosetting av flyktninger
øremerkes til styrking av berørte tjenester.
6. Kommunen vurderer om «besøkshjem» for flyktninger, etter Sandnes sin modell, kan
være et godt integreringstiltak.
Se voteringen overfor.

07.12.2015 Behandling i Levekårsutvalg

Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (FrP).

LKU‐ 022/15 Vedtak:

Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak på bosetting av
35 flyktninger.
1. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger hvert av årene 2016 til 2019. I dette
tallet inngår inntil 5 enslige mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring
kommer i tillegg til vedtatte bosettingstall.
2. Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning på
bakgrunn av dagens flyktningkrise.
Vedtaket vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av Bente Gravdal (Arbeiderpartiet)

"2. Eigersund kommune bosetter 45 flyktninger, hvorav 6 mindreårige barn og unge, hvert av
årene 2016 til 2019. Eventuelle personer på familieinnvandring kommer i tillegg til vedtatte
bosettingstall."

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (FrP)
Rådmannens forslag punkt 2 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (AP)
Rådmannens forslag punkt 3 enstemmig vedtatt.

FS‐ 115/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune mottar 5 flyktninger i 2015 utover gjeldende vedtak på bosetting
av 35 flyktninger.
2. Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger hvert av årene 2016 til 2019. I dette tallet
inngår inntil 5 enslige mindreårige. Eventuelle personer på familieinnvandring
kommer i tillegg til vedtatte bosettingstall.
3. Rådmannen legger fram ny politisk sak når kommunen mottar ny anmodning på
bakgrunn av dagens flyktningkrise.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

088/15 Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg,
friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 2016 ‐ 2027

07.12.2015 Behandling i Levekårsutvalg

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig
vedtatt.

LKU‐ 023/15 Vedtak:

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
Handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale
kulturbygg
2016 – 2027 vedtas med følgende prioriteringer:

sPILLEMIDDELSØKNADER 2016 – PRIORITERT LISTE
Ordinære anlegg
Pr.
Navn
1

2

3

Bakkebø
kunstgress
11`er bane
Sanitæranlegg
Eigerøy

Sanitæranlegg
Låvaberget
4
Kunstgressbane
Hellvik
11`er bane
5
Kunstgressbane
Hellvik
7´er bane
6
Renovering
Slettebø
svømmehall
7
Renovering
Slettebø
aktivitetshall
8
Langevann
turvei
9
Langevann
turvei
Lysanlegg
10
Tankrom
svømmehall
11
Heis for
universell
utforming
Nærmiljøanlegg

Anleggssted /
enhet
Bakkebø
fotballbane

Første
søknadsår
2013

Søker

Søknadssum

Status

Eigersund
kommune

1 711 872

Ferdig

Total
kostnad
6 402 281

Ved
parkeringsplassen
til Eigerøy fyr
Vannbassengene

2013

Eigersund
kommune

95 000

Under
planlegging.

285 000

2014

170 000

2014

1 560 000

Under
planlegging
Ferdig 2015

340 000

Brunnmyra

Brunnmyra

2015

690 333

Ferdig 2015

2 588 750

Slettebø
svømmehall

2015

Egersund
kommune
Eigersund
kommune / Hellvik
IL
Eigersund
kommune/
Hellvik il
Eigersund
kommune

2 000 000

Ferdig

8 000 000

Slettebø
aktivitetshall

2015

Eigersund
kommune

700 000

Ferdig

8 000 000

Langevann

2015

1 000 000

2015

Oppstart
2016
Oppstart
2016

4 485 364

Langevann

Eigersund
kommune
Eigersund
kommune

Egersundshallen

2016

536 250

Ferdig i 2016

1 625 000

Egersundshallen

2016

Eigersund
kommune
Eigersund
kommune

1 000 000

Ferdig i 2016

2 500 000

374 000

5 847 185

1 401 250

Anleggssted/enhet
1

Aktivitetsløype i
skolegården
Nærmiljøkart

2

3

8

Rehabilitering
ballbinge
Rehabilitering
ballbinge
Parkoutnett og
balanseline
Trenings‐
apparater
Ballbinge –
rehabilitering
Nærmiljøkart

9

Nærmiljøkart

10

Grusbane
fotball –
delanlegg 1
Sandvolleyball
bane –
delanlegg 2
Multiplate
ballspill
Volleyballbane

4
5
6
7

11

12
13

Grøne bråden skole

Første
søknadsår
2013

Søker

Søknadssum

Status

Total
kostnad
900 000

Eigersund
kommune
Egersund
orienteringsklubb

300 000

Ferdig

70 000

Under
planlegging

140 000

Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Egersund
orienteringsklubb
Egersund
orienteringsklubb
Eigersund
kommune

163 385

Ferdig

326 770

123 500

247 000

300 000

Påbegynnes
2016
Ferdig

300 000

Ferdig

1 520 000

155 156

310 312

70 000

Påbegynnes
2016
2016

131 000

2016

216 000

50 000

Påbegynt
2015

106 250

Bakkebø Omegn
Slettebø
idrettsanlegg
Helleland
skole/grendahus
Grøne Bråden skole

2015

Hestnes
treningspark
Hestnes
treningspark
Husabø skole

2016

Bakkebø omegn del
2
Hellvik

2016

Skadbergsanden

2016

Skadbergsanden

2016

Eigersund
kommune

62 500

Påbegynt
2015

125 000

Skadbergsanden

2016

60 000

2016

Påbegynt
2015
Påbegynt
2015

118 750

Syrinveien

Eigersund
kommune
Eigersund
kommune

2015
2015

2016
2016

2016

60 000

900 000

140 000

120 000

Lokale kulturbygg
Anleggssted/enhet
1

Heis for
universelle
utforming

Egersund kino og
kulturhus

Første
søknadsår
2016

Søker

Søknadssum

Eigersund
kommune

589 875

Status

Total
kostnad
1 787 500

Påbegynt 2015

KORTSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK EIGERSUND KOMMUNE 2016 – 2018 – IKKE
SØKT I 2016 (Uprioritert liste)
Anleggssted/enhet
Flerbrukshall
Lagård med
fotballhall
Fotballhall
m/kunstgressbane
Turveg – Nordre
Eigerøy
Klubbhus
Toalettanlegg
turveg Hellvik‐
Egersund
Flerbruks
klubbhus
Nytt dekke
ballbinge
Røde kors
aktivitetssenter

Lagård

Første
søknadsår
Ukjent

Søker

Søknadssum

Status

Lagårdhallen AS

10 000 000

Ikke avklart

Ukjent

2 500 000

Under
planlegging
Under
omregulering
Planlegges

500 000

Planlegges

1 500 000

Ikke avklart

Under
planlegging

Ikke avklart

Under
planlegging

Hålå

Ukjent

Eiger FK

Ukjent

Ystebrød

Ukjent

Eigersund
kommune
Egersund og
Dalane NMK
Eigersund
kommune

95.000

Egersund og Dalane
NMK

‐
‐

Nysundhalsen
seilsportsenter
Hellvik
Marka

‐

Seilforeningen
m.fl
Eigersund
kommune
‐ Røde Kors

Total
kostnad
30.000.000

285 000
8 000 000

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2017 – 2025 (Uprioritert liste)
Ordinære anlegg/ Nærmiljøanlegg/ lokale kulturbygg
Anleggssted/enhet
Første
søknadsår
Svømmehall
Ikke avklart
x
Rundevoll/Hestnes
Egersund
Tengs
x
ridesenter (ny
bane, stall,
innendørs tribune
m.m.)
Bowlingbane
Ikke avklart
x

Søker

Søknadssum

Status

Total
kostnad
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lysløype Helleland

Helleland

x

x

x

x

x

Innendørs
kunstsoffdekke på
betonggulvet bak
tribunene i
Egersundhallen.
Klubbhus Egersund
golfklubb ,
Maurholen
Flombelysning på
hovedbanen på
Husabø
Parkeringsareal
Mydland

Egersundhallen

x

x

x

x

x

Maurholen

x

x

x

x

x

Husabø

x

x

x

x

x

Etablert.
Kjøpes av
privat eier
x

x

x

Opprustings‐ /
utbedringsbehov
ved Egersund
Squash‐ og
Tennissenter
Turvei Hellvik

Opplev Dalane
(overnatting m.m.)

Rehabilitere et av
byggene på
Bakkebø som i dag
benyttes av
voksenopplæringen.
Skytebane med
anlegg
Øgreid
Nytt kulturhus

Mydland

‐

Egersund
skiforening

Lagård

‐

Egersund
racketklubb

Utvidelse Launes –
Tengs

‐

Eigersund
kommune

Ikke avklart

‐

Dalane
Friluftsråd

Bakkebø

x

x

x

Kostnader må
utredes.
Fremmes som
egen politisk
sak.
Kostnader må
utredes.
Fremmes som
politisk sak.
x

Øgreid

x

x

x

x

x

Ikke avklart

X

X

X

X

X

400 000

X

1 200 000

500 000

x

1 500 000

Turvei

Kiellandskogen

Varberg –
renovering av
turveier
Renovering av
anlegg for
1. divisjonsspill
Svømmehall

Varberg

Idrettsmarka

Eigerøy

Vedtaket er enstemmig.

x
2015

X

Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Eigersund
kommune
Eigersund
kommune

089/15 Oppnevning av Felles brukerutvalg 2015 ‐2019

Forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes til felles brukerutvalg i perioden 2015 - 2019
Politisk oppnevnte medlemmer
Åshild Bakken (AP) – leder
Hanne Christine Berg (FrP)
Varamedlemmer i rekkefølge
1. Rieko van Silfhout (KrF)
2. Lilly Remme Brunel (H)

Seniorrepresentanter
May Rita Sleveland
Marit Arnesen Mong
Arild Johnsen
Vararepresentanter
1. Olaug Noreide
2. Judith Pedersen
3. Inger Synnøve K. Karlsen

Representanter - brukere med nedsatt funksjonsevne
Edmund Iversen - nestleder
Beate Kydland
Vararepresentanter
1. Mette Wersland
2. Ommund Endresen

Representanter - flyktninger og innvandere
Yasin, Mohammed Jamil
Bujar Shehi
Vararepresentanter
1. Akalp, Veli
2. Yrga Alem, Ghebreyohannes Habte

090/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2016
17.11.2015 Kontrollutvalget
Møtebehandling:
Forslaget til årsplan ble gjennomgått av sekretariatet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KON‐050/15 Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte årsplanen for 2016.
2. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Forslag til vedtak:
Årsplanen for kontrollutvalget tas til orientering.

091/15 Nye ordensforskrifter i havner og farvann for Eigersund kommune.

19.11.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF

SIRI SKAAR STORNES (bru) foreslo:
"Under § 8, 9 og 10 i forskriften føyes til:
- Ikke relevant."
Votering:
Forslag til vedtak med Stornes tillegg enstemmig vedtatt.

ENH‐ 041/15 Vedtak:

Eigersund Næring og Havn KF innstiller Kommunestyret:
Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas med
følgende endring:
- Under § 8, 9 og 10 i forskriften føyes til:
- Ikke relevant.
Vedtaket er enstemmig.

092/15 Reviderte gebyrer etter plan‐ og bygningssloven, lov om seksjonering
av fast eiendom og forskrift om begrensning av forurensning ‐ 2016

24.11.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
" 1. Tiltak uten krav om ansvarsrett økes fra kr 3.000,- til kr 3.500,2. Andre tiltak på boligeiendom økes fra kr 3.000,- til kr kr 3.500,3. Enebolig fra kr 11.000,- til kr 13.000,4. Fritidsbolig økes fra kr 10.000,- til kr 12.000,-"
Votering:
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. tiltak uten krav om ansvarsrett vedtatt med 8
stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (SP+KRF).
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. andre tiltak på boligeiendom vedtatt med 8
stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (SP+KRF).
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. enebolig vedtatt med 10 stemmer mot 1
stemm for Gyas forslag (SP).
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. fritidsbolig vedtatt med 10 stemmer mot 1
stemm for Gyas forslag (SP).
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 224/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Gebyrregulativet vedtas som framlagt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

093/15 Detaljregulering for jernbaneovergang på Sleveland 2.
gangsbehandling

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Nye dokumenter i saken:
- 3 nye plankart fra Vianova, datert 27.11.2015 ble sendt ut på epost 27.11.2015.
---- 0 ---Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 234/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
Forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang på Sleveland med kart,
bestemmelser og planbeskrivelse datert 28.10.2015 vedtas som fremlagt.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12
Vedtaket er enstemmig.

094/15 Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Langholmen gnr. 47
bnr. 26 m.fl. ‐ utvikling av indutri og havnevirksomhet ‐ 2. gangsbehandling

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

ASTRID H. ROBERTSON (H) - følgende punkt avklares i kommunestyret:
"3.5 Parkeringsplasser tinglyses på tomtene der de er anlagt.
Kreves det dispensasjon hvis annen bruk?"
---- 0 ---Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 235/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
Forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for industri- og havneområde på
Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. med kart og bestemmelser datert 20.11.2015 vedtas med
følgende endring:.
Kart
1. Byggegrense langs rv. 42 tegnes inn med 50 m.
Bestemmelser
2. Eiendomsgrenser skal følge formålsgrenser hvor det er hensikten.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12
Vedtaket er enstemmig.

095/15 Sektorplan for vann‐ og avløp i Eigersund kommune 2014 ‐ 2025

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
«Saken utsettes for behandling da utvalget vil ha en avklaring på de forskjellige versjonene
av Asplan Viaks rapporter som er tidligere omtalt (datert 31.03.2015 – utgave 2) i dag under
spørsmål og orienteringer. Og om disse skal legges til grunn for denne behandlingen.»
Votering utsettelsesforslag:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU‐ 236/15 Vedtak:

Saken utsettes for behandling da utvalget vil ha en avklaring på de forskjellige
versjonene av Asplan Viaks rapporter som er tidligere omtalt (datert 31.03.2015 – utgave
2) i dag under spørsmål og orienteringer. Og om disse skal legges til grunn for denne
behandlingen.
Vedtaket er enstemmig.

096/15 Gebyrer etter plan og bygningsloven ‐ plan

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 237/15 Vedtak:

Planteknsik utvalg innstiller til kommunestyret:
Gebyrregulativ for plansaker etter lov 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt.
Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven §§ 32-8 og 33-1, jf.. Lov 196702-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII.
Vedtaket er enstemmig.

097/15 Miljøfyrtårn i Eigersund kommune

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 238/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser positivt på miljø- og nytteverdien av å bli en miljøfyrtårnkommune, men på grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen er inne i, vil
det være vanskelig å prioritere tilstrekkelige ressurser for at ordningen skal gi ønsket
effekt. Slik som situasjonen er nå har ikke Eigersund kommune anledning til å bli en
miljøfyrtårn-kommune.
Vedtaket er enstemmig.

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet)

"1. Eigersund kommune melder seg inn i Miljøfyrtårnordningen med virkning fra
01.01.2016.2. Det utnevnes en miljøfyrtårnansvarlig som skal ha ansvar for ordningen3. Det
forventes at Eigersund kommune jobber aktivt og systemrettet med klima- og miljøtiltak i alle
ledd i organisasjonen4. Tiltaket finansieres inntil videre innenfor avdelingens rammer. 5.
Rådmannen fremmer en ny sak hvor implementering av ordningen behandles og undersøker
hvorvidt det er mulig og fornuftig å inngå samarbeid med andre kommuner om ordningen, og
muligheten for å knytte et framtidig arbeid med og finansiering av flomsikring og andre
konkrete klimatiltak opp til ordningen."

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Moens forslag. (AP)

FS‐ 117/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser positivt på miljø- og nytteverdien av å bli en miljøfyrtårnkommune, men på grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen er inne i, vil
det være vanskelig å prioritere tilstrekkelige ressurser for at ordningen skal gi ønsket
effekt. Slik som situasjonen er nå har ikke Eigersund kommune anledning til å bli en
miljøfyrtårn-kommune.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

098/15 Revisjon av kommunal avfallsforskrift

20.10.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Saken ble enstemmig trukket fra sakskartet ved møtets start. Utvalget ønsker å behandle
saken etter at representanter fra DIM og kommunen v/vann- og avløp har gitt en grundig
orientering.

PTU‐ 186/15 Vedtak:

Saken ble trukket fra sakskartet.

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

PER ARNE SANDVOLD (KRF) foreslo:
"Nytt punkt:
- Planteknisk utvalg ber rådmannen om en sak som omhandler graderte satser for
renovasjonsgebyr ut fra antall personer i husholdningen ."
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
"Nytt punkt:
- Planteknisk utvalg ber rådmannen vurdere om det kan igangsettes et pilotprosjekt i en del
av kommunen hvor en ser på ordningen med matavfallskvern for husholdningen."
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Sandvolds forslag falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (Lilly Remme Brunell,H + Per Arne
Sandvold,KRF).
Nygårds forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (KRF).

PTU‐ 239/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
1. Det innføres ikke en ordning med matavfallskverner for husholdninger i Eigersund
kommune.
2. Forslag til teknisk norm og endring av forskrift for innsamling av husholdningsavfall
gjeldene for nedgravde konteinere godkjennes. Forskriften kan sendes på offentlig
ettersyn etter at det er gjennomført en oppdatering av lover og forskrifter.
3. Plantekniks utvalg ber rådmannen vurdere om det kan igangsettes et pilotprosjekt i
en del av kommunen hvor en ser på ordningen med matavfallskvern for

husholdningen.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av ble foreslått av Leif Erik Egaas (Høyre)

"Nytt punkt 3: Rådmannen bes vurdere om det kan igangsettes et pilotprosjekt i en del av
kommunen hvor en ser på ordningen med matavfallskvern for husholdningen."

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 - 2 enstemmig vedtatt.
Varaordførers forslag enstemmig vedtatt.

FS‐ 116/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Det innføres ikke en ordning med matavfallskverner for
husholdninger i Eigersund kommune.
2. Forslag til teknisk norm og endring av forskrift for innsamling av
husholdningsavfall gjeldene for nedgravde konteinere godkjennes.
Forskriften kan sendes på offentlig ettersyn etter at det er
gjennomført en oppdatering av lover og forskrifter.
3. Rådmannen bes vurdere om det kan igangsettes et pilotprosjekt i
en del av kommunen hvor en ser på ordningen med
matavfallskvern for husholdningen.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

099/15 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven gjeldende fra 1. januar
2016.

08.12.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 240/15 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven gjeldende fra 01.01.2014 fastsettes i henhold til
vedlagt forslag – dok. nr. 430445.
Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005-06-17 nr 010: Lov om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 32.
Vedtaket er enstemmig.

100/15 Nytt valg av medlemmer til Dalane Energis IKS representantskap for
perioden 2015 ‐ 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges som Eigersund kommunes
medlemmer i representantskapet i Dalane Energi IKS for perioden 2015 – 2019:

101/15 Budsjett og økonomiplan for 2016 for Eigersund Næring og Havn KF
Sendes som egen sak.

102/15 Økonomirapport for perioden januar ‐ november 2015, for Eigersund
kommune
10.12.2015 Behandling i Formannskapet
FS ‐ behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FS‐121/15 vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. I forbindelse med akuttmottak for flyktninger ved Aker Solutions Egersund budsjetteres
det med en inntekt på 320.000 kroner i HO i 2015. Det budsjetteres med tilsvarende
utgiftsøkning ved HO. Et eventuelt mindreforbruk overføres til 2016.
2. I forbindelse med akuttmottak for flyktninger ved Aker Solutions Egersund får
rådmannen fullmakt til å disponere mottatt tilskudd til bla. opprettelse av midlertidige
stillinger knyttet opp mot kommunale oppgaver i forbindelse med akuttmottaket. Dette
vil omfatte både 2015 og 2016.
3. Anslått mindreforbruk innenfor pensjon – 4 millioner kroner – settes av på
Pensjonsfondet.
4. Økt integreringstilskuddet (4,6 millioner kroner på ansvar 8050) settes av på driftsfond
(herunder Flyktningefond).
Vedtaket er enstemmig.

103/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 ‐ 2019 for Eigersund kommune

09.11.2015 Behandling i Administrasjonsutvalget

Inger Elin Gridsvåg (UNIO) la fram følgende innspill til den videre budsjettbehandlingen:
1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016.
2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund
samtidig som "Eigersund 2015" videreføres. Foreslår å redusere driftsreduksjonen.
3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum
4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på
kommunens bidrag til videreutdanning. Foreslår å øke midler til videreutdanning for lærere
(kompetanse for kvalitet).

Votering:
Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019 tas enstemmig til orientering med vedlagte innspill
fra Gridsvåg.

ADM‐ 018/15 Vedtak:

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019 tas til orientering med følgende innspill fra
Gridsvåg:
1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016.
2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund
samtidig som "Eigersund 2015" videreføres. Foreslår å redusere driftsreduksjonen.
3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum
4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på
kommunens bidrag til videreutdanning. Foreslår å øke midler til videreutdanning for
lærere (kompetanse for kvalitet).
Vedtaket er enstemmig.

09.11.2015 Behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalget

Forslag:
HAMU tar rådmannens budsett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016-2019 til orientering.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

AMU‐ 013/15 Vedtak:

HAMU tar rådmannens budsett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016-2019 til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

11.11.2015 Behandling i Felles brukerutvalg

EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo:
Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016 fortsatt
foreslås å opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne bofellesskap
Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de gjennom
behandlingen av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik at avdelingen kan
gjenåpnes snarest mulig over nyttår. Felles brukerutvalg forutsetter også av avdelingen
når den blir gjenåpnet blir brukt som tidligere som et botilbud for eldre.
Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.

HANNE CHRISTINE BERG (FrP) foreslo:
«Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000,- knyttet til endringer i statsbudsjettet for
2016. Felles
brukerutvalg vil oppfordre til at noe av disse midlene settes av til
forebygging innen feltet.
Votering:
Bergs forslag enstemmig vedtatt.

BEATE KYDLAND (BRU)
«Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til brukerstyrt

personlig assistent, (BPA) jfr. lovgivning om tjenesten.
Votering:
Kydlands forslag enstemmig vedtatt.

EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo:
For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering.

Votering:
Forslagene enstemmig vedtatt.

BRU‐ 043/15 Vedtak:

Felles brukerutvalg har følgende uttalelse til budsjettet for 2016
1. Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016
fortsatt foreslås å opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne
bofellesskap
Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de
gjennom behandlingen av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik
at avdelingen kan gjenåpnes snarest mulig over nyttår. Felles brukerutvalg
forutsetter også av avdelingen når den blir gjenåpnet blir brukt som tidligere
som et botilbud for eldre.
1. Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000,- knyttet til endringer i
statsbudsjettet for 2016. Felles brukerutvalg vil oppfordre til at noe av disse
midlene settes av til forebygging innen feltet.
3. Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til
brukerstyrt personlig
assistent, (BPA) jfr. lovgivning om tjenesten.
4. For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

16.11.2015 Behandling i Levekårsutvalg

Nytt dokument i saken:
- Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert
16.11.2015 (jp.

15/33617)
---- 0 ---BENTE GRAVDAL (AP) foreslo:
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering.

KRISTIN HOVLAND (SV) foreslo følgende:
"Levekårsutvalget støtter administrasjonsutvalgets tilleggspunkter til budsjettet."

Votering:
Gravdals forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig
vedtatt.
Hovlands forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV).

LKU‐ 011/15 Vedtak:

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

17.11.2015 Behandling i Planteknisk utvalg

Nytt dokument i saken:
- Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert
16.11.2015 (jp.
15/33617)
---- 0 ---KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
"Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig."

Votering:

Nygårds forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig
vedtatt.

PTU‐ 209/15 Vedtak:

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig.
Vedtaket er enstemmig.

18.11.2015 Behandling i Formannskapet

Nytt dokument i saken:
- Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert
16.11.2015 (jp.
15/33617) - med følgende endringer:
Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr:
a. Feiegebyret økes med 10%.
b. Ingen endring i vanngebyr.
c. Ingen endring i avløpsgebyr.
---- 0 ---FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til endringer i drifts- og
investeringsbudsjett for 2016.
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2016.
FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo slikt forslag (fellesforslag AP+H+FRP+SP):
·

Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den
gjenåpnede avdelingen på Lundeåne skal være forbeholdt. Levekårsutvalget
orienteres om faglige vurderinger og fremlegges fremdrift for gjenåpning.

FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo:
· I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert
pris for barn som går på kino sammen med en voksen. Forsøkene evalueres høsten
2016 ut fra besøkstall og samlede inntekter, og danner grunnlaget for om forsøkene
videreføres som permanente.
· Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser
sosialpedagogiske tiltak på grunnskolene i Eigersund kommune.
· Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at
seniorer står lenger i jobb vektlegges.

·

·

·
·

Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse,
hverdagsrehabilitering, pedagogisk bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1.4.klasse prioriteres når avdelingene legger sine detaljbudsjetter.
I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke
tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering
av helsehus e.l. i andre kommuner.
Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for
fremmedspråklige fra høsten 2016 fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410).
Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak
innenfor avdelingene tenkes organisert.

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt forslag:
·

Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å
etablere svømmebasseng på Eigerøy i forbindelse med bygging av ny skole. I
saken må det vurderes om svømmehallen på Lagård saneres, og eventuelt
erstattes av nytt basseng på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med
bygging på de to forskjellige plasser:
·

Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med
ny skole?

·

Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme
på Lagård ?

·

Transportkostnader

·

Evt andre forhold.

Votering:
Rådmannens innstilling til budsjettvedtak punkt 1 falt enstemmig.
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF).
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.
Rådmannens innstilling punkt 2 til 7.g enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 7.h falt enstemmig
Rådmannens innstilling punkt 7.i til 27 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til punkt 28.a vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for KRF`s
forslag om at eiendomsskatten utskrives med 3 promille av takstgrunnlaget (KRF).
Rådmannens innstilling til punkt 28 b og c enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til nytt punkt 29 (endr. i kommunale gebyrer) enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til nytt punkt 30 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 31 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 32 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 33 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 34 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 35 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 36 enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP til nytt punkt 37 enstemmig vedtatt.
Forslag fra H til nytt punkt 38 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling til økonomiplan punkt 1 falt enstemmig.
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF).
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.

FS‐ 105/15 Vedtak:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund
kommune for 2016 vedtas.
Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget
bestemmer.
Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
Budsjettrammene for 2016 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for
virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i
budsjettsaker.
Fra 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til
a. 2.630 kroner for boliger.
b. 1.470 kroner for hytter/fritidsboliger.
c. 2.530 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2016.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016.
c. En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet.
d. En 100%-stilling ved Plankontoret.
e. En 10%-stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget.
f. En 100%-prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering.
g. En 20%-stilling knyttet opp mot VA-seksjon i Teknisk avdeling (selvkost).
h. En 100%-stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO.
i. En 50%-stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere.
j. En 100%-stilling ved Voksenopplæringssenteret knyttet opp mot asylsøkere.
k. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO.
l . Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
m. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
8. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inklusiv
Start-lån). Lånene gis løpetid i
samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån
settes til maksimalt 40 år.
9. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht.
Kommunelovens §50 pkt 7a.
10. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto
innenfor en kredittramme begrenset
oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd
innen årets utgang.
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000
kroner. Nedbetalingstid for Eigersund

kommune settes lik Husbankens vilkår.
12. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
13. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 –
forutsatt driftsoverskudd.
14. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å
sette av inntil 100% av mindreforbruket
på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster
samt å foreta flyttinger innenfor egen
økonomisk ramme.
16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler
ikke vil bli tilstrekkelig, eller de
oppførte inntektsanslag vil svikte.
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til
avdelingene i forbindelse med
lønnsforhandlingene.
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til
gjengs leie fortløpende.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer –
justeres i den grad det er mulig med 5%.
22. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt
justert budsjett settes av på
”Skattereguleringsfondet”.
23. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av
på ”Finansfondet”. I forbindelse med
avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til
disponeringen av (eventuelt) avsatte midler –
herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
24. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”.
Kostnader relatert til tidligere positive
premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i
kalenderåret.
25. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
26. Satser – tilskudd til private barnehager for 2016:
a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):
i. Små barn – 90,31 kr
ii. Store barn – 43,49 kr
a. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:
i. Små barn – 195.075 kroner
ii. Store barn – 93.928 kroner
27. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo- og
servicesenter HO på Lagård skal
finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt senter.
Saken skal fremmes før beslutning av
bygging foretas.
28. For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende:
a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og
fritidseiendommer.
b. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre
eiendommer (næring).
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
29. Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr:
a. Feiegebyret økes med 10%.

b. Ingen endring i vanngebyr.
c. Ingen endring i avløpsgebyr.
30. Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den
gjenåpnede avdelingen på Lundeåne skal
være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige vurderinger og fremlegges
fremdrift for gjenåpning.
31. I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert
pris for barn som går på kino sammen
med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra besøkstall og samlede
inntekter, og danner grunnlaget for om
forsøkene videreføres som permanente.
32. Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser
sosialpedagogiske tiltak på grunnskolene i Eigersund
kommune.
33. Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at
seniorer står lenger i jobb vektlegges.
34. Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse,
hverdagsrehabilitering, pedagogisk
bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1.-4.klasse prioriteres når
avdelingene legger sine detaljbudsjetter.
35. I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke
tjenestetilbud som kan og bør
samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av helsehus e.l. i andre
kommuner.
36. Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud
for fremmedspråklige fra høsten 2016
fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410).
37. Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak
innenfor avdelingene tenkes
organisert.
38. Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere
svømmebasseng på Eigerøy i
forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det vurderes om svømmehallen på
Lagård saneres, og eventuelt erstattes
av nytt basseng på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med bygging på de
to forskjellige plasser:
a. Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny skole?
b. Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på Lagård ?
c. Transportkostnader
d. Evt andre forhold.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK
1. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til Økonomiplan 2016 - 2019 vedtas og driftsog investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige
planleggingsvirksomhet.
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

104/15 Interpellasjon ‐ Ja til et trygt og forutsigbart arbeidsliv

Interpellasjon som legges frem i møte 14.12.2015:
Arbeiderpartiet fremmet i kommunestyrets møte 16.3. 2015 en interpellasjon med tittelen
Nei tilutvidet adgang til midlertidige ansettelser. En samlet fagbevegelse gikk imot
regjeringens åpning for mer bruk av midlertidighet, men de kontroversielle endringene i
arbeidsmiljøloven ble likevelgjennomført.
Som Arbeiderpartiets Unn Therese Omdal påpekte i sin interpellasjon, har kommunen
anledning til å la være å endre praksis knyttet til midlertidige ansettelser, og dermed la være
å utnytte Lovverkets nå utvidede grenser.
Ordføreren anbefalte den gang at rådmannen skulle få anledning til å gå grundig igjennom
konsekvensene av lovendringen, og at en skulle komme tilbake til saken dersom det viser
seg at ordningen med utvidet tilgang til midlertidige ansettelser blir misbrukt.
SV mener at det ikke finnes noen grunn til en slik kartlegging, siden dette er en prinsipiell sak
knyttet til Eigersund kommunes arbeidsgiverpolitikk. Vi ønsker derfor å spørre den nye
ordføreren fra Arbeiderpartiet om han nå, sammen med SV, vil følge opp sitt eget partis
initiativ og støtte en innføring av lokale begrensninger av midlertidige ansettelser.
Eigersund kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for øvrig har hovedprioritet. Som en følge av dette
ønsker kommunestyret å praktisere regelverket slik at det gir trygghet, forutsigbarhet og
stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Eigersund kommune ønsker dessuten å være
konkurransedyktig i å tiltrekke oss ny arbeidskraft. Kommunen vil derfor praktisere
arbeidsmiljøloven etter de bestemmelser som gjaldt før ny lov ble vedtatt av stortingsflertallet
den 19. mars i år.

Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til
plankomiteen ‐ utbygging av Eigerøy skole

18.11.2015 Behandling i Formannskapet

BJØRN CARLSEN (H) foeslo:
"Saken utsettes for politisk behandling i desembermøtet."
Votering ‐ utsettelsesforslag:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

FS‐ 108/15 Vedtak:

Saken utsettes for politisk behandling i desembermøtet.
Vedtaket er enstemmig.

10.12.2015 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av Bjørn Carlsen (Høyre)
"Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1: Det opprettes en fast byggekomite for større investeringer i inneværende kommunestyreperiode.
Kommunens reglement for byggekomiteer justeres i tråd med dette.
2: Som politiske representanter velges:
·

Som representant fra levekårsutvalget: Magnus Østebrød (H)

·

Som representant fra planteknisk utvalg: Tove Løyning (AP)

·

Som representant fra formannskapet: May Helen Hetland Ervik (FrP)

I tillegg oppnevnes 3 representanter fra administrasjonen
3. Felles brukerutvalg inviteres til å utpeke 1 representant til komiteen."

Votering:

Carlsens forslag enstemming vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS‐ 119/15 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Det opprettes en fast byggekomite for større investeringer i inneværende
kommunestyreperiode. Kommunens reglement for byggekomiteer justeres i tråd med dette.
2. Som politiske representanter velges:
·

Som representant fra levekårsutvalget: Magnus Østebrød (H)

·

Som representant fra planteknisk utvalg: Tove Løyning (AP)

·

Som representant fra formannskapet: May Helen Hetland Ervik (FrP)I tillegg oppnevnes 3
representanter fra administrasjonen
3. Felles brukerutvalg inviteres til å utpeke 1 representant til komiteen.

Vedtaktets stemmetall fremgår av voteringen.

