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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 993 96 623 til Randi Haugstad 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
    - Ingen 
 
 

 
 Sak 20/17 – strategi-forhandlinger er unntatt 

offentlighet og sendes kun møtende medlemmer 
 

 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller 
delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av 
sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da 
saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
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Arkivsaksnr.: 17/703 
Journalpostløpenr.: 17/10890 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
013/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns ekstraordinære 
møte 23.03.17 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
529196 Protokoll - Eigersund Næring og Havn KF ekstraordinært møte- 23.03.2017 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
 
 

Side 3 av 89



 

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 
 

 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Foretak:  Eigersund Næring og Havn KF 

Møtedato:  23.03.2017  Møtested:  Formannskapssalen, 
Rådhuset 

Tidspunkt ‐ fra:  Kl. 16:30   Tidspunkt ‐ til:  Kl. 17:45 

Sak – fra / til:  010/17 – 012/17 
 
 
Følgende medlemer møtte:  Parti 
Kjetil Bodal  ans 

Frank Emil Moen  AP 

Harald Røkenes  bru 

Liv Fredriksen  bru 

Siri Skaar Stornes  bru 

Leif Erik Egaas  H 

Alf Tore Sæstad  KrF 

 
Følgende medlemmer hadde forfall:  Parti 
Helene Rodvelt  V 

 

Følgende varamedlemmer møtte:  Parti 

Tommy Bjellås  FRP 

 
Merknader til møtet: 

 Siri Skaar Stornes (brukerrepr.) deltok i møtet pr. telefon 

 Sak 011/17 – avtale om feste av tomt – ble behandlet i lukket møte, jf. KL. § 31.5/Offl. § 23. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas   
Styreleder  Randi Haugstad 
  Sekretær 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8): 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 

 
‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐ 

 
 
 
 
Saksliste 
Sak nr.  Sakstittel   

010/17 

Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns 

ekstraordinære møte 08.03.17 

011/17  Avtale om feste av tomt 

012/17 

Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns 

ekstraordinære møte 23.03.17 
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010/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns 
ekstraordinære møte 08.03.17 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
23.03.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
KJETIL L. BODAL (ans.repr) viste til sak 008/17 ‐ forespørsel vedr. HMS treningssenter i 
Egersund havn ‐  og stilte spørsmål om det et en eller to leietakere i det det står Egergy 
Innovation/Egersund Energy Base AS. 
 
Styrets intensjon er at det skal være èn leietaker, hvem det blir avgjøres av leietaker. 
 
 
HARALD RØKENES (brukerrepr.) viste til at det ligger ved en bakside over representantene 
som ikke er oppdatert. 

Sekretæren beklaget at det er lagt ved feil bakside. 

Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Bodal og Røkenes merknader. 

 
ENH‐ 010/17 Vedtak: 
Protokoll fra forrige møte godkjennes med merknadene. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 

012/17 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns 
ekstraordinære møte 23.03.17 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
 
23.03.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 

· HARALD RØKENES (brukerrepr.) viste til egenvurderingen som skal gjennomføres, og 
sa at dette trolig vil komme i maimøtet. 

 

· STYRELEDER LEIF ERIK EGAAS orienterte om at Egersund Energy Summit avholder 
konferanse 9. og 10. mai 2017 ang. vindkraft og utviklingen rundt nordsjøbassenget 
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mm. Styrets medlemmer ønskes velkommen. 

 

· FRANK EMIL MOEN (AP) orienterte om at det vil foregå et idèseminar, 
næringsutvikling innen fornybar energi i Eigersund og Dalane som avholdes på Grand 
hotell tirsdag 28.03.17. 

 

· DAGLIG LEDER orienterte om etableringer på Kaupanes og Kongstein, takster og 
forhandlinger. 

 

Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 

 
ENH‐ 012/17 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  03.04.2017 
Arkiv: : FE - 210, FA - U01, FA - 
P00, TI - &14 
Arkivsaksnr.: 17/706 
Journalpostløpenr.: 17/11688 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
014/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 

Kommunestyret 
 

 

 
 

Kontrollutvalget 
 

 

 
 
Årsregnskap og årsberetning 2016 - Eigersund Næring og Havn KF 
 
Bakgrunn: 
Fremlagt sak omhandler årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund Næring og Havn KF 
for driftsåret 2016. Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig 
og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og 
tomteutvikling både til bolig og til næring. I 2016 har det vært arbeidet særskilt for både å 
realisere tomteutvikling og leie ut arealer for næring. Foretaket har også til formål å stå for 
forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven. 
Foretakets arbeid i 2016 beskrives i årsberetningen samtidig som en viser årsregnskapet – 
som viser et samlet mindreforbruk i drift på 117.843,16 kroner (som styret og kommunestyret 
må ta stilling til). Investeringsregnskapet er i balanse. 
 
Daglig leders vurdering: 
Daglig leder er fornøyd med det økonomiske resultat for 2016. 
 
Oversikten viser at udisponert mindreforbruk («overskudd») for foretaket ble på 117.843,16 
kroner. Av dette er 3.390,97 kroner relatert til havnekassen og 114.452,19 kroner knyttet opp 
mot resten av virksomheten. Mindreforbruket settes av på to driftsfond – et for havnedriften 
og et for ordinær drift. Dette er et samlet mindreforbruk («overskudd») som daglig leder er 
fornøyd med. 
 
Ellers viser daglig leder til årsberetningen. 

 
Forslag til vedtak: 
Styret innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund Næring og Havn KF for driftsåret 2016 
godkjennes. 

Side 8 av 89



2. Udisponert mindreforbruk («overskudd») for foretaket ble på 117.843,16 kroner. Av 
dette er  3.390,97 kroner relatert til havnekassen og 114.452,19 kroner knyttet opp mot 
resten av virksomheten. Mindreforbruket settes av på to driftsfond. 

 
 
 
Saksgang: 
Saken behandles i Kontrollutvalget, Eigersund Næring og Havn og Kommunestyret. Endelig 
vedtak oversendes iht. forskrift til Fylkesmann i Rogaland. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
R2016 er ikke tidligere behandlet. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Daglig leder viser til årsberetning og vedlagt årsregnskap. 
 
 
 
 
 
Driftsregnskap 2016 
Samlet oversikt over driften til foretaket viser følgende utvikling: 
 

 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Som det fremkommer av tabellen har inntektene vært høyere enn budsjettert. Dette er 
knyttet opp mot spesielt varevederlag og utleie av bla. areal innenfor havnevesenet.  
 
Udisponert mindreforbruk («overskudd») for foretaket ble på 117.843,16 kroner. Av dette er 
3.390,97 kroner relatert til havnekassen og 114.452,19 kroner knyttet opp mot resten av 
virksomheten. Disse forhold er ført som avsatt i driftsregnskapet – iht. forskrift. 
 
Daglig leder peker på at det er satt av 3.194.681 kroner til Driftsfond (Havnevesen) i 2016. 
Driftsfond (Havnevesen) er nå på 5.060.953 kroner. Avsetningen er knyttet opp mot 
overskuddet i 2015 – som iht. vedtak skulle settes av på fond.  
 
Investeringsregnskap 2015 
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Samlet oversikt over investeringsregnskapet til foretaket viser følgende utgifter: 

 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Som det fremkommer i årsregnskapet så har følgende disponeringer blitt foretatt: 

a. I forbindelse med prosjekt 1003 Reguleringsplan Kaupanes så er 700.001 kroner 
overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

b. I prosjekt 1007 Utbedring Nordsjøterminalen så har det blitt overført 10,7 millioner 
kroner fra Eigersund kommune. Dette iht. budsjett – både i foretaket og Eigersund 
kommune. Iht. foretakets økonomiplan skal dette tilbakebetales i 2019. 

c. Av tidligere ubrukte lånemidler (fra tidligere år) så har disse blitt disponert slik i 
2016: 

a. Prosjekt 1007 Utbedring Nordsjøterminalen - 2.558.000 kroner.  
b. Prosjekt 1018 Kjøp av bygg ved Nordsjøterminalen – 132.000 kroner. 

d. Investeringsfondet (Havnevesen) er nå på 786.901 kroner. I 2016 har vi brukt 
10.555.733 kroner av Investeringsfondet (Havnevesen) – dette iht. budsjett. 

 
 
For nærmere informasjon viser en til Note 9 i regnskapet som viser en samlet 
investeringsoversikt. 
 
 
 
Alternative løsninger:  
Foreslå alternativ disponering av udisponert mindreforbruk («overskuddet»). 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
531335 Årsberetning 2016 
529869 Fullstendig regnskap for 2016 -  Eigersund Næring og Havn KF 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Årsberetning for 2016 for Eigersund Næring og Havn KF 

1.0 Eigersund Næring og Havn KF 

Eigersund Næring og Havn KF ble vedtatt opprettet i kommunestyremøte 05.11.2012, sak 
094/12. 

«Det etableres et nytt Kommunalt Foretak - Eigersund Næring og Havn KF som får ansvar for 
kommunes 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.» 

Styret har 8 medlemmer, hvorav 3 kvinner og 5 menn. Av disse er 4 politisk oppnevnte, 3 er 
brukerrepresentanter, mens det er 1 representant for de ansatte. Den formelle registreringen i 
Brønnøysundregistrene ble gjort 18.06.14. før den tid fungerte styret som interimsstyre. 
Vedtektene for foretaket ble vedtatt i kommunestyret 24.03.14 i sak 015/14.  

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet 
næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme, samt 
tomteutvikling både til bolig og næring. Foretaket skal arbeide for å bidra til boligutvikling 
innenfor alle deler av kommunen. Den konkrete arbeidsfordelingen mellom kommune og 
foretak innenfor dette området er enda ikke avklart. Foretaket har også til formål å stå for 
forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven. 

Foretaket eies av Eigersund kommune. Kommunestyret er foretakets øverste organ. Eigersund 
kommune har ikke utarbeidet en samlet eierstrategi for foretaket. Eigersund Næring og Havn 
KF ledes av styret for Eigersund Næring og Havn KF. Eigersund kommune er foretakets 
kontorkommune. 

Eigersund Næring og Havn KF er Eigersund kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de 
administrative og forvaltningsmessige Eigersund kommune er tillagt etter Havne- og 
farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.  

Eigersund Næring og Havn KF har utarbeidet egne etiske retningslinjer som bygger på 
Eigersund kommunes etiske retningslinjer.  

Eigersund Næring og Havn KF er underlagt Eigersund kommunes vedtatte overordnede 
personalpolitiske plan som innebærer å arbeide for like vilkår når det gjelder arbeid, lønn og 
trivsel for ansatte - uavhengig av kjønn, alder, religion/livssyn, nedsatt funksjonsevne, 
kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn. 

Årsregnskap 2016 for Eigersund Næring og Havn KF er lagt ved. 
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1.1 Arbeidet i styret 

Det er behandlet 46 saker i styret.  

 

1.2 Arbeidet i administrasjonen 

Den daglige driften ledes av daglig leder. Havnefogden leder havneadministrasjonen. 

Foretaket har 4 ansatte, 3 i havnen og en leder for foretaket. Foretakets arbeidsoppgaver er 
knyttet til havn, reiseliv og turisme, arealdisponering og generell næringsutvikling. Kontakt 
med brukere, enkeltpersoner og næringsliv har også vært en prioritert oppgave. 

 

1.2.1 Havn 

Egersund havn har god plass med en samlet kai lengde på rundt 4500 meter og dybde på 8-10 
meter. 

I 2016 ble det foretatt betydelige utdypninger i havneområdet. Godt og vel 2000m2 masse ble 
sprengt ut fordelt på 4 grunner. Utenfor kai 14 ble det også foretatt en opprydding/utdyping. 
Som følge av tiltakene er havna dypere og bedre enn før arbeidene startet. 

Havna inkluderer tre ro-ro kaier. Unikt for havna er at den ikke har tidevannsforskjell og at den 
er så å si isfri hele året. Det er kort innseiling fra havet og vi har skjermet ankerplass. Det er 
gode vei og jernbaneforbindelser til havnen. Av den totale kai lengde er 1500 m i kommunal 
eie. 

I 2016 ble det reparert/bygget 160 meter kai på den gamle fergeterminalen. Kystverket bevilget 
også midler til utdyping utenfor den nye kaien. Dette arbeidet skal utføres i 2017. Kaien ble 
plastret i 2016, slik at det er mulig å utdype 1-2 meter ekstra. Med de nye tiltakene vil sjøen 
utenfor kaien ha en dybde på 8 meter. 

Eigersund Næring og Havn KF har kjøpt den gamle ferjeterminalen. Siktemålet er å rive denne 
for å gi plass til ny næringsvirksomhet. 

På slutten av 2016 ble hele området på Kaupanes gruset opp, slik at en kunne ta imot 
vindmøller. Samtlige vindmøller som er kommet til området er tatt imot på Kaupanes. 

Det er mottatt betydelige mengder konsumfisk/skalldyr i Egersund i 2016. 

Havnen fremstår som en av de største i landet. 

 

Statistikk for havnen 2016 
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Havnen har høy aktivitet. Aktiviteten kan illustreres på følgende måter: 

Figur 1. Mottak av konsumfisk/skalldyr 2016 

 

 

Totalt mottatt:  

Reker/Skalldyr - 364t 

Sild - 61.031t 

Makrell - 47.998t 

Hestmakrell - 589t 

Kvitfisk/konsum - 1.879t 

Laks/Ørret - 0t 

Annet - 750t 
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Figur 2. Mottak av fiskeråstoff - for produksjon av fiskemel/olje 2016

 

Totalt mottatt: 103.309t 

Figur 3. Inntekter på skip og last 

Inntektene på skip og last har hatt en jevn stigning siden 2014. 
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Mottak av fiskeråstoff, tonn

Egersund Sildoljefabrikk

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2014 2015 2016

Inntekter, kroner

Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag

Side 14 av 89



5 
 

2014 - 3.856.612 kr 

2015 - 3.962.015 kr 

2016 - 4.334.056 kr 

 

Figur 4. Skipstrafikk og godsmengder: statistikk godsmengder i tonn 

Godsmengder i tonn har hatt en viss nedgang siden 2014. 

 

 

 

Totale godsmengder: 

2014 - 914.341 t 

2015 - 978.095 t 

2016 - 853.902 t 

 

 

 

 

Tabell 1. Skipstrafikk og godsmengder: Statistikk for skipsanløp og bruttotonnasje 
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Skipsanløp og bruttotonnasje har hatt en økning siden 2014: 

 

 2016 2015 2014 

 Anløp Br. tonn Anløp Br. tonn Anløp Br. tonn 

HANDELSFARTØY       

Innenriks 112 112.500 180 236.942 103 121.526 

Utenriks 778 2.902.082 797 2.880.942 821 2.774.686 

       

FISKEFARTØY       

Norske 1.612 1.399.637 1.415 1.164.351 1.438 1.216.455 

Utenlandske 84 147.971 97 167.178 91 151.469 

       

TIL SAMMEN 2.586 4.572.190 2.489 4.449.413 2.453 4.264.136 

 

Figur 5. Skipstrafikk og godsmengder: statistikk ilandført fisk i tonn. 

Ilandført fisk i tonn har hatt en nedgang i 2016 sett i forhold til 2015 og 2014: 
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Totalt ilandført fisk: 

2014 - 232.183 t 

2015 - 243.334 t 

2016 - 215.920 t 

 

Det ble i 2016 lastet og losset 854.000 tonn gods over kaiene i havneområdet. Dette er en 
nedgang på 124.000 tonn i forhold til 2015. Reduksjonen er en følge av lavere aktivitet i 
Ryttervik, noe som også er en medvirkende årsak til at antall anløp av handelsfartøy sank til 
890 fra 977 året før.  
Last i tørrbulk utgjør omlag halvparten av godsmengden som ble håndtert i fjor. Av kvantumet 
på 420.000 tonn utgjør utskiping av knust stein fra Hellvik og Maurholen hele 305.000 tonn. 
Resten fordeler seg mellom fiskemel, kornprodukter, skrap og treflis. 
 
I 2016 ble det landet 216.000 tonn fisk til de lokale mottakene. Dette er 28.000 tonn mindre 
enn året før. Det var mindre mottak av industrifisk som førte til at det totalt sett ble nedgang, 
for når det gjelder konsumfisk ble 2016 et rekordår. Det ble landet 112.000 tonn konsumfisk og 
skalldyr på Kaupanes og Rauhedlå i fjor, og det har ikke vært landet så mye i løpet av et år. 
Havnen hadde 1.696 anløp av fiskefartøy i 2016. Dette er 184 flere enn i 2015. At 184 flere 
fartøy til sammen leverer mindre fisk forklares blant annet med at det nok var mange små 
fiskefartøy som hadde Egersund som base i høstens makrellsesong. 
 
Etter 2 år med et svært høyt antall håndterte containere, var det i fjor en klar nedgang. Det ble i 
2016 håndtert 5.068 TEU containere på Kaupanes. Det betyr at om lag 2.500 TEU tomme 
containere i løpet av fjoråret ble satt i land, for så å bli fylt med fisk og fraktet ut i verden med 
containerskip. I 2015 ble det håndtert i alt 7.661 TEU. Dette betyr at i fjor ble mye fisk fraktet 
ut med fryseskip og trailere. 
 
Det ble i 2016 skipet ut langt mer tømmer fra Kaupanes enn tidligere år. Dette var positivt på 
flere måter, ikke minst ved at denne trafikken genererte inntekter til havnekassen i form av 
varevederlag. Den samlede vareførselen over kommunale kaier innbragte i fjor kr1.761.849,00 
i varevederlag. Vi må tilbake til 2006 for å finne et år med høyere inntekt på denne posten. Da 
fikk imidlertid havnen også varevederlag for gods som ble fraktet med ferja. 
 
( 1 TEU tilsvarer en 20 fot container (twenty-foot equivalent unit) I og med at det benyttes 
forskjellige typer containere ( f.eks. 10, 20 og 40 fot), brukes altså begrepet TEU for å gi et 
greit sammenlikningsgrunnlag i statistikkbruk. Praktisk talt alt av fisk på Kaupanes går i 40 fot 
containere. ) 
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Utvikling av havnen 
 
Styret har hat stor oppmerksomhet knyttet til utviklingen av havnen. Sentrale problemstillinger 
som har vært behandlet i styret er: 

1. Områdeplanen for Kaupanes 

2. Forhandlinger - investeringer på Kaupanes 

3. Markedsplan Havneområdet  

4. Kjøp av eiendom (Terminalbygget) 

5. Utdypning av Hovland ferjekai 

6. Utleie av lokaler i Havnebygget 

7. Status og framdrift for utbygningsområdene på Kaupanes 

8. Søknad om leie av arealer til HMS utdanningssenter 

9. Forhandlinger med Statnett 

10. Kai 15 Kaupanes 

11. Havnebygget - bygningsmessig vurdering 

12. Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS 

13. Avgifts- og prisliste for Egersund Havn 2017 

 

Den generelle utviklingen for havnen er svært positiv. Flere av styrets saker har vært knyttet til 
å forbedre havnas infrastruktur. Bedre dypdeforhold er et vesentlig element i konkurransen 
med andre havner. En aktiv profilering av havna både lokalt og internasjonalt virket også 
positivt når det ble besluttet at vindmøllene skulle tas i land i Egersund. 

Når den nye områdeplanen for Kaupanes er ferdig, vil en få et betydelig næringsområde som 
kan leies ut. Kombinert med private næringsområder i det samme området, vil denne delen av 
kommunen framstå som svært attraktivt med tanke på etablering.  

Forhandlingene med Statnett endte positivt. Statnett bygger. Arbeidspapirene går ut til 
sommeren. Kombinert med arbeidet til private aktører kan området framstå som et senter for 
fornybar energi. 

 

Veien videre 
 

Kommunestyret har satt av 500.000kr til ny dypvannskai utenfor Ervik Shipping. Beløpet er 
satt av i 2020. Det er allerede utarbeidet et forprosjekt for anlegget. Dersom beløpet kan 
finansieres tidligere er det ikke noe i veien for at kaien kan bygges før 2020. Byggingen kan 
være aktuell dersom Eigersund får ekstraordinære tiltaksmidler. 
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Søknadsprosessen med ny tømmerkai på Kongstein startet i slutten av 2016. Den formelle 
søknaden ble sendt innen 1.04.17. Det er mulig å få inntil 80% av kostnadene til kaien. Det er 
allerede satt ned en arbeidsgruppe hvor representanter for næringen også deltar. Signalene om 
et eventuelt tilskudd er svært gode.  

Markedsføring er alfa omega. Styreleder, daglig leder samt representanter for Ervik shipping 
har vært på markedsføringsreise både i Hamburg og Bremerhaven. Her møtte vi blant annet 
sentrale beslutningstakere innen vindmølle transport. 

Arbeidet med en aktiv markedsføring av havna og kommunen vil fortsette i 2017. Målsettingen 
er å møte beslutningstakere som kan ha nytte av å bruke havnen. Inntektene kan variere for det 
er betydelig usikkerhet knyttet til fremtiden. Vi må i felleskap arbeide for at den gode trenden 
fortsetter. 

 

1.2.2 Reiseliv og turisme 

Reiseliv og turisme er en vekstnæring både lokalt og nasjonalt. Styret har behandlet flere saker 
knyttet til reiseliv og turisme. Av sakene kan nevnes: 

1. Evaluering av sommersesongen 2015. Hva bør det arbeides videre med ? 

2. Statusrapport for turistsesongen 2016 

3. Informasjonstavle 

 

A. Statistikk/oversikt fra sesongen 

I sommer 2016 har det vært 2517 besøkende på turistkontoret. De fleste kommer fra 
Tyskland, deretter - Norden.  

Vi hadde mer informasjon tilgjengelig på engelsk, sammenlignet med 2015. Turistene var 
opptatt av hvordan de skulle komme fra og til forskjellige reisemål. Det var også mange som 
ville bruke Wifi. 

De fleste besøkende kom i uke 30. Dette vises på figur 6: 
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B. Tilbud av guidete aktiviteter i løpet av sesong: 

    Det ble arrangert byvandring i juli måned, hver mandag, onsdag og fredag (i samarbeid 
med Magma Geopark). Tilbudet ble ganske populært (gjennomsnitt interessenter var 8 personer 
per tur). Vi anbefaler å fortsette med dette. 

    Det var også mulig å ta en fisketur (i samarbeid med lokal fisker). Her hadde 
turiskontoret bare en formidlende rolle, men det var mulig å låne redningsvester og fiskeutstyr 
på turistinformasjonen. 

 

C. Representasjon av foretaket på medlemsmøter, messer og konferanser: 

    Det ble foretatt regelmessige kommunikasjonsmøter med Region Stavanger og 
Nordsjøvegen i forhold til posisjonering av byen som destinasjon. Det er en god dialog med 
Magma Geopark (blant annet ressursgruppemøte Sykkel 2017 og partnermøte v/Magma 
Geopark i tillegg til regelmessig kommunikasjon). Foretaket er med på kommunens og 
sentrumsforeningens initiativ Aktivitet i sentrum 2017. 

    Reiseliv som yrke var representert på Yrkesvalgdagen 2017, hvor turistkontoret hadde en 
rolle som utstiller. Det er viktig å øke kompetansen innen reiseliv. Eigersund Næring og Havn 
KF deltok på konferansen om Campingnæring 2016. Foretaket deltok også på 
Reiselivskonferanse 2016. Her var Næringsforeningen og Turistforeningen arrangører. 

    Turistinformasjon har en sentral rolle av formidling av variert informasjon knyttet til 
byen og regionen. Derfor er det svært viktig å oppnå et godt samarbeid med lokale og regionale 
aktører. Dette har blitt gjort ved å delta på regelmessige kommunikasjonsmøter med ESF, 
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Kulturkontoret, Sykkelbyen, Chokoladefabrikken, Grand, Magma Geopark og 
Fayancemuseum. 

 

D. Digital tilstedeværelse: 

   Informasjon om byen på kommunen sin nettside har ikke vært oppdatert på lang tid. Derfor 
var det en av de prioritetene å oppdatere informasjonsmateriell som legges ut der. Foreløpig er 
det utarbeidet artikler på engelsk og polsk. 

   Det er en god dialog med Sentrumsforeningen i forhold til informasjon om Egersund på 
engelsk. Visit Egersund er en nettside som de fleste interessenter kommer til når de leter 
informasjon om byen, og det er svært viktig å ha artikler på engelsk. Oversetting og 
tilrettelegging av informasjonsmateriell er påbegynt og legges ut snarest. 

   Turistinformasjonens Facebook side administreres og promoteres videre. Oversetting og 
tilrettelegging av informasjonsmateriell om Eigersund på Region Stavanger sin nettside og 
Nordsjøvegen sin nettside (norsk, engelsk og tysk) fortsetter videre. 

   Aktivitetskalender på Region Stavanger sin nettside (vises også på Nordsjøvegen, Fjord 
Norge, Visit Norway) oppdateres regelmessig (også på vegne av andre lokale aktører). Det 
foretas også regelmessig dialog med interessenter (epost/Facebook)selv utenom sesongen. 

 

E. Bestilling, utarbeiding, tilrettelegging av relevant informasjonsmateriell på 
turistkontoret: 

  Det utarbeides innlegg om Eigersund på Nordsjøvegen sitt magasin, Region Stavanger sitt 
magasin og City Maps v/Region Stavanger ved behov. 

I forbindelse med sommerens byvandringstur er det utarbeidet et innlegg på Egersund 
byvandringsbrosjyre (i tett samarbeid med Magma Geopark). 

  Turistinformasjon sørger for at det er bestilt nok relevante brosjyrer fra samarbeidspartnere 
og eksterne aktører for sesongen. 

 

F.  Presentasjon av Egersund  

Det er utarbeidet en messevegg (to versjoner - engelsk og polsk) og en PowerPoint - 
presentasjon om Egersund som skal brukes i forbindelse med Scandinavian Days i Stettin. Der 
skal byen og regionen promoteres som reiselivsdestinasjon. Det blir også foretatt en 
presentasjon av kommunen på Universitetet i Stettin (2017). 
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G. Samarbeid med Sentrumsforeningen:  

Samarbeid med Sentrumsforeningen skjer regelmessig. Vi har samarbeidet om 
informasjonsskilt i sentrum. Vi har også oppdatert bykartet, i tillegg til kontinuerlig dialog 
angående felles saker om reiseliv og aktivitet i sentrum. 

 

H. Annet  

Det er utarbeidet et forslag til et informasjonsskilt om Eigersund kommune som skal 
plasseres ved innkjøringene til Egersund (E39 og RV44). Disse planlegges montert våren 2017. 

 

1.2.3 Arealdisponering og tomteutvikling 

Foretakets vedtekter sier at Eigersund Næring og Havn KF skal arbeide for å bidra til 
boligbygging innenfor alle deler av kommunen, og at det i så stor grad som mulig benyttes 
eksisterende kommunal infrastruktur og bygningsmasse når prosjekter planlegges. Kommunen 
er i dag godt skodd når det gjelder boligtomter. Det er også mange boliger til salgs.  

Det arbeides aktivt for å skaffe mer næringsareal i kommunen. Sentralt i dette arbeidet er den 
nye områdeplanen for Kaupanes. Forslag til planprogram for Kaupanes havne- og 
farvannsområde omfatter hovedproblemstillinger knyttet til planarbeid, oversikt over 
eventuelle utredninger som tidligere er utført eller som skal utføres som en del av det videre 
planarbeidet.  

Ressursbruken er i samsvar med de midlene kommunestyret satte av til formålet. 
Rollefordelingen mellom Eigersund kommune og Eigersund Næring og Havn KF er ikke 
avklart enda. 

 

1.2.4 Næringsutvikling 

Under foretakets ansvar ligger også ansvaret for generell næringsutvikling. Styret har behandlet 
flere problemstillinger knyttet til generell næringsutvikling, for eks. 

1. Samarbeid med Skape 

2. Orienteringer om Skape, I-park og Vinterlandbruksskolen på Jæren 

3. Evaluering av samarbeidet med Sentrumsforeningen 

For å lykkes med næringsutvikling er det viktig å ha godt samarbeid med kommunen, NAV, 
Ipark, Skape, samt aktuelle investorer. Det er et godt samarbeid med alle disse aktørene. 

Næringsutvikling er et vidt begrep. Samlet sett innbefatter det arbeidet for å legge forholdene 
til rette for etablering av næring og for næringens muligheter til å utvikle seg. Næringsutvikling 
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innbefatter derfor hjelp til den enkelte aktør, gjerne grunder. Møtet med den offentlige 
forvaltning er viktig for mange etablerere. Spesielt teknisk etat og planavdelingen er sentralt for 
næringsutviklingen i enhver kommune. Generelt sett er det her de store aktørene har spørsmål. 
Problemstillinger innen planstatus, reguleringsplaner, dispensasjonsadgang og arealdelen innen 
kommuneplanen er klassiske problemstillinger. Mange av utfordringene løses ved en grei 
dialog. Den andre hovedgruppen av aktører er de som ønsker å starte egen virksomhet. Her er 
det mange spørsmål innen valg av organisasjonsform, regnskapsføring og hvordan selskapet 
skal registreres. 

Foretaket har arbeidsfordeling med Skape og næringssjefene i Dalane. Dersom det kommer 
etablerere fra andre kommuner er administrasjonen behjelpelig med å formidle kontakt. De 2-3 
første timer får etablerere gratis veiledning av daglig leder. Ut over dette blir de henvist til 
Skape, Stavanger. Her er det en avtale om å fakturere etter medgått tid. Skape arrangerer kurs 
for etablerere i regionen. Disse kursene går på omgang mellom kommunene. De er gratis. 
Dersom noen ønsker å delta på kurs andre steder har de full anledning til det. Foretaket har en 
nær dialog med Skape, de som ønsker å starte virksomhet og næringssjefene i Dalane slik at 
kurstilbudet samsvarer med behovene. 

I 2016 var foretakets etablererveiledning knyttet til følgende områder: toving og salg av 
ullprodukter, levering av mat til private husholdinger, etablering av butikk, rådgivningstjeneste 
for bedrifter samt videreutvikling av fiskeribedrifter. Samarbeid med NAV for å skrive 
næringsfaglige vurderinger er også sentralt. Basert på næringsfaglig vurdering kan NAV 
forlenge tilskuddsperioden for ledige med inntil 12 måneder.  

Ressursbruken er i samsvar med de midlene Kommunestyret satte av til formålet.  

 

1.3 Oppsummering 

Mye av aktiviteten i 2016 har vært knyttet til viderutvikling av foretaket. Følgende 
problemstillinger har vært sentrale: 

1. Styrking av arbeidet innen reiseliv og turisme 

2. Områdeplanen for Kaupanes 

3. Utdyping Kaupanes 

4. Tilrettelegging for ny/videreutvikling av bedrifter 

5. Planlegging av ny kai 

6. Markedsføring  

Det er et solid potensiale for å utvikle reiseliv og turisme i området. Dette gjelder både nær- og 
fjernturisme. Det er lagt et godt grunnlag for videreutvikling i og med at en er medlem av 
Region Stavanger og Nordsjøvegen. Lokalt burde forutsetningene være til stede i og med det 
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nære samarbeidet med Sentrumsforeningen og Magma Geopark. En utvidet åpningstid i 
turistinformasjonen bidrar forhåpentligvis til at flere turister bruker tid her i Egersund.  

Den økonomiske styringen av foretaket er innenfor de økonomiske rammene.  
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Dato:  04.04.2017 
Arkiv: : FE - 073, TI - &10, FE - 061 
Arkivsaksnr.: 15/454 
Journalpostløpenr.: 17/11764 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
015/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Informasjonsskilt - Eigersund kommune 
 
Bakgrunn: 
Styret i Eigersund Næring & Havn ønsket at det var utarbeidet et informasjonsskilt om 
Eigersund kommune som skulle plasseres ved innkjøring til Egersund. Først og fremst skulle 
det være på Krossmoen, men i tillegg så kan et lignende skilt plasseres på FV44. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Informasjonsskilt kan vise et kart over kommunen og ei liste med viktigste severdigheter og 
gjerne et par bilder.  
Det anbefales å sette opp et skilt på 2m x2,5m, som koster omtrent kr 10 000 eks.mva. 
Montering kommer i tillegg. Det estimeres cirka kr 10 000 per skilt som er de satsene 
Eigersund kommune bruker. Eventuelt fundament er beregnet til kr 5 000 pr skilt. 
Det er utarbeidet flere utkast til mulige infoskilt. Forslagene er lagt ved. 
Med henhold til type informasjonsskilt legges saken frem uten forslag til vedtak. 
Vedlegg 1. Infoskilt 1 
Vedlegg 2. Infoskilt 2 
Vedlegg 3. Infoskilt 3 
 
Saken fremmes med følgende forslag til  
 
Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for Eigersund Næring og Havn bevilger kr 60 000 til kjøp og oppsetting av 
informasjonsskilt på innfartsveiene til Eigersund. Beløpet finansieres over driftsfondet (avsatt 
i årsregnskapet for 2016) 

2.Styret velger følgende skilt, alternativ… 

 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
531234 Infoskilt 1 
531225 Infoskilt 2 
531227 Infoskilt 3 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
Samarbeidsavtale mellom Eigersund Næring og Havn KF og Egersund Sentrumsforening 
Samarbeidsavtale mellom Eigersund Næring og Havn KF og Egersund Sentrumsforening 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  04.04.2017 
Arkiv: : FE - 151, FE - 240, TI - 
&30, FA - P00, FA - U00 
Arkivsaksnr.: 16/133 
Journalpostløpenr.: 17/11775 

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

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
016/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Ekstraordinære midler til Eigersund Næring og Havn KF 
 
Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte notat om budsjett 2017-økonomiplan 2017-2020 for Eigersund 
kommune-forhold overfor Eigersund Næring og Havn KF 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Daglig leder ønsker å ha bruken av disse midlene oppe til en brei prosess. Følgelig vil det bli 
invitert til en brei dialog om bruken. Daglig leder er opptatt av styrets signaler før det 
fremmes en konkret sak. 
 
 
Saken legges frem til drøfting. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
529537 Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020 for Eigersund kommune - forhold overfor 

Egersund Næring og Havn KF 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
B2017 for EN&H KF - foreløpig versjon 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Sentraladministrasjonen 

Seksjon økonomi Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  17/10719 / 16/132 / FE - 151, TI - &30 Dato:  27.03.2017 

Saksbehandler:  Tore L. Oliversen  Direkte telefon: 51 46 80 41 /  900 67 425 

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Mottakere:   
Lars Kolnes Daglig leder / Stab næring og havn  
 
 

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020 for Eigersund kommune - forhold overfor EN&H 
KF 
 

Utgangspunkter for dette notat er «Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020» for Eigersund 
kommune - kommunestyrets vedtak den 19.12.2016 – KS-127/16. 
 
I forbindelse med B2017 er det forhold som er relatert til EN&H KF.  Følgende budsjettvedtak gjelder 
foretaket direkte (ut over det som til vanlig vil ligge og som gjelder alle): 
 

 Verbalvedtak: 

 Det opprettes et Etablerertilskudd i Eigersund kommune. Eigersund næring og havn KF 
utarbeider retningslinjer for tilskuddet, og foretar tildelingene. Tilskuddet skal fremme 
nyetableringer i Eigersund kommune (pkt. 34). 
 

 Økonomiske forhold: 
o I drift er det avsatt: 

 1.086.000 kr til ordinær drift.  
 Det er videre avsatt følgende midler til nye forhold: 

 Etableringstilskudd – 100.000 kr 

 Turisme (økt satsing) – 200.000 kr (denne overføringen var på 
100.000 kr i B2016 og er da økt med 100.000 kr til totalt 200.000 kr). 

 Disse forholdene er avsatt i drift under Sentraladministrasjonen på A1082. 
o I investeringsbudsjettet er det avsatt 850.000 kr i P1730 knyttet opp mot 

tomteutvikling. 
o I investeringsbudsjettet er det årlig avsatt 500.000 kr på P1170 – Tilrettelegging 

turisme EN&H KF. 
 
Jeg viser til at det foreligger et eget budsjettvedtak for foretaket og at det ikke er omtalt i dette 
notat. Viser videre til at EK sitt budsjett og budsjettvedtak er oversendt tidligere til foretaket. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Saksnummer Foretak Møtedato 
017/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Utfylling i sjø gnr. 8 bnr. 232 - Hovland 
 
Bakgrunn: 
Styret for Eigersund Næring og Havn KF gjorde i møte 23.02.17, sak nr. 002/17 følgende 
vedtak: 

«Eigersund Næring og Havn er i utgangspunkt positiv til søknaden fra Bertelsen og 
Garpestad, men sender saken tilbake til daglig leder for videre avklaring av ansvarsområdet 
for behandling av søknaden.» 

Det vises til vedlegg fra advokatfirmaet Tengs-Pedersen. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Advokatfirma Tengs-Pedersen har hatt en gjennomgang av foretakets rolle i denne type 
saker. Det vises i den forbindelse til den juridiske betenkningen som er lagt ved som 
vedlegg. 
Styret er i utgangspunkt positive til søknaden. Spørsmålet er om det er ny informasjon i 
advokatbetenkningen som endrer dette. Dette er en ren politisk vurdering. 
 
Saken fremmes med dette for styret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

 
Alternative løsninger:  
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
521238 Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr. 8 bnr. 232 
531303 Notat nr.2 vedr. søknad fra Bertelsen & Garpestad AS vedr. utfylling i sjø på 
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Hovland, gnr.8 bnr.232 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
Utfylling i sjø gnr. 8 bnr. 232 - Hovland 
Utfylling i sjø, Hovland - kommentarer til saksfremstillingen 
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Saksnummer Foretak Møtedato 
002/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

23.02.2017 

 
 
Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr. 8 bnr. 232 
 
Bakgrunn: 
Når det gjelder bakgrunnen for saken viser jeg til brev fra Schødt advokatkontor av 29.november 
2016.  

Brevet er lagt ved som vedlegg. 
- vedlegg: nr 1. Søknad om utfylling av sjø på Hovland gnr.8 bnr 232. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at firmaet har behov for mer areal. Det er avholdt et eget møte for å 
diskutere saken og en eventuell videre fremdrift. Fra Egersund Næring og Havn`s side møtte daglig 
leder og styreleder. På møtet ble det opplyst at Bertelsen og Garpestad også ønsker å overta den 
kommunale veien. De vil stenge den med bom. Firmaet ønsker at kommune/foretak skal anlegge ny 
vei over foretakets områder.  

Nordstøbryggen er i dag utleid på samtlige båtplasser. En eventuell innvilgelse av søknaden fører til 
at disse leieforholdene må opphøre.  

Styret i Eigersund Næring og Havn KF har tidligere behandlet søknader om utvidelse av arealet. Disse 
er avslått. Det vises i den forbindelse til  
- vedlegg: nr 2. Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS. 
- vedlegg: nr 3. Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland (Bertelsen og Garpestad). 

Bedriften har flere ganger fått tilbud om å leie areal av foretaket, men har takket nei. 

Problemstillingen denne gang er om bedriften skal få tillatelse til å fylle ut i sjøen. 
 
Daglig leders vurdering: 
Daglig leder har stor forståelse for Bertelsen og Garpestads behov for mer plass men kan ikke 
anbefale at sjøarealet fylles ut. Formålet er ikke sjø- eller havnerelatert. Det planlegges en betydelig 
satsing fra Global Fish på naboarealet. Vi må være svært tilbakeholdne med å gjøre noe som kan 
svekke hovedformålet med havna. En eventuell oppsigelse av båtplassene og stenging av den 
kommunale veien vil medføre en betydelig privatisering av området. Det er fortsatt mulig å leie areal 
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til lagring av produkter. 
Daglig leder har fått en juridisk vurdering av søknaden fra kommuneadvokaten. Vurderingen er lagt 
ved som vedlegg.  
- vedlegg: nr 4. Notat vedrørende søknad fra Bertelsen og Garpestad AS vedrørende utfylling i sjø på 
Hovland Gnr.8 Bnr.232. 
 
Når det gjelder advokatens vurdering vises det til vedlegget. Advokaten frarår at søknaden 
imøtekommes. 
 
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende 
 
Forslag til vedtak: 
Søknaden om utfylling av sjø på Hovland gnr.8 bnr.232 imøtekommes ikke. 
 

 
Møtebehandling fra Eigersund Næring og Havn KF 23.02.2017 
 
Forslag fra Ruth Evy Berglyd (Senterpartiet) 
"Eigersund Næring og Havn KF har ingen umiddelbare innsigelser for at Bertelsen og Garpestad fyller 
ut på eget område. Forutsetningen er at søker følger gjeldende regler knyttet til slik utfylling" 

 
Forslag fra Leif Erik Egaas (Høyre) 
"Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til søknaden fra Bertelsen & Garpestad, 
men saken sendes tilbake til daglig leder for videre avklaring av ansvarsområdet for behandling av 
søknaden." 

 
ENH - behandling: 
Nytt dokument i saken: 
- skriv fra advokatfirmaet Schjødt AS, datert 22.02.17, vedr. merknader til saksfremstillingen 
(jp.id.:17/6821) 

---- 0 ---- 

FRANK EMIL MOEN (AP) erklærte seg inhabil i saken da han er daglig leder i en bedrift som driver 
næringsvirksomhet på Hovland, og som er en del av konsernet, jf. Forvaltningslovens § 6, e, punkt 2. 
Han trådte ut, og innkalt vararepresentant Ruth Evy Berglyd (SP) tok sete. 
 

Votering: 
Daglig leders innstilling falt enstemmig. 
Egaas forslag vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer for Berglyds forslag (Ruth Evy Berglyd (SP) + Liv 
Fredriksen (brukerrepr.) og Tommy Bjellås (FRP)). 
 

 
ENH-002/17 vedtak: 
Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til søknaden fra Bertelsen & Garpestad, men 
saken sendes tilbake til daglig leder for videre avklaring av ansvarsområdet for behandling av 
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søknaden. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
521291 1 - Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr.8 bnr.232 
497552 Søknad om opsjon av leie - Egersund Betongteknikk AS 
521319 Søknad om kjøp av areal ved Nordsjøterminalen på Hovland 
521292 4 - Notat vedr. søknad fra Bertelsen & Garpestad AS vedr. utfyling i sjø på hovland 

gnr.8 bnr.232 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Saksnummer Foretak Møtedato 
018/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 07.04.17 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
34T 
Saksnummer Tittel 
011/17 Reglement og retningslinjer om innsyn - tiltak for bedre åpenhet 

og innsyn 
012/17 Skape årsrapport for 2016 
013/17 Søknad om statlig tilskudd til tømmerkai/tømmerterminal ved 

Konsteinsanlegget i Egersund Havn 
014/17 Uttalelse - støtte til bygging av tømmerkai i Eigersund 
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Fra: Logistikk-Varemottak <logistikk@dss.dep.no> 
Sendt: 15. mars 2017 10:22 
Til: Berit Johansen 
Kopi: Fosby Geir 
Emne: Reglement og retningslinjer om innsyn 
Vedlegg: 1289_001.pdf 
 
Til landets kommuner 
  
Justis- og beredskapsdepartementet sender ut "Reglement og retningslinjer om innsyn - tiltak for betre 
openheit og innsyn"  
  
Med vennlig hilsen 
Lovavdelingen 
Justis- og beredskapsdepartementet 
postmottak@jd.dep.no <mailto:postmottak@jd.dep.no>  
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SKAPE ÅRSRAPPORT 2016 
 
 
Vedlagt finner dere årsrapporten til Skape for 2016 til orientering for de folkevalgte. 
 
 

Med hilsen 
 

 
Suzanne de Kok Selstad 

Daglig leder Skape 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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1. Generelt om Skape 
Skape ble opprettet i 2007 som et 3-årig prosjekt med hovedmål å gi et helhetlig 
veiledningstilbud til etablerere i Rogaland. Fra 2010 ble Skape videreført som et partnerskap 
mellom alle 26 kommuner, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, som også er 
administrativt ansvarlig for Skape. Vi er nå inne i partnerskapsperioden 2016–2019. Skape gir 
kompetanse og veiledning for dem som vil starte egen bedrift.  

Skape tilbyr følgende kurs: 
 Introduksjonskurs: et 3-timers kurs som gir generell innføring i oppstart av egen bedrift 
 Etablererkurs: et 42-timers (dag eller kveld) som skal øke deltakernes kompetanse på 

etableringsfaglige emner som skal sette dem i stand til å etablere egen virksomhet og gjøre 
den levedyktig. 

 Temakurs: korte spesialkurs som den enkelte etablerer kan velge ut fra egne behov. Det 
arrangeres kurs flere steder i Rogaland. Fra tre til åtte timer, noen gang fordelt over flere 
kvelder. 

 

2. Sammendrag for året 2016 
2016 har vært et travelt år for Skape, noe som gjenspeiler det store behovet for Skape sine 
tjenester. Arbeidsmarkedet er i endring. Antall arbeidsledige har steget til 5,7 %. Det er veldig 
mange som kontakter Skape for å få kunnskap og veiledning når de ønsker å skape sin egen 
arbeidsplass.  

Regnskapet gjenspeiler aktiviteten i Skape. Resultatet er pluss kr 58.269,-. Det betyr at det er 
brukt kr. 245.972,- fra oppbygd buffer.  
 
I 2016 har vi hatt to Skape Forum, ett i Haugesund og ett i Stavanger. 
 
NAV Rogaland har flere ganger lyst ut egne etablererkurs (AMO-kurs). Målgruppen for disse 
kursene er de samme for som for Skape sine kurs. Denne situasjonen gjør at Skape må tenke 
nytt. Anbudet er blitt trukket tilbake flere ganger, senest før jul 2016. Både Jæren 
Produktutvikling (samarbeidspartner) og to av Skape sine leverandører (Vaardal-Lunde AS og 
Kreativt Næringssenter AS) er blant 14 som har levert anbud. For Skape er det «business as 
usual» inntil NAV Rogaland leverer egne etablererkurs. Dagens samarbeid med NAV fungerer 
veldig bra. 
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3. Administrasjon 
Einar Talgø var daglig leder i Skape frem til 8. august 2016. Talgø fortsatte som 
seniorrådgiver frem til 30. september, da han gikk av med pensjon. Suzanne de Kok Selstad 
begynte i Skape 25. april som seniorrådgiver og tok over som daglig leder 8. august. Selstad 
var fra oktober 2016 vært eneste ansatte i Skape. 
Aktiv Kunnskap AS bistår i driften av nettsidene og sosiale medier.  

 

4. Styringsgruppen 
Styringsgruppen har i 2016 bestått av følgende medlemmer:  

Organisasjon Navn Funksjon   
Rogaland fylkeskommune Håkon Schwalb Leder frem til mars 2016 

Rogaland fylkeskommune Norvald Skretting Leder fra mars 2016 
Fylkesmannen i Rogaland  Kari Sand     
Haugaland Vekst Inger Kallevik Håvik     
Jæren Produktutvikling  Per Kverneland     
Karmøy kommune Per Velde     
Rogaland fylkeskommune Hilde Uppstad     
Sola kommune Ingrid Iversen     
Stavanger kommune Anne Maria Antonius     

 
Daglig leder er sekretær i styringsgruppen.  

Styringsgruppen har hatt fire møter i 2016.  
Alle kommunene i fylket er tilsluttet Skape og har godkjent gjeldende handlingsplan for 
perioden 2016–2019.  

 

5. Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd 
Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd, som partnerne innførte i 2012, innebærer et 
basistilskudd fra alle kommunene. For 2016 var satsen kr. 1,25 per innbygger. Basistjenester 
fra Skape er definert i handlingsplanen og består av planlegging og gjennomføring av kurs og 
arrangementer, administrasjon, utvikling og drift av nettsiden, foredrag og markedsføring av 
Skapes basistjenester. Alle kommunene i Rogaland og Sveio i Hordaland deltar i dette. 

Kommunale tilskudd for førstelinjetjeneste og rådgivning utført i regi av Skape er beregnet 
med utgangspunkt i budsjettert kostnad for disse tjenestene. Kommunene som tilbyr disse 
tjenestene gjennom Skape, er Forsand, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola og Stavanger. 
Disse rådgivningskommunene betaler kr. 4,00 per innbygger i tillegg. Skape har dessuten 
avtale om individuell rådgivning for Karmøy og Haugaland Vekst sine kommuner. 
Finansieringen av denne tjenesten er basert på direkte fakturering etter forbruk.  
 
Førstelinjetjeneste og individuell rådgivning i fylkets øvrige kommuner dekkes av kommunene 
selv, enten direkte eller via interkommunale selskap for dette. 

 

 
 
 

Side 56 av 89



 

4 
 

6. Kursaktiviteter 

Etablererkurs 

I 2016 gjennomførte Skape åtte etablererkurs, alle i Stavanger. I tillegg har deltakerne fått tilbud 
om individuell oppfølging og blir invitert til å delta på «Skape Forum». For nærmere informasjon 
om faglig innhold og organisering av kursene og Skape Forum viser vi til nettsiden 
www.skape.no. Kursene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Etablererkurs 
2016 

Antall 
2016 

Andel 
kvinner/menn 

Antall 
2015 

Endring fra 
2015 

Landbruk 
2016 

Registrert 
NAV 2016 

Andel deltakere 
fra NAV 

Kvinner 62 60 %           

Menn 42 40 %           

Totalt 104 100 % 89 14 % 5 40 38 % 

 

     Introduksjonskurs 

     I 2016 gjennomførte Skape 24 introduksjonskurs i Stavanger (tre i Haugesund, ett på Sand, 19 på 
     Ipark og ett på Mess & Order). Fire av kursene som ble arrangert på Ipark, ble holdt på engelsk.  

Introduksjonskurs 
2016 

Antall 
2016 

Andel 
kvinner/menn 

Antall 
2015 

Endring fra 
2015 

Landbruk 
2016 

Registrert 
NAV 2016 

Andel deltakere 
fra NAV 

Kvinner 112 51 %           

Menn 107 49 %           

Totalt 219 100 % 184 16 % 11 98 45 % 

 

Temakurs 

Skape gjennomførte i alt 16 temakurs i 2016. To ble gjennomført på Karmøy, tre på Jørpeland, ett 
i Suldal, ett i Haugesund og ni i Stavanger.  

Temakurs 
2016 

Antall 
2016 

Andel 
kvinner/menn 

Antall 
2015 

Endring fra 
2015 

Landbruk 
2016 

Registrert 
NAV 2016 

Andel deltakere 
fra NAV 

Kvinner 86 54 %           

Menn 74 46 %           

Totalt 160 100 % 217 -36 % 3 69 43 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temakurs 
Antall timer 

per kurs 
Budsjettering 3 
Forretningsplan 4 
Forretningsplan & strategi 4 
Kreativitet 3 
Lag profesjonelle websider for din bedrift  4 
Markedsføring/salg 3 
Markedsføring/salg 3 
Markedsundersøkelser 4 
Nettverk 3 
Presentasjonsteknikk 4 
Regnskap, prissetting & kalkulasjon 4 
Salg & service 3 
Salg og markedsføring  4 
Sosiale medier 4 
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Oppsummering av kursaktiviteten i 2016 

Totalt antall kursdeltakere i 2016 var 483 personer, i tillegg kommer 164 deltakere på Skape Forum / 
Skape Forum Entré. Egenandelene for å delta på Skapekurs var uendret i 2016 sammenlignet med 
året før.  

Samlet oversikt -         
alle kurs / 

arrangement i 2016 

Antall 
2016 

Andel 
kvinner/ 

menn 

Totalt i 
2015 

Endring fra 
2015 

Registrert 
NAV 2016 

Andel deltakere 
fra NAV 

Kvinner 260 54 % 266       

Menn 223 46 % 224       

Totalt 483 100 % 490 0,20 % 207 43 % 

 
 

    

Etablerer- 
kurs 

Intro- 
kurs 

Tema- 
kurs 

Total 
kurs 

Skape 
Forum     
(H og 
SVG) 

1 Bjerkreim 0 0 0 0 0 

2 Bokn 0 0 0 0 0 

3 Eigersund 0 2 0 2 1 

4 Finnøy 0 1 0 1 0 

5 Forsand 0 0 1 1 0 

6 Gjesdal 1 8 4 13 0 

7 Haugesund 1 17 11 29 61 

8 Hjelmeland 0 0 7 7 0 

9 Hå 2 3 0 5 0 

10 Karmøy 0 5 11 16 23 

11 Klepp 5 2 6 13 2 

12 Kvitsøy 0 0 0 0 0 

13 Lund 0 1 0 1 0 

14 Randaberg 6 5 6 17 2 

15 Rennesøy 0 0 0 0 0 

16 Sandnes 7 28 16 51 12 

17 Sauda 0 1 0 1 0 

18 Sokndal 0 0 0 0 0 

19 Sola 11 14 5 30 8 

20 Stavanger 49 114 44 207 49 

21 Strand 0 2 26 28 2 

22 Suldal 0 5 10 15 0 

23 Time 2 3 0 5 2 

24 Tysvær 1 2 2 5 0 

25 Utsira 0 0 0 0 0 

26 Vindafjord 0 0 0 0 0 

  Andre/uspesifisert 19 6 11 36 2 

  Total 104 219 160 483 164 

 

Kommentarer til tabellen: 

 Minimum antall for å gjennomføre et Skape-kurs er som før satt til fem personer, og ti personer for de 
mer omfattende etablererkursene  

 Skape sto også som medarrangør av Skape Forum Entré i Haugesund, som samlet i alt 90 deltakere. 
 Andre/uspesifisert i tabellen er personer bosatt i andre fylker, eller som ikke har oppgitt bostedskommune 

ved påmelding. 
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7. Rapporteringssystem/gründerdatabase 
 
Skapes nettbaserte rapporteringssystem er et lukket system som er basert på samme tekniske 
plattform som nettsidene. Det betyr at alle rådgivere og kursleverandører med tilknytning til 
Skape har tilgang til sine gründere/kursdeltakere. Det er imidlertid kun Skape v/daglig leder 
som har oversikt over all aktivitet som er registrert i systemet. Informasjon i databasen 
forbeholdes Skape og kan ikke sendes videre til partnere. 

 

Rapporteringssystemet kan gi et overordnet bilde av aktiviteter og resultater i hele fylket. Det 
brukes til å følge opp gründerne individuelt, samt generere statistikk fra kurs og rådgivning.  
 

7. Markedsføring og annonsering 
Den grafiske profilen og tilhørende kampanjeelementer fra 2012 er videreført i 2016.  
 
I løpet av 2016 har Skape annonsert i lokale og regionale aviser, bl.a. Stavanger Aftenblad, 
Haugesunds Avis, Karmøynytt, Dalane Tidende og Agderposten. Det er videre kjørt 
fylkesdekkende radioreklame i samsendingene til Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic 
og Radio Nordsjø.  
 
Sosiale medier brukes oftere til å markedsføre Skape. Skape har profil både på LinkedIN, 
Facebook, Instagram og YouTube.  

  Facebook likes Endring fra året før 

2015 1 830 53 % 

2016 2 293 25 % 
  
Skapes Facebook-side har nå over 2293 «Likes», noe som gir en økning på 25 % fra 2015.  
 
Webside 

  
Unike 
besøk 

Endring 
fra i fjor 

Side- 
oppslag  

Endring 
fra i fjor 

Nye 
besøk  

Endring 
fra i fjor 

Gjengangere 

2015 92 306 27,7 % 167 747 22,8 % 77,70 %   22,3 % 

2016 98 858 7,1 % 178 419 6,36 % 78,70 % 1,30 % 21,3 % 

 

Skapes nettsted har hatt jevn økning i besøk de siste årene. 7,1 % flere besøkte nettstedet i 
2016 sammenliknet med 2015. Websiden er endret slik at den kan leses på mobil og nettbrett. 
 

 
Nyhetsbrev 
19 nyhetsbrev ble publisert i 2016. Ved utgangen av året var det registrert 1.721 aktive 
abonnenter av nyhetsbrevet fra Skape.  
 

9. Samarbeid med andre  
Skape har gjennomført to Skape Forum, ett i Haugesund i samarbeid med Haugaland Vekst 
m.fl. og ett i Stavanger. Faglig påfyll og en møteplass for gründere er noen av målene for 
disse arrangementene. 
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Skape Forum Entré 2016 
Haugesund 

Skape Forum 2016 
Stavanger 

90 74 

 
Skape har i 2016 videreført sitt samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) om etablering av 
elevbedrifter på ungdomsskolen, videregående skole og høyskole/universitet. Daglig leder har 
deltatt i skolearrangement sammen med UE og som samarbeidspartner og jurymedlem i 
forbindelse med Entreprenørdagen 2016.  
 

Skape har videre kontakt med Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger og 
deltar i Ressursgruppen for entreprenørskap ved Næringsforeningen i Stavanger-regionen. I 
regi av ressursgruppen er det gjennomført flere arrangement rettet mot gründere i regionen. 
Arrangementene har hatt god oppslutning. Målet er blant annet å gi etablerere anledning til å 
møte representanter for det offentlige virkemiddelapparatet for gründere. 
 
Skape har jevnlig miniseminarer med DNB, NAV og Mess & Order om gründervirksomhet. 
Den siste av disse seminarer gikk i samarbeid med Innovation Dock. 
 
Skape samarbeider med både Haugaland Vekst, Innovasjon Norge, Jæren Produktutvikling, 
NAV Rogaland og gründermiljøer i Rogaland. Skape har også blitt del av et fylkeskommunalt 
nettverk som jobber for gründere. 

10. Leverandørkontrakter 
12.03.2014 ble det inngått nye leverandørkontrakter med varighet på to år pluss 1 + 1 års 
opsjon. Det er utløst ett års forlengelse i 2016. Gjeldene kontrakter er reforhandlet og gjelder 
fra 12.03.2016 - 31.12.2017.  
 
Tabellen nedenfor viser kontraktfordelingen ut 2017. 

Leverandør Intro.kurs Etabl.kurs Temakurs Ind. rådgivning 

      Sørf. Nordf. Sørf. Nordf. 

Vaardal-Lunde AS X X X X X X 

Kreativ Næringssenter AS     X X X   

Rogaland Ressurssenter AS     X X   X 

Norges Vel     X X     

Ipark AS         X   

Industriell Innsats & Innovasjon AS         X   

 

11.  Individuell rådgivning  

I tillegg til kursaktiviteten tilbyr Skape individuell rådgivning (inntil 3 timer per etablerer) til 
personer som har en forretningsidé og behov for ytterligere veiledning. Tilbud om individuell 
rådgivning gjelder personer bosatt i rådgivningskommunene. Individuell rådgivning vurderes i 
hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt vekstpotensial. 
283 personer mottok individuell rådgivning i 2016.  

 Skape utfører næringsfaglige vurderinger etter anmodning fra NAV. Arbeidssøkere som søker 
om å beholde dag-/arbeidsavklaringspenger under etablering, blir henvist til avtalte 
leverandører for å få utarbeidet næringsfaglig vurdering etter rutiner som er avtalt med NAV. I 
2016 utarbeidet Skape 277 næringsfaglige vurderinger for personer bosatt i 
rådgivningskommunene, mot 83 i 2015. Tallet har økt betraktelig og ligger 234 % over nivået i 
2015. 
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Rådgivning og utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger i fylkets øvrige kommuner ivaretas 
av kommunene selv. 
 

Individuell 
rådgivning 2016 

Antall 2016 Antall 2015 Endring fra 2015  

Totalt *1 283 215 32 %  

* 1.  Dette gjelder tall for rådgivningskommunene: Forsand, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola og 
Stavanger 

 

    

Individuell 
rådgivning *1 

Næringsfaglig 
vurdering *2 

1 Bjerkreim 3 3 

2 Bokn 0 0 

3 Eigersund 0 0 

4 Finnøy 0 0 

5 Forsand 1 0 

6 Gjesdal 1 1 

7 Haugesund 3 7 

8 Hjelmeland 0 0 

9 Hå 1 3 

10 Karmøy 1 9 

11 Klepp 1 0 

12 Kvitsøy 0 0 

13 Lund 0 0 

14 Randaberg 9 11 

15 Rennesøy 2 2 

16 Sandnes 10 7 

17 Sauda 1 0 

18 Sokndal 0 0 

19 Sola 35 38 

20 Stavanger 214 193 

21 Strand 0 0 

22 Suldal 0 0 

23 Time 1 1 

24 Tysvær 0 1 

25 Utsira 0 0 

26 Vindafjord 0 0 

  Andre/uspesifisert 4 4 

  Total 283 277 

 
*1) Næringsfaglige vurderinger utarbeides også av Jæren Produktutvikling, Haugaland Vekst 
og andre, disse er ikke med i Skape sin statistikk. 

*2) Individuell rådgivning: Daglig leder gir også rådgivning på kontoret og på telefon, disse blir 
ikke registrert per dags dato. 
 

12. Utvidet rådgivning mot egenandel 

Ordningen med utvidet individuell rådgivning mot at etablererne betaler egenandel er videreført i  
2016. Dette gjelder rådgivning ut over de første 3 timene. Ordningen har en begrensning på inntil 
åtte timer. Egenandelen utgjør 1/3 av total kostnad i forhold til Skapes kostnad. 
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13. Førstelinjetjeneste 

Skape ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere for rådgivningskommunene i sørfylket. I 2016 har 
daglig leder avtalt og gjennomført møter med etablerere som ønsker å starte egen bedrift. Flere 
er henvist fra Innovasjon Norge, men de fleste kommer fra rådgivningskommunene.  
 
Førstelinjen for etablerere i fylkets øvrige kommuner ivaretas av kommunene selv. 
 

14.  Regnskap 2016 

Inntekter fra partnerne er i samsvar med budsjett. Regnskapet gjenspeiler at det har vært et travelt 
år for Skape. Det viser samtidig at det er stort behov for Skape sine tjenester som nevnt tidligere. 
Resultatet er pluss kr 58.269,-. Det betyr at det er brukt kr. 245.972,- fra oppbygd buffer. 

 Regnskap 2016 / budsjett 2016 (pr. 31.12.2016)       

  *Egen 

Regnskap 
2015 

Andel av 
budsjett 

Regnskap  
2016 

Budsjett 2016 
 Noter 

1 EGENANDLER -483 700 154,1 % -654 825 -425 000    

2 EGENANDELER - UTVIDET RÅDGIVNING -32 363 28,2 % -14 087 -50 000    

3 RÅDGIVNING I NORD-FYLKET -136 406 84,4 % -126 563 -150 000    

4 BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER -581 360 100,0 % -589 765 -590 000  1 

5 TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER -691 127 99,9 % -699 609 -700 000  1 

6 TILSKUDD FRA RFK -1 250 000 100,0 % -1 500 000 -1 500 000    

7 TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND -100 000 100,0 % -100 000 -100 000    

8 TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE (tilsagn) -300 000 100,0 % -300 000 -300 000  2 

9 INNTEKTER -3 574 956 104,5 % -3 984 849 -3 815 000    

10 Basistjenester            

11 LØNNSKOSTNADER (BASIS)* 905 762 125,4 % 1 154 017 920 000  3 

12 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 163 386 88,4 % 132 595 150 000    

13 ADMINISTRASJON / UTVIKLING 0 43,2 % 86 375 200 000    

14 MARKEDSFØRING 358 484 49,3 % 197 388 400 000    

15 REISER 19 381 78,9 % 19 719 25 000    

16 TELEFON/PORTO/IKT 62 352 70,9 % 70 850 100 000    

17 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 44 843 69,1 % 34 546 50 000    

18 MVA 116 342 60,4 % 90 620 150 000    

19 ADMINISTRASJON / UTVIKLING 1 670 550 89,5 % 1 786 110 1 995 000    

         

20 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 81 055   73 813      

21 EKSTERN BEVERTNING 828   1 262      

22 MVA 0   885      

23 INTRODUKSJONSKURS 81 883 76,0 % 75 960 100 000    

          

24 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 494 352   564 153      

25 KANTINETJENESTER & HOTELL 46 000   46 520      

26 MVA 304   975      

27 ETABLERERKURS 540 656 122,3 % 611 648 500 000    

          

28 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 147 662   158 952      

29 LOKALLEIE/BEVERTNING 1 246   538      

30 MVA 213   1 423      

31 TEMAKURS 149 121 107,3 % 160 913 150 000    

          

32 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 88 863   76 130      

33 LOKALLEIE/BEVERTNING 59 523   60 007      

34 MVA 5 291   3 795      

35 SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM 153 677 93,3 % 139 932 150 000    

          

Side 62 av 89



 

10 
 

36 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 50 000   50 000      

37 RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER 50 000 100,0 % 50 000 50 000    

38 SUM BASISTJENESTER 2 645 887 95,9 % 2 824 563 2 945 000    

          

39 FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENESTER 146 475   406 878      

40 MVA 34 644   87 630      

41 NÆRINGSFAGLIG VURDERING (NFV) 181 119 380,4 % 494 508 130 000  4 

          

42 DEKNING AV LØNNSKOSTNADER (FØRSTELINJE) 125 000 100,0 % 125 000 125 000  5 

43 INDIVIDUELL RÅDGIVNING 388 486 111,7 % 346 305 310 000    

44 UTVIDET RÅDGIVNING - SØRFYLKET 84 086 211,6 % 169 288 80 000    

45 MVA 77 291 159,0 % 119 281 75 000    

46 SUM FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING 674 863 128,8 % 759 874 590 000    

47 SUM NFV / FØRSTELINJE-RÅDGIVNING 855 982 174,2 % 1 254 382 720 000    

          

48 INDIVIDUELL RÅDGIVNING - NORD-FYLKET 109 125 115,1 % 126 563 110 000    

49 UTVIDET RÅDGIVNING NORDFYLKET 0 0,0 % 0 40 000    

50 MVA 62 373   25 313      

51 SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET 171 498 101,3 % 151 876 150 000    

52 UTGIFTER 3 673 367 110,9 % 4 230 821 3 815 000    

53 RESULTAT** 98 411   245 972 0    

54 Buffer fra 2010- 2014 -402 652   -304 241    6 

55 Differanse buffer - resultat 2015 -304 241   -58 269    6 

 
    

   
Noter       

1 i henhold til SSB-tall fra 2015       
2 kr. 150.000,- er innbetalt, kr. 150.000,- er inntektsført, vi må sende inn rapporten for 2016 for å få utbetalt siste rest.  
3 fra slutten av april til og med september dobbel lederlønn.      
4 NAV betaler ikke for Næringsfaglig vurdering (NFV). Arbeidsmarkedet er av en slik art at antallet har økt betraktelig.  

 

Innbyggere i Rogaland må ha en NFV for å gå over fra dagpenger til dagpenger under etablering. Styringsgruppen har 
blitt løpende orientert om status.   

 For 2017 skal det være en egenandel på kr. 350,- per vurdering.      
5 *Førstelinje tjeneste i Skape for rådgivningskommunene estimeres til 120 timer årlig, som til en beregnet timepris på  

 1.000 kroner/time inkl. administrative kostnader tilsvarer kr. 125.000. Intern statistikk viser at ca. 8 – 9 % av   
 rådgivning/NFV går til personer bosatt i andre kommuner enn rådgivningskommunene. Derfor er kr. 50.000  av 

 rådgivningskostnadene inkl. NFV postert som basiskostnad og resten som rådgivning/NFV for rådgivningskommunene. 

6 Underforbruk fra 2010 - 2014 er satt av som buffer. Beløpet, som ved inngangen til 2015 var kr. 402.652, er   

 ved inngangen til 2016 redusert til kr. 304.241 og er nå kr. 58.269,-     
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Til: 

 

Bjerkreim kommune 

Postboks 17 

4389 VIKESÅ 

 

Eigersund kommune 

Postboks  580 

4379 EGERSUND 

 

Finnøy kommune 

4160 FINNØY 

 

Forsand kommune 

Postboks 55 

4110 FORSAND 

 

Hjelmeland kommune 

Vågaveien 116 

4130 HJELMELAND 

 

Karmøy kommune 

Postboks 167 

Rådhuset 

4250 KOPERVIK 

 

Kvitsøy kommune 

4180 KVITSØY 

 

Lund kommune 

Moivn. 9 

4460 MOI 

 

Randaberg kommune 

Postboks 40 

4096 RANDABERG 

 

Rennesøy kommune 

Postboks 24 

4159 RENNESØY 

 

Sokndal kommune 

Gamlev. 20 

4380 HAUGE I DALANE 

 

Sola kommune 

Postboks 99 

4097 SOLA 

 

Stavanger kommune 

Postboks 8001 

4068 STAVANGER 

 

Vindafjord kommune 
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Rådhusplassen 1. 

5580 ØLEN 

 

Strand kommune 

Postboks 115 

4126 JØRPELAND 
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Fra: Lars Kolnes 
Sendt: 3. april 2017 08:45 
Til: Randi Haugstad 
Kopi: Arkiv 
Emne: VS: Søknad om tilskudd til tømmerkai i Egersund Havn 
Vedlegg: scan@multiconsult.no_20170331_152626.pdf 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no <mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no> 
[<mailto:leif.arne.hellvik@multiconsult.no>]  
Sendt: 31. mars 2017 15:38 
Til: Lars Kolnes 
Emne: FW: Søknad om tilskudd til tømmerkai i Egersund Havn 
 
Hei Lars 
 
Jeg avtalte med Odd Stangeland om å be deg sørge for at denne søknaden blir arkivert i kommunens 
arkivsystem. 
 
Mvh 
Leif Arne 
 
-----Original Message----- 
From: Hellvik, Leif Arne  
Sent: 31. mars 2017 15:35 
To: 'postmottak@landbruksdirektoratet.no' <postmottak@landbruksdirektoratet.no 
<mailto:postmottak@landbruksdirektoratet.no>> 
Cc: 'torleif.terum@slf.dep.no' <torleif.terum@slf.dep.no <mailto:torleif.terum@slf.dep.no>>; 'Helge 
Kårstad' <helge@kystskogbruket.no <mailto:helge@kystskogbruket.no>>; Inga Apeland 
<inga.apeland@vestskog.no <mailto:inga.apeland@vestskog.no>>; 'Lloyd Gundersen' 
<Lloyd.Gundersen@nortommer.no <mailto:Lloyd.Gundersen@nortommer.no>>; Stein Bomo 
<Stein.Bomo@fmro.no <mailto:Stein.Bomo@fmro.no>>; 'lars.slatta@gmail.com' <lars.slatta@gmail.com 
<mailto:lars.slatta@gmail.com>>; Lars Kolnes <lars.kolnes@eigersund.kommune.no 
<mailto:lars.kolnes@eigersund.kommune.no>>; 'Ove Romslo' <ove.romslo@egersund.havn.no 
<mailto:ove.romslo@egersund.havn.no>> 
Subject: Søknad om tilskudd til tømmerkai i Egersund Havn 
 
Hei 
 
På vegne av Eigersund kommune oversendes herved søknad om statlig tilskudd til kai- og 
tømmerterminal ved Kongsteinsanlegget i Egersund havn. 
 
Mvh 
Leif Arne Hellvik 
Multiconsult 
Mob 913 31 271 
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Rogaland skognæringsforum 

 

c/o Skogselskapet i Rogaland   Tlf: 952 10 357  
Pedersgata 32C  E-post: gerd@skogselskapet.no 
4013 Stavanger Org.nummer: 997 341 198 www.skognaringsforum.no 
 

 
 
 
Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 
 
 
 
Bygging av tømmerkai i Eigersund 
 
Rogaland skognæringsforum er glad for at Eigersund kommune tek på seg  byggherreansvaret 
for bygging av ny tømmerkai i Sør-Rogaland. Rogaland skognæringsforum støttar ein søknad om 
statlege midlar til bygging av tømmerkai i Eigersund. 
 
Utskipingsforholda for tømmer frå Sør-Rogaland har ikkje vore optimale, og om eit par år vil dei 
kunna bli kritiske om skogbruket ikkje finn ny utskipingshamn. Dette skuldast for det eine at 
Sandnes hamn vil bli stengd for tømmerutskiping, og for det andre at avverkinga i Sør-Rogaland 
er aukande. 
 
Bygging av tømmerkaiar langskysten skjer etter til dels grundige analysar. Det er laga to 
rapportar som dekkjer kysten frå Vest-Agder til Finnmark: SINTEF 2011: «Transport av 
skogsvirke i kyststrøk» og Skogkurs 2015: Infrastrukturprogrammet. Rogaland 
skognæringsforum gjorde i 2013 ein analyse av behova for tømmerterminalar i Rogaland. 
Resultatet blei rapporten «Aktuelle utbyggingsprosjekt av tømmerkaiar i Rogaland». 
 
Hausten 2016/vinteren 2017 har Rogaland skognæringsforum hatt møte med dei tre aktuelle 
kommunane, Sandnes, Hå og Eigersund, med tanke på eit best mogleg grunnlag for avgjerd av 
plassering av ny tømmerkai. På desse møta har også Vestskog SA og Nortømmer AS vore 
representert. Skogbruksnæringa har etter ei samla vurdering konkludert med Eigersund som det 
beste alternativet for skogbruket i Sør-Rogaland.  
 
Rogaland skognæringsforum ber Eigersund kommune sikra skogeigarane i Sør-Rogaland 
prioritert bruksrett til tømmerkaien og tilhøyrande lagringsareal for skogsvirke i ein periode på 
minst 25 år – og at ei slik erklæring blir tinglyst. Kaileiga må reflektera at det blir gitt store 
statlege løyvingar til tømmerkaien. 
 
 
Kort om Rogaland Skognæringsforum: 
Rogaland Skognæringsforum er ein interesseorganisasjon for skogsektoren i Rogaland. Føremålet er å 
styrkja og utvikla skog- og trenæringa i Rogaland. Forumet blei stifta i 2011.  
 
Styret skal representere dei ulike ledda i verdikjeda 
 
Leiar: Olaf Gjedrem, skogeigar 
Nestleiar:  Jan Ivar Rødland, Vestskog SA 
Styremedlem: Randi Birkeland, juletreprodusent 
Styremedlem: Karl Ludvig Ådland, bioenergi 
Varamedlemmar; Kjetil Skartland og Mikal Nordbø, sagbruk   
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Fra: Skogselskapet i Rogaland <Gerd@Skogselskapet.no> 
Sendt: 22. mars 2017 12:51 
Til: Egersund havn; Post Eigersund kommune 
Kopi: kar@vestskog.no; Markus.Junge@nortommer.no; post@rogfk.no; 

Bomo, Stein; Olaf Gjedrem; Lars Slåttå; Inga Apeland; Schmidt, 
Elisabeth; lloyd.gundersen@nortommer.no 

Emne: Støtte til bygging av tømmerkai i Eigersund 
Vedlegg: signert støtte tømmerkai.pdf 
 
Hei Eigersund kommune 
 
Her kommer en uttale fra Rogaland Skognæringsforum der de gir sin støtte til bygging av tømmerkai i 
Eigersund. 
 

Med vennlig hilsen 

Gerd Inger Aarnes 

Skogselskapet i Rogaland 

95210357 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  31.03.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/703 
Journalpostløpenr.: 17/11391 

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

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
019/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

07.04.2017 

 
 
Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 07.04.17 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 
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