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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 politisk sekretær Målfrid Espeland, tlf. 489 98 717  
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  
 
Merk. 
I sak 3/10 - Kommunalt boligfelt på Tuå - Hellvik. er vedtaket i kommunestyret at saken 
sendes tilbake til administrasjonen. Årsaken til at det er det samme saksforelegget som 
sendes ut som til kommunestyret, er at det ikke er mottatt noe nytt saksforelegg/nye 
opplysninger fra administrasjonen i saken. Saken settes allikevel opp til behandling i 
formannskapet på dette møtet da kommunestyrets vedtak er at den skal behandles i 
formannskapet 20.1.2010. 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle 
bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens 
internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved 
henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
 


