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063/17 Godkjenning av møteprotokoll
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

064/17 Boligprosjekt Hestnes ‐ vedrørende vedtatt eierandel
15.06.2017 Behandling i Formannskapet

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

FS‐ 054/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Kostnadsdelen i samband med erverv av en andel i borettslag i Hestnes, K‐sak 015/17, endres
fra ca. kr. 1.600.000 til kr. ca. 1.800.000.
2. Økte utgifter til kommunens andel på ca kr 200 000 dekkes fullt ut av kommunens
investeringsfond.
3. Utkast til intensjonsavtale, sist justert 26.5.17, godkjennes.
Vedtaket er enstemig.

065/17 Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig
12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg

Følgende forslag ble foreslått av Bente Gravdal (Arbeiderpartiet)
"Vedlagte retningslinjer for tildeling av kommunal bolig vedtas med følgende endringer:
· Setningen ‐ Søkere med inntekt eller formue som gjør det mulig å kjøpe bolig, men som av
religiøse eller andre grunner ikke ønsker å ta opp lån vil få søknaden avslått ‐ slettes.
· Lovhenvisningen i siste setning under "Kriterier og vilkår" korrigeres.
Nytt pkt. 2: Levekårsutvalget ber om at saken kommer til ny behandling 21.8.17."

Votering:
Gravdals forslag enstemmig vedtatt med 0 stemmer for administrasjonens innstilling.

LKU‐ 037/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
Vedlagte retningslinjer for tildeling av kommunal bolig vedtas med følgende endringer:
·

Setningen ‐ Søkere med inntekt eller formue som gjør det mulig å kjøpe bolig, men som
av religiøse eller andre grunner ikke ønsker å ta opp lån vil få søknaden avslått ‐ slettes.

·

Lovhenvisningen i siste setning under "Kriterier og vilkår" korrigeres.

Nytt pkt. 2: Levekårsutvalget ber om at saken kommer til ny behandling 21.8.17.
Vedtaket er enstemmig.

066/17 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne‐ og
næringsområde Kaupanes, Eigerøy
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende forslag ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti)
"Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne‐, næring‐ og industriområdet på Kaupanes
på Eigerøy med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 25.05.2017
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Område regulert til friluftsområde på land i reguleringsplan 7‐7 Fiskarvik tas ut av planen."

Følgende forslag ble foreslått av Lilly Remme Brunel (Høyre)
"Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne‐, næring‐ og industriområdet på Kaupanes
på Eigerøy med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 25.05.2017
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Alle eksisterende hytter inngår i planen og vises i planen som friluftsområde."
Det ble foretatt befaring i saken.
‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐
Votering:
Remmes forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (Lilly Remme Brunell, H)
Sandvolds forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for administrasjonens innstilling (Kjell Vidar
Nygård, H+Tove Helen Løyning, AP+Roger Sæstad, AP)

PTU‐ 108/17 Vedtak:
Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne‐, næring‐ og industriområdet på
Kaupanes på Eigerøy med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning
datert 25.05.2017 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Område regulert til friluftsområde på land i reguleringsplan 7‐7 Fiskarvik tas ut av planen.
Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

067/17 Revisjonsrapport ‐ Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser
2016
07.06.2017 Behandling i Kontrollutvalget
Rogaland Revisjon v/ Annebeth M. Mathiassen orienterte om rapporten. Saken ble deretter drøftet av
kontrollutvalget.
Hans Petter Helland (FRP) fremmet slikt forslag:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret
1. Kommunestyret aksepterer ikke overtredelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og
påpeker at gjennomføring og etterlevelse av regelverket er et ledelsesansvar. Det forventes at
gjennomføring av tiltak i henhold til Rogaland Revisjons rapport datert 22.05.2017 prioriteres.
2. Kommunestyret pålegger rådmannen å utføre jevnlige stikkprøver for anskaffelser over
terskelverdien som foretas i 2017 med sikte på å avdekke og forhindre eventuelle nye regelbrudd
3. Rogaland revisjon har påpekt at administrasjonen har de nødvendige systemer og kunnskap på
plass, men at det er etterlevelsen av regelverket som er mangelfull.
Votering:
Hellands forslag enstemmig vedtatt

KON‐ 042/17 Vedtak:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Kommunestyret aksepterer ikke overtredelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og
påpeker at gjennomføring og etterlevelse av regelverket er et ledelsesansvar. Det forventes
at gjennomføring av tiltak i henhold til Rogaland Revisjons rapport datert 22.05.2017
prioriteres.
2. Kommunestyret pålegger rådmannen å utføre jevnlige stikkprøver for anskaffelser over
terskelverdien som foretas i 2017 med sikte på å avdekke og forhindre eventuelle nye
regelbrudd
3. Rogaland revisjon har påpekt at administrasjonen har de nødvendige systemer og kunnskap
på plass, men at det er etterlevelsen av regelverket som er mangelfull.
Vedtaket er enstemmig.

068/17 Flomsikring av Egersund sentrum ‐ Tyskerbroen ‐ Valg av løsning
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende fellesforslag fra SP og FrP ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet)
"Tyskerbrua bygges ikke.
Begrunnelsen er de ulempene som er påvist som følge av at gangbanen må ligge så høyst som de siste
beregningene viser for å være sikret mot 200 års flommen.

Nytt dokument i saken ‐ notis vedrørende konsekvenser av forsinkelser tilknyttet montering av ny
Tyskerbro ‐ sendt medlemmene 08.06.17.
‐‐‐‐ 0 ‐‐‐‐
Votering:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas fellesforslag (SP+FrP)

PTU‐ 109/17 Vedtak:
Planteknisk utvalg innstiller til formannskapet:
1. Det bygges en heve‐/ senkeanordning i nordenden av Tyskerbroen slik det er beskrevet i
notatet fra Multiconsult AS den 23.05.17.
2. Gangbanen i nordenden av broen skal ligge på kote 3,61 moh. i normaltilstand og heves til
kote 4,41 moh. ved melding om stor flom.
3. Dersom nye flomberegninger for 200 års flom foreligger før broen skal monteres, skal
brohøyden korrigeres i samsvar med disse. Det samme gjelder dersom NVE kommer med
nye anbefalinger når det gjelder klimapåslaget som er bygget inn i disse høydene.
4. Prosjektets ramme vurderes innen neste økonomirapport. Ved økt behov for utvidelse av
rammen totalt sett vil motkonkjukturmidler vurderes som finansiering.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Følgende forslag (fellesforslag FrP+SP) ble foreslått av Cecilie Bruvik Kristensen (Fremskrittspartiet)
"Tyskerbrua bygges ikke.Begrunnelsen er de ulempene som er påvist som følge av at gangbanen må
ligge så høyst som de siste beregningene viser for å være sikret mot 200 års flommen."
Votering:
Administrasjonens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Kristensens fellesforslag. (FrP + SP)

FS‐ 061/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det bygges en heve‐/ senkeanordning i nordenden av Tyskerbroen slik det er beskrevet i
notatet fra Multiconsult AS den 23.05.17.
2. Gangbanen i nordenden av broen skal ligge på kote 3,61 moh. i normaltilstand og heves til
kote 4,41 moh. ved melding om stor flom.
3. Dersom nye flomberegninger for 200 års flom foreligger før broen skal monteres, skal
brohøyden korrigeres i samsvar med disse. Det samme gjelder dersom NVE kommer med nye
anbefalinger når det gjelder klimapåslaget som er bygget inn i disse høydene.
4. Prosjektets ramme vurderes innen neste økonomirapport. Ved økt behov for utvidelse av
rammen totalt sett vil motkonkjukturmidler vurderes som finansiering.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

069/17 Prinsippsak ‐ status og videre oppfølging av flomtiltak i Lundeåna og
Eideåna ‐ statusrapport per den 22.05.17
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 111/17 Vedtak:
Planteknisk utvalg innstiller til formannskapet:
Statusrapporten per den 22.05.17 tas til etterretning.
Vedtaket er enstemmig.
15.06.2017 Behandling i Formannskapet

·

Nye opplysninger i saken: Rådmannen orienterte om at det nå har kommet oppdatert
informasjon om økonomien i flomsikringsprosjektet. Informasjonen tilsier at det samlet sett vil
bli en større overskridelse. Det arbeides fortsatt med å kvalitetssikre tallene. På bakgrunn av den
usikkerheten som tallmaterialet i dag er beheftet med, har rådmannen valgt å ikke tallfeste
overskridelsene, men vil påpeke at overskridelsene synes å være betydelige. Så fort
tallmaterialet er tilstrekkelig kvalitetssikret, vil det bli sendt ut utfyllende informasjon.

Votering:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

FS‐ 060/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Statusrapporten per den 22.05.17 tas til etterretning.
Vedtaket er enstemmig.

070/17 Brannstasjon med mulighet for samlokalisering av nødetater
12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
LKU‐ 035/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til formannskapet:

1. Administrasjonen lyser ut en konkurranse om leiekontrakt etter Lov om offentlige
anskaffelser for ny brannstasjon iht. vedlagt plan for prosjektgjennomføring.
Løsningen for ny brannstasjon skal ivareta en mulig samlokalisering av nødetater i
fremtiden.
2. Forprosjekt for ny brannstasjon med mulighet for samlokalisering av nødetater
utføres i 2017 med en ramme på inntil kr 500.000,‐ og finansieres av
disposisjonsfond.
3. Budsjett 2017 for teknisk avdeling økes for å kunne finansiere midlertidige
løsninger for brannstasjon jfr. vedlagt statusrapport.
4. Økonomiske konsekvenser av midlertidig og permanent løsning innarbeides i
budsjett og økonomiplan for 2018‐2021.
Vedtaket er enstemmig.

13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU‐ 114/17 Vedtak:
Planteknisk utvalg innstiller til formannskapet:

1. Administrasjonen lyser ut en konkurranse om leiekontrakt etter Lov om offentlige
anskaffelser for ny brannstasjon iht. vedlagt plan for prosjektgjennomføring.
Løsningen for ny brannstasjon skal ivareta en mulig samlokalisering av nødetater i
fremtiden.
2. Forprosjekt for ny brannstasjon med mulighet for samlokalisering av nødetater
utføres i 2017 med en ramme på inntil kr 500.000,‐ og finansieres av
disposisjonsfond.
3. Budsjett 2017 for teknisk avdeling økes for å kunne finansiere midlertidige
løsninger for brannstasjon jfr. vedlagt statusrapport.
4. Økonomiske konsekvenser av midlertidig og permanent løsning innarbeides i
budsjett og økonomiplan for 2018‐2021.
Vedtaket er enstemmig.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
·

Frank Emil Moen (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er daglig leder for part i saken
og påtroppende daglig leder i annen part, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke
merknader til saken, og Roger Sæstad (AP) tok sete.
~o~

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

FS‐ 053/17 Vedtak:

Formanskapet innstiller til kommunestyret:
1. Administrasjonen lyser ut en konkurranse om leiekontrakt etter Lov om offentlige
anskaffelser for ny brannstasjon iht. vedlagt plan for prosjektgjennomføring.
Løsningen for ny brannstasjon skal ivareta en mulig samlokalisering av nødetater i
fremtiden.
2. Forprosjekt for ny brannstasjon med mulighet for samlokalisering av nødetater
utføres i 2017 med en ramme på inntil kr 500.000,‐ og finansieres av
disposisjonsfond.
3. Budsjett 2017 for teknisk avdeling økes for å kunne finansiere midlertidige løsninger
for brannstasjon jfr. vedlagt statusrapport.
4. Økonomiske konsekvenser av midlertidig og permanent løsning innarbeides i budsjett
og økonomiplan for 2018‐2021.
Vedtaket er enstemmig.

071/17 Økonomirapport for EK for perioden januar – mai 2017
15.06.2017 Behandling i Formannskapet

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

FS‐ 052/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Sentraladministrasjonen får tilført 200.000 kroner for ekstra omkostninger vedrørende
områderegulering Kaupanes – for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet.
2. KO får en rammeøkning på 500.000 kroner i 2017. Dette som følge av RNB2017 og statens
satsing på flere barnehagelærere. Økningen finansieres med tilsvarende økning av
rammetilskuddet for 2017.
3. Budsjettert utbytte fra Dalane energi økes med 2.890.000 kroner. Tilsvarende beløp settes av
på Driftsfondet.
4. Det flyttes 1,0 millioner kroner fra investeringsprosjektet P‐1659 Sanering Strandgt. – Lervika
– VA (sluttført) til P‐1912 Sanering Kjærlighetsstien ‐ VA.
Vedtaket er enstemmig.

072/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse‐ og omsorgstjenester i
institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester,
vurderingsmomenter og vurderingslister m.m.
07.06.2017 Behandling i Felles brukerutvalg

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
BRU‐ 029/17 Vedtak:
1. Forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og ventelister vedtas, slik den fremgår av vedlegg i
saken.
Vedtaket er enstemmig.

12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
LKU‐ 038/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til formannskapet:
1. Forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og ventelister vedtas, slik den fremgår av vedlegg
i saken.
Vedtaket er enstemmig.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
FS‐ 059/17 Vedtak:
Formanskapet innstiller til kommunestyret:
Forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester, vurderingsmomenter og ventelister vedtas, slik den fremgår av vedlegg i saken.
Vedtaket er enstemmig.

073/17 Evaluering av omorganisering i Helse og Omsorg
07.06.2017 Behandling i Felles brukerutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
BRU‐ 028/17 Vedtak:
Informasjonen tas til orientering som en del av evalueringsprosessen. Det vil i løpet av høsten 2017
bli gjennomført en brukerundersøkelse til brukere av hjemmesykepleien og miljøtjenesten.
Funn med tiltak fra denne undersøkelsen vil implementeres i beskreven handlingsplan, og legges
fram til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

LKU‐ 039/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til formannskapet:
Informasjonen tas til orientering som en del av evalueringsprosessen. Det vil i løpet av høsten
2017 bli gjennomført en brukerundersøkelse til brukere av hjemme‐sykepleien og
miljøtjenesten.
Funn med tiltak fra denne undersøkelsen vil implementeres i beskreven handlings‐plan, og
legges fram til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

074/17 Søknad om rente og avdragsfritt lån ‐ EIK fotball
15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
FS‐ 056/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. EIK fotball gis et rente og avdragsfritt lån på 1,5 millioner i 5 år til rehabilitering av B&G
banen. Finansieres ved bruk av Driftsfondet.
2. Eigersund kommune krever pant på lånet. Dette innarbeides i avtalen.
3. Rådmann får fullmakt til å fremforhandle en avtale vedrørende dette forhold. Ordfører får
fullmakt til å signere låneavtale.
4. Eigersund kommune forutsetter at B&G banen rehabiliteres i løpet av 2017.
Vedtaket er enstemmig.

075/17 Egersund Seilforening ‐ søknad om økonomisk støtte
12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
LKU‐ 034/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til formannskapet:
1. Egersund Seilforening gis en samlet kommunal garanti på lån på 4.000.000 kroner.
2. Når spillemidler blir utbetalt skal disse benyttes til å nedbetale lån. Spillemidlene er budsjettert
til å utgjøre 2,0 millioner kroner.
3. Eigersund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på inntil totalt 4,0 millioner
kroner, på lån som Egersund Seilforening skal ta opp til klubbhus.
4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 4,0 millioner kroner, med et tillegg av 10 % til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
5. Eigersund kommune maksimale garantiansvar kan ikke overstige 4,0 millioner kroner +10 %.
6. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører innen 20 år etter
låneopptaket med tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3.
7. Det etableres pant i klubbhuset til Egersund Seilforening.
8. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med Egersund Seilforening knyttet opp mot
kommunal garanti og etablering av pant.
9. Ordfører får fullmakt til å signere avtale med Egersund Seilforening knyttet opp mot kommunal
garanti og etablering av pant.
10. Garantien kan ikke overdras til andre juridiske rettssubjekter uten særskilt godkjenning av
Eigersund kommune.
11. Eigersund kommune forskutterer ikke momsrefusjon.
Vedtaket er enstemmig.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Følgende tilleggsforslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)
"Saken tas til orientering"
Votering:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Erviks forslag. (FrP)
FS‐ 057/17 Vedtak:
Formannskapets innstiller til kommunestyret:
1. Egersund Seilforening gis en samlet kommunal garanti på lån på 4.000.000 kroner.
2. Når spillemidler blir utbetalt skal disse benyttes til å nedbetale lån. Spillemidlene er budsjettert
til å utgjøre 2,0 millioner kroner.
3. Eigersund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på inntil totalt 4,0 millioner
kroner, på lån som Egersund Seilforening skal ta opp til klubbhus.

4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 4,0 millioner kroner, med et tillegg av 10 % til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
5. Eigersund kommune maksimale garantiansvar kan ikke overstige 4,0 millioner kroner +10 %.
6. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører innen 20 år etter
låneopptaket med tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3.
7. Det etableres pant i klubbhuset til Egersund Seilforening.
8. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med Egersund Seilforening knyttet opp mot
kommunal garanti og etablering av pant.
9. Ordfører får fullmakt til å signere avtale med Egersund Seilforening knyttet opp mot kommunal
garanti og etablering av pant.
10. Garantien kan ikke overdras til andre juridiske rettssubjekter uten særskilt godkjenning av
Eigersund kommune.
11. Eigersund kommune forskutterer ikke momsrefusjon.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

076/17 Detaljregulering for boliger gnr. 60 bnr. 8 m.fl.‐ Kvidingsveien, Hellvik ‐
Andre gangs behandling
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende forslag ble foreslått av Astrid Hetland Robertson (Høyre)
Forslag til detaljregulering for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med kart datert den 24.05.17,
bestemmelser datert den 24.05.17 og planbeskrivelse datert den 24.05.17 vedtak med følgende
endringer:
Rådmannen innarbeider mulighet for flatt tak med gesimshøyde i § 4, pkt. 4.1 e, f og g.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12‐12."

Dag Rune Skår (FrP) stilte spørsmål om sin habilitet da han eier eiendommer som er omfattet av
reguleringen og fratrådte. Planteknisk utvalg fant enstemmig Skår inhabil, jfr. fvl. § 6. a. Det var ikke
kalt inn vara i saken, og det var således kun 10 medlemmer tilstede under behandlingen.
Votering:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens innstilling.

PTU‐ 110/17 Vedtak:
Forslag til detaljregulering for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med kart datert den 24.05.17,
bestemmelser datert den 24.05.17 og planbeskrivelse datert den 24.05.17 vedtak med
følgende endringer:
Rådmannen innarbeider mulighet for flatt tak med gesimshøyde i § 4, pkt. 4.1 e, f og g.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12‐12."
Vedtaket er enstemmig.

077/17 Gjennomgang av organisering av Teknisk avdeling
09.06.2017 Behandling i Administrasjonsutvalget
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
ADM‐ 009/17 Vedtak:
Brann og redning:
1. Dagens organisering videreføres inntil videre.
2. Det bestilles en ekstern rapport som tar for seg alle forhold i knyttet til fremtidig
organisering sett opp mot den nye dimensjoneringsforskriften
Byggesak, kart og oppmåling og Landbrukskontoret:
1. Seksjonene byggesak, kart og oppmåling og Landbrukskontoret beholdes inntil videre som
selvstendige seksjoner. Endret organisering vil bli vurdert i overordnet prosess
Bygg og eiendom:
1. Dagens seksjon for bygg‐ og eiendomsforvaltning deles i byggforvaltning og eiendomsforvaltning.
2. Byggforvaltning videreføres som egen seksjon. Ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen,
kjøp og salg av kommunale bygninger, utleie av kommunale bygg, prosjektledelse for drifts‐ og
vedlikeholdsprosjekter samt renhold videreføres i seksjonen
3. Eiendomsforvaltning (kjøp/salg av eiendom) organiseres sammen med tomteutvikling i Stab hos
kommunalsjef
4. Det arbeides videre med å se på alternative måter å organisere renholdstjenesten på. Dette vil bli
videre utredet i Rådmannens omstillingsprosjekt som skal fremlegges senest september 2017
5. Det arbeides videre med alternative måter å organisere de boligsosiale arbeidet. Dette vil bli videre
utredet i Rådmannens omstillingsprosjekt som skal fremlegges senest september 2017
Vann og avløp:
1. Dagens organisering beholdes.
2. Det inngås et utvidet samarbeid med IVAR innenfor flere felt etter behov.
Vei og utemiljø:
1. Dagens organisering beholdes.
2. Prosjektleder for vei og utemiljøprosjekter overføres til vei og utemiljø
Stab:
1. Dagens organisering av prosjektlederne videreføres.
2. Prosjektleder for vei og utemiljøprosjekter overføres til vei og utemiljø.
3. Det opprettes en faglederstilling i prosjektledermiljøet
4. Eiendomsforvaltning (kjøp/salg av eiendom) organiseres sammen med tomteutvikling og
inngår i ansvarsområdet for Stab
5. Det arbeides videre med å se på alternative måter å organisere ekspedisjonstjenesten.
Dette vil bli videre utredet i Rådmannens omstillingsprosjekt som skal fremlegges senest
september 2017
6. Rådmannen går i dialog med Eigersund Næring og havn KF med tanke på overføring av
salg og markedsføring av utbygde tomteområder (med infrastruktur) for bolig. Dette vil
være i tråd med tidligere vedtak.
Vedtaket er enstemmig.

13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende forslag ble foreslått av Kjell Vidar Nygård (Høyre)

"Saken sendes tilbake til administrasjonen og innarbeides i prosjekt "Omstilling 2020"."
Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens innstilling (SP).
PTU‐ 112/17 Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen og innarbeides i prosjekt "Omstilling 2020".
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Følgende forslag ble foreslått av Bjørn Carlsen (Høyre)
"Saken sendes tilbake til administrasjonen og innarbeides i prosjekt "Omstilling 2020."
Votering:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt.
FS‐ 064/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Saken sendes tilbake til administrasjonen og innarbeides i prosjekt "Omstilling 2020.
Vedtaket er enstemmig.

078/17 Ny Lagård svømmehall
12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Følgende forslag ble foreslått av Bente Gravdal (Arbeiderpartiet)
"Saken tas til orientering."
Votering:
Gravdals forslag enstemmig vedtatt med 0 stemmer for administrasjonens innstilling.

LKU‐ 040/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til formannskapet:
Saken tas til orientering.
Vedtaket er enstemmig.
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende forslag ble foreslått av Tove Helen Løyning (Arbeiderpartiet)
"Saken tas til orientering."
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet)
"Tillegg til punkt a i rådmannens innstilling: ...som også er tilpasset undervannsrugby."

Votering:
Løynings forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (Tove Helen Løyning AP))
Administrasjonens innstilling vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Gyas forslag. (SP + KrF)
Gyas forslag falt med 8 mot 3 stemmer. (SP+KrF)

PTU‐ 113/17 Vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å
a. gå i videre dialog med Stiftelsen Lagård svømmehall, med tanke på å etablere ny
svømmehall på Lagård til en bruttoutgift på 80 millioner kroner
b. igangsette nødvendig planleggingsarbeid; herunder ferdigstillelse av tegninger og
forberede anbudsprosess med inntil kr 500 000 som finansieres av motkonjunkturmidler.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet

Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet)
"Tillegg til punkt a i rådmannens innstilling: ...som også er tilpasset undervannsrugby."
Trukket før votering.
Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)
"Nytt punkt c: Gå i dialog for å se på eventuelle muligheter for at Nye Lagård svømmehall kan bygges
med tilstrekkelig dybde for å kunne drive undervannsrugby."
Trukket før votering.
Følgende forslag (fellesforslag AP, FrP, KrF+SP) ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet)

"Nytt punkt c. Videre saksutredning inkluderer alternative dybder i hovedbassenget."

·

Ordføreren stilte spørsmål ved sin habilitet, idet han var inhabil under behandling av saken om
Lagårdshallen fordi han som rektor hadde medvirket ved tilretteleggelse av saken, jf. kl § 40, nr 3
b. Dette er ikke tilfellet i denne saken. Han trådte ut og Roger Sæstad (AP) tok sete.
Varaordfører foreslo at ordføreren ikke var inhabil, noe formannskapet enstemmig sluttet seg til,
og ordføreren tok igjen sete.
‐‐‐‐ o ‐‐‐‐

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
Moens (fellesforslag) vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (H)
FS‐ 055/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Rådmannen får fullmakt til å
a. gå i videre dialog med Stiftelsen Lagård svømmehall, med tanke på å etablere ny
svømmehall på Lagård til en bruttoutgift på 80 millioner kroner
b. igangsette nødvendig planleggingsarbeid; herunder ferdigstillelse av tegninger og
forberede anbudsprosess med inntil kr 500 000 som finansieres av motkonjunkturmidler.
c. Videre saksutredning inkluderer alternativer dybder i hovedbassenget.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

079/17 Søknad om kjøp av kommunal tomt for utvidelse av YX bensinstasjon
13.06.2017 Behandling i Planteknisk utvalg
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet)
"Punkt 3 endres slik: Salgsprisen settes ekspropriasjonsprisen med tillegg av indeksregulering."

Votering:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (FrP + SP)

PTU‐ 115/17 Vedtak:
Planteknisk utvalg gir uttale og formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Sameiet Jernbaneveien 39 får tilbud om å kjøpe arealet regulert til forminne (gnr 40,
bnr 46), dersom arealet kan frigis og omreguleres.
2. Omregulering foretas før eventuelt salg foretas
3. Salgsprisen settes til takst.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet)
"Punkt 3 endres slik: Salgsprisen settes ekspropriasjonsprisen med tillegg av indeksregulering."

·

Leif Erik Egaas (H) stilte spørsmål ved sin habilitet idet han noen små deler av hans tomt i sin tid
ble ekspropriert av kommunen og en prinsipiell sak vll kunne få betydnng for ham, jf. fvl § 6 2.
annet ledd, og han trådte ut.
Ordføreren foreslo at Egaas var habil og han tok igjen sete.
‐‐‐ 0 ‐‐‐

Votering:
Administrasjonens forslag punkt 1‐2 enstemmig vedtatt.
Administrasjonens forslag punkt 3 vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Gyas forslag. (FrP + SP)

FS‐ 063/17 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Sameiet Jernbaneveien 39 (YX bensinstasjon) får tilbud om å kjøpe arealet regulert til
forminne (gnr 40, bnr 46), dersom arealet kan frigis og omreguleres.

2. Omregulering foretas før eventuelt salg foretas
3. Salgsprisen settes til takst.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

080/17 Arbeidsgiverstrategi for Eigersund kommune
09.06.2017 Behandling i Administrasjonsutvalget
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
ADM‐ 010/17 Vedtak:

Arbeidsgiverstrategi 2017‐2020 for Eigersund kommune tas til orientering.
Vedtaket er enstemmig.
15.06.2017 Behandling i Formannskapet
Votering:
Administrasjonens innstillling enstemmig vedtatt.
FS‐ 051/17 Vedtak:

Arbeidsgiverstrategi 2017‐2020 for Eigersund kommune tas til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

081/17 Dagtilbud for personer med fysisk og psykisk funksjonshemming
07.06.2017 Behandling i Felles brukerutvalg
Forslag fra Edmund Johan Iversen (Kristelig Folkeparti)
Tillegg til punkt 1:
"Starte prosjektering av nytt aktivitetssenter med beliggenhet på Slettebø snarest."
Tillegg til punkt 2:
"Aktivitetssenteret drives videre i dagens lokaler til nybygg står ferdig, under forutsetning av at
lokalitetene tilfredsstiller dagens krav . "
Tillegg i punkt 3:
"Renovering av Lysgården og Tyrigården aktivitetssenter innarbeides ifm neste års budsjett og
økonomiplan.

Votering:
Administrasjonens innstilling med Iversens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

BRU‐ 026/17 Vedtak:
1. Starte prosjektering av nytt aktivitetssenter med beliggenhet på Slettebø snarest.
2. Aktivitetssenteret drives videre i dagens lokaler til nybygg står ferdig, under forutsetning av
at lokalitetene tilfredsstiller dagens krav.
3. Renovering av Lysgården og Tyrigården aktivitetssenter innarbeides ifm neste års budsjett og
økonomiplan.
Vedtaket er enstemmig.

12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg
Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

LKU‐ 033/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Starte prosjektering av nytt aktivitetssenter med beliggenhet på Slettebø.
2. Aktivitetssenteret drives videre i dagens lokaler til nybygg står ferdig.
3. Renovering av Lysgården og Tyrigården aktivitetssenter vurderes ifm neste års budsjett og
økonomiplan.
Vedtaket er enstemmig.

082/17 Endring på dagens egenandelsats ved bruk av busstransport til/fra
Uninor
07.06.2017 Behandling i Felles brukerutvalg
Forslag fra Mette Wersland (Bruker representanter)
Tillegg til punkt 1:
"...eller annen måte for transport, for eksempel bruk av egen bil."
Forslag fra Arild Johnsen (Bruker representanter)
"Felles brukerutvalg ber om at administrasjonen ser på saken om tilbakebetaling av differanse på
Kolumbus og kommunens satser på nytt."
Votering:
Administrasjonens innstilling med tillegg fra Wersland og Johnsen enstemmig vedtatt.

BRU‐ 027/17 Vedtak:
·

·
·
·
·
·

·
·

Pris pr person som arbeider 3‐5 dager pr uke på Uninor og har VTA plass betalt av Eigersund
kommune, faktureres for kr 350,‐ pr måned for busstransport, eller annen måte for transport,
for eksempel bruk av egen bil
Pris pr person som arbeider 2 dager eller mindre pr uke på Uninor og har plass betalt av
Eigersund kommune, faktureres for kr 175,‐ pr måned for busstransport.
Betalingsordningen gjelder kun busstransport til arbeid, tur/retur Uninor og er ikke som
ordinær månedskort‐ordning (til bruk innenfor faste soner og kan brukes hele døgnet).
Betaling gjelder alle måneder i året, bortsett fra juli måned.
Ved fravær fra jobb mer enn 3 uker, må den enkelte gi beskjed til økonomikontoret om at
betaling skal stoppes inntil videre.
Den enkelte som ønsker å kjøpe ordinær 30 dagers kort fra Kolumbus kan gjøre det og må
ved ombordstigning fremvise det på vanlig måte. Den enkelte må selv gi beskjed til
kommunens økonomikontor om dette, slik at egenandel ikke faktureres.
En vil fra høsten 2017 se på muligheten for de passasjerene som i dag betaler egenandel til
kommunen, til heller å benytte ordinær betalingsordning fra Kolumbus.
Felles brukerutvalg ber om at administrasjonen ser på saken om tilbakebetaling av differanse
på Kolumbus og kommunens satser på nytt.

Vedtaket er enstemmig.

12.06.2017 Behandling i Levekårsutvalg

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

LKU‐ 036/17 Vedtak:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret:
· Pris pr person som arbeider 3‐5 dager pr uke på Uninor og har VTA plass betalt av
Eigersund kommune, faktureres for kr 350,‐ pr måned for busstransport.
· Pris pr person som arbeider 2 dager eller mindre pr uke på Uninor og har plass betalt av
Eigersund kommune, faktureres for kr 175,‐ pr måned for busstransport.
· Betalingsordningen gjelder kun busstransport til arbeid, tur/retur Uninor og er ikke som
ordinær månedskort‐ordning (til bruk innenfor faste soner og kan brukes hele døgnet).
· Betaling gjelder alle måneder i året, bortsett fra juli måned.
· Ved fravær fra jobb mer enn 3 uker, må den enkelte gi beskjed til økonomikontoret om at
betaling skal stoppes inntil videre. ‘
· Den enkelte som ønsker å kjøpe ordinær 30 dagers kort fra Kolumbus kan gjøre det og må
ved ombordstigning fremvise det på vanlig måte. Den enkelte må selv gi beskjed til
kommunens økonomikontor om dette, slik at egenandel ikke faktureres.
· En vil fra høsten 2017 se på muligheten for de passasjerene som i dag betaler egenandel til
kommunen, til heller å benytte ordinær betalingsordning fra Kolumbus.
Vedtaket er enstemmig.
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Valg av styre for Omstillingskommune 2017‐2019
Sammendrag:
Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et omstillingsstyre og har oppnevnt en valgkomiteen.
Denne komiteen har kommet med en innstilling og det er denne innstillingen som fremmes av
ordføreren til kommunestyret.

Forslag til vedtak:
1. Følgende oppnevnes som medlem av omstillingsstyret 2017 ‐ 2019:
a. Medlemmer ‐ politisk:
· Ordfører
Kvinne (opposisjon)
· Styreleder Eigersund Næring og Havn KF
· Kvinne (opposisjon)
b. Medlemmer – næring:
· Helle Seim (student)
· Torbjørn Valdemarsen (Aker Solutions Egersund)
· Gro Skjelbred (næringsdrivende HE Seglem)
· Vidar Fredriksen (rekruttering Sternblick)
· Irene Grastveit (konsulent ledelse, kultur og endring)
2. Følgende oppnevnes som varamedlemmer av omstillingsstyret 2017 ‐ 2019:
a. Varamedlemmer i rekkefølge ‐ politisk:
1. Halvor Østeman Thengs (SV)
2. Mai Sissel Nodland (SP)
3. Øyvind Misje (V)
4. Anna Nodland (AP)
b. Varamedlemmer i rekkefølge – næring:

1.

Olav Hannisdal (jurist Skatteetaten)

2.

Gudrun Ellingsen (daglig leder Dalane Utdaningssenter)

3.

Geirulf Vassvik (koordinerende hovedverneombud Dolphin Drilling)

4.
Siri Meling (stortingsrepresentant/regiondirektør Fiskeridirektoratet – nasjonalt
nettverk)
5.
Kurt Sæstad (daglig leder Egersund Granitè, styremedlem Magma Geopark)
3. Som leder av omstillingsstyret oppnevnes: Ordfører
4. Som nestleder av omstillingsstyret oppnevnes: Varaordfører
5. Representant fra Innovasjon Norge og Rogaland Fylkeskommune gis møte‐ og talerett i
omstillingsstyret.
6. Styret gis godtgjørelse etter kategori 3.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Kommunestyret avgjør saken

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunestyrets vedtak K‐sak 47/17 ‐ Omstillingskommune 2017‐2019, punkt 1:
1. Ferdigstillelse av programorganisasjonen for arbeidet som Omstillingskommune:
a. Det etableres et omstillingsstyre som styringsgruppe med
ordfører som leder.
b. Et utvalg bestående av ordfører (AP), varaordfører (H), Cecilie
Bruvik Kristensen (FrP) og Bente S. Gunvaldsen (KrF), setter
sammen et kompetent omstillingsstyre på inntil 9
personer (Innovasjon Norges og fylkeskommunens deltakelse
kommer i tillegg).
c. Det legges opp til en åpen prosess med bred involvering.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som
referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Innspill på
kandidater til styret var 1. juni til ordføreren.
Omstillingsstyret er et folkevalgt organ etter kommunelovens bestemmelser, noe som bla innebærer
at rådmannens rolle er den samme i dette utvalget som for f.eks formannskapet og andre utvalg.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at
vedtak blir iverksatt, og har møte‐ og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle
kommunale utvalg (kl § 23).

Kommuneloven regulerer hvem som har lovfestet møte‐ og talerett i kommunale utvalg, men
regulerer ikke hvorvidt andre kan ha møte‐ og talerett. Departementet har i en tolking av
kommunelovens bestemmelser (sak 99/3335 ‐ 30.6.2015) uttalt at kommunestyret selv må gi
retningslinjer for ikke‐folkevalgte i folkevalgte organ og at kommuneloven ikke er til hinder for at
noen får en slik rett.
Valgkomiteens arbeid
Det er gjennomført en åpen og bred rekrutteringsprosess der ordfører Odd Stangeland (AP),
varaordfører Leif Erik Egaas (H) og Cecilie B. Kristensen (Frp) og Bente S. Gunvaldsen (KrF) har fungert
som valgkomite.
Valgkomiteen har hatt 3 møter i tillegg til informasjonsmøte og «speed‐date» med kandidater til
styret.
På første møte diskuterte komiteen hvordan oppdraget fra kommunestyret skulle forstås. Kompetent
styre, åpen prosess og bred involvering er sentrale føringer i vedtaket. Derfor valgte komiteen å gå ut
offentlig for å be om innspill til kandidater til styret. Nærmere 70 personer ble foreslått.
Valgkomiteen ønsket å møte kandidatene for å sikre kommunestyrets bestilling om en åpen prosess
med bred involvering og 15.06.17 ble alle foreslåtte kandidater invitert til informasjon og et kort
personlig møte med valgkomiteen. Hver kandidat svarte på følgende spørsmål:
· hva er det viktigste vi kan gjøre i fellesskap, for å lykkes med omstillingen ‐ dvs. at vi
skaper flere arbeidsplasser?
· hvordan vil du konkret bidra til at vi lykkes med omstillingen?

Vurderinger:
Det har vært en god og involverende prosess der svært mange har engasjert seg, noe som er et
meget godt og positivt utgangspunkt for det videre omstillingsarbeidet.
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak, har valgkomiteen vurdert å ha et bredt sammensatt styre
og valgkomiteen foreslår at det oppnevnes 9 medlemmer i omstillingsstyret.
Valgkomiteen har satt sammen sin innstilling på bakgrunn av en helhetlig vurdering der kriterier som
kompetanse, alder, kjønn, personlig egnethet og erfaring er vurdert sammen med at styret som
helhet skal fungere godt sammen. Det er valgkomiteens oppfatning at innstillingen ivaretar disse
hensynene og at styrets samlede kompetanse er god.
Oppnevningen gjøres for inneværende kommunestyreperiode. Det er valgkomiteens oppfatning at
det er spesielt viktig at omstillingsstyret har en god forankring i kommunestyret. Dette vil spesielt
gjelde for de politiske representantene der det er naturlig at alle er aktive politikere.
Ved at nestleder for omstillingsstyret også er styreleder for Egersund Næring og Havn KF, sikres det
også en god forankring til dette styret.
Representanter fra Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune vil ha møte‐ og talerett i utvalget,
og rådmannen vil ha samme rolle som i øvrige politiske utvalg.
Det foreslås å ha vararepresentanter i rekkefølge, og en liste for politiske representanter og en liste
for øvrige representanter. Dette sikrer en god kontinuitet i styret når vararepresentanter møter.

Økonomiske konsekvenser:
Representanter i omstillingsstyret vil ha samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte,
herunder møteplikt, rett til refusjon av tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.
Det foreslås å legge utvalgets godtgjørelse i kategori 3 som er samme kategori som
administrasjonsutvalg, Felles brukerutvalg, takstnemnd og valgstyret. Godtgjørelsen er kr. 1 352,‐ for
et full ordinært møte.
Ordfører og varaordfører får ikke godtgjørelse. Representanter for Innovasjon Norge og Rogaland
Fylkeskommune gis heller ikke godtgjørelse og utgiftsdekning da de pr. definisjon ikke vil være
folkevalgte, men vil få sine utgifter dekket gjennom sine respektive arbeidsgivere.
Av praktiske årsaker legges det til grunn at mange av møtene vil foregå utenfor arbeidstid, noe som
vil gi mindre kostnader til tapt arbeidsfortjeneste.

Alternativt forslag til vedtak:
1. Følgende oppnevnes som medlem av omstillingsstyret 2017 ‐ 2019:
a. Medlemmer ‐ politisk:
b. Medlemmer – næring:
2. Følgende oppnevnes som varamedlemmer av omstillingsstyret 2017 ‐ 2019:
a. Varamedlemmer i rekkefølge ‐ politisk:
b. Varamedlemmer i rekkefølge – næring:
3. Som leder av omstillingsstyret oppnevnes:
4. Som nestleder av omstillingsstyret oppnevnes:
6. Styret gis godtgjørelse etter kategori X.

Dokumenter vedlagt utsendelsen:
Ingen

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer):

