
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 20.01.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:50 
Sak – fra / til: 001/10 - 010/10 
 

 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. - H Morten Haug - KrF Knut Pettersen – AP 
Bitten Fugelsnes - AP Inghild Vanglo - AP Unn Therese O. Omdal - AP 
Wenche H. Andersen - FrP Kjell H Fredriksen Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Liv Tone Øiumshaugen - H Leif Erik Egaas - H Sigvald Nodland - SP 
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Tor Inge Rake – V   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 Brit Kvassheim - V     
 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen   Jordbrukssjef Steinar Nordvoll   

 
Merknader til møtet: 
 Møtet ble med hjemmel i kl. § 31, nr 3, jf. offlv § 23, lukket under deler av behandling/votering 

av sak 10/10 – Spørsmål/orienteringer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



  
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (13): 
 
Arbeiderpartiet (4):  Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, Inghild Vanglo, Bitten Fugelsnes 
 Vara i rekkefølge:   Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar 
  Berentsen, Ruth Kari Ludvigsen Fiske 

 
Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen 
 Vara i rekkefølge:  Per Hovland, Arnfinn Havsø, Hans Merkesdal, Roald Eie 
 
Høyre (3):  Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone Øiumshaugen 
 Vara i rekkefølge:   Arne Stapnes, Grete Iren Håkull, Astrid Hetland Robertson,  
  Bjørn Carlsen, Arne Dirdal 
 
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug 
 Vara i rekkefølge:   Bente Skåra, Arne Geir Ege, Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland 

Vara i rekkefølge:  Birger Røyland  
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/10 Kommunale eiendommer - eventuelle salg  

002/10 Godkjenning av protokoll fra  møte 11.12.2009 og 16.12.2009  

003/10 Kommunalt boligfelt på Tuå - Hellvik.  

004/10 
Klage på formannskapets vedtak - dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig, 
gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien 556 

 

005/10 
Søknad om lemping på /dispensasjon fra konsesjonsvilkår om driveplikt 
- gnr. 114 bnr. 1 og 2 - Nina Evje Lomeland 

 

006/10 
Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseller fra felles 
utmarksparseller - gnr. 60 bnr. 29 - Kåre Magne Pedersen 

 

007/10 
Søknad om konsesjon til erverv av 
landbrukseiendom/utbyggingseiendom - gnr. 26 bnr. 2 - Thor Jostein 
Dyrnes/Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS 

 

008/10 Debatthefte 2010 - svar til KS  

009/10 Referatsaker til formannskapets  møte 20.1.2010.  

010/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 20.1.2010  

 
 
 
 



001/10: Kommunale eiendommer - eventuelle salg  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
1. Det settes av 100.000 kroner til følgende forhold: 

a. Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. 
b. Kostnader knyttet til et salg. 
c. Eventuell innhenting av juridisk kompetanse. 
d. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet 

2010. 
2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS. 
3. Maurtråkket 1 og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs. når nytt skolebygg 

er klart).  
4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en egen 

sak om nevnte forhold. 
5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune sitt 

fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. 
6. Urhammerveien 7, Trollkjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke lenger har 

behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. 
7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av 

”Helleland gamle kommunehus”, Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget med 
4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal selges. 

8. Klokkergården selges. 
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) foreslo følgende tillegg til rådmannens pkt. 7: 

”I den grad ”Helleland gamle kommunehus” og Helleland eldresenter anbefales solgt 
skal det foreligge alternative lokaler for den frivillige virksomheten.” 

 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo: 

”Det legges fram et notat til kommunestyremøte i forhold til Urhammerveien 7 og 
Trollkjerkeveien 6 og 8.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling  enstemmig vedtatt. 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-001/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  

1. Det settes av 100.000 kroner til følgende forhold: 
a. Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. 
b. Kostnader knyttet til et salg. 
c. Eventuell innhenting av juridisk kompetanse. 
d. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet 

2010. 



 
2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS. 
 
3. Maurtråkket 1 og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs. når nytt 

skolebygg er klart). 
 

4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en 
egen sak om nevnte forhold. 

 
5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune 

sitt fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. 
 

6. Urhammerveien 7, Trollkjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke 
lenger har behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. 

 
7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av 

”Helleland gamle kommunehus”, Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget 
med 4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal 
selges. 

 
8. 8Klokkergården selges. 
 
9. Det legges fram et notat il kommunestyremøtet i forhold til Urhammerveien 7 og 

Trollkjerkeveien 6 og 8. 
 
Innstillingen er enstemmig. 
 

 

002/10: Godkjenning av protokoll fra  møte 11.12.2009 og 16.12.2009  
 

Forslag til vedtak 11.01.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 11.12.2009 og 16.12.2009 godkjennes. 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-002/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 11.12.2009 og 16.12.2009 godkjennes. 
 
Vedtaket enstemmig. 
 
 

003/10: Kommunalt boligfelt på Tuå - Hellvik.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2009: 
Budsjettrammen for prosjektet økes med 1.180.000 kroner, slik at alle kostnadene  i forbindelse 
med strømforsyningen dekkes inn. 
 
 



 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 Nytt dokument i saken: 
- Internt notat fra Miljø- og driftssjefen dat. 18.1.2010 (JpID 10/1208). 

 
  ------------------------ 
 
ORDFØREREN foreslo: 

”Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med 
fastsettelse av tomteprisen.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling  med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-003/10 Vedtak: 
 

Budsjettrammen for prosjektet økes med 1.180.000 kroner, slik at alle kostnadene  i 
forbindelse med strømforsyningen dekkes inn. 

 
Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med 
fastsettelse av tomteprisen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

004/10: Klage på formannskapets vedtak - dispensasjon for tilbygg 
til fritidsbolig, gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien 
556  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.01.2010: 
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert 10.10.09 og vedlegg 
datert 06.10.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klage kan tas til følge. 
Formannskapets vedtak av 26.08.09 opprettholdes derfor.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens § 
33.  
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) fremmet alternativt forslag til vedtak: 

”Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert 10.10.09 og 
vedlegg datert 06.10.09,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier 
at klage kan tas til følge. 
Formannskapets vedtak av 26.08.09 oppheves derfor.  



 
Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør 

 forvaltningslovens § 33. ” 
 
Votering: 
Tengesdals forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (AP+ V) 
 
 
FS-004/10 Vedtak: 

Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert 10.10.09 og 
vedlegg datert 06.10.09,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier 
at klage kan tas til følge. 
Formannskapets vedtak av 26.08.09 oppheves derfor.  

 
Klagen oversendes Fylkesmannen og  Rogaland Fylkeskommune for uttalelse..  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør  
forvaltningslovens § 33. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

005/10: Søknad om lemping på /dispensasjon fra konsesjonsvilkår 
om driveplikt - gnr. 114 bnr. 1 og 2 - Nina Evje Lomeland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter §11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra 01.01.2010 til 
01.03.2012, fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet 26.09.2007 i sak 104/07 
om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives sammen med gnr./bnr. 112/5 
og 101/5 i Eigersund som en driftsenhet. Dette for at bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan 
forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den sovende melkekvoten på bruket.  
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-005/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter §11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra 
01.01.2010 til 01.03.2012, fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet 
26.09.2007 i sak 104/07 om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives 
sammen med gnr./bnr. 112/5 og 101/5 i Eigersund som en driftsenhet. Dette for at 
bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den 
sovende melkekvoten på bruket.  
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 
 

006/10: Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseller 
fra felles utmarksparseller - gnr. 60 bnr. 29 - Kåre Magne Pedersen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir i medhold av § 93 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av tre 

parseller på henholdsvis ca. 28,1, ca. 1,1 og ca. 0,1 dekar, til sammen 29,3 dekar fra 
gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling en parsell på  ca. 

28,1 fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark.    
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-006/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter §11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra 
01.01.2010 til 01.03.2012, fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet 
26.09.2007 i sak 104/07 om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives 
sammen med gnr./bnr. 112/5 og 101/5 i Eigersund som en driftsenhet. Dette for at 
bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den 
sovende melkekvoten på bruket.  
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

007/10: Søknad om konsesjon til erverv av 
landbrukseiendom/utbyggingseiendom - gnr. 26 bnr. 2 - Thor 
Jostein Dyrnes/Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 konsesjon til Aktiv 
eiendomsutvikling Dalane As og Thor Jostein Dyrnes til kjøp av en ideell ½-del hver av 
gnr./bnr. 26/2 i Eigersund. Det settes som vilkår at del av gnr./bnr. 26/2, ca. 677 dekar, noe 
regulert til hytteformål (ca. 164 dekar) og alt som ikke er regulert til hytteformål (ca. 513 
dekar) blir solgt som selvstendig bruk eller til nabobruk som tilleggsjord til en 
landbruksmessig forsvarlig pris innen 01.06.2010.   
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 Nye dokumenter i saken: 



- Notat fra jordbrukssjefen dat. 19.1.2010 til formanskapet vedr. konsesjonssak 
gnr./bnr. 26/2 i Eigersund – kommentar til skriv fra Henning Mong og Hans Arvid 
Rodvelt.  (JpID 10/1360.) 

- Søknad om konsesjon til erverv gnr. 26 bnr. 2 på Rodvelt (JpID 09/104240) 
- Kjøpekontrakt på Rodvelt gnr. 26 bnr. 2 (JpID 10/1353) 
- Svar på forespørsel om Formannskapet sak 007/10. (JpID 09/2703) 
- Vedr. Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 26. bnr. 2 (JpID 10/1353) 
- Skriv fra Aktiv Eiendomsutvikling dat. 8.12.2009. (JpID 09/2705) 

 
------------------------------- 

 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 

”Søknaden avslås.  Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad 
fremmes.” 

 
Votering: 
Vanglos forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. 
(H + FrP). 
 
FS-007/10 Vedtak: 
 

Søknaden avslås.  Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad 
fremmes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

008/10: Debatthefte 2010 - svar til KS  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.01.2010: 
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til svar til KS debatthefte slik de fremkommer i 
saken. Saken videresendes til KS Rogaland for videre behandling.  
 
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Fellesforslag fra LEIF ERIK EGAAS (H) og  KNUT PETTERSEN  (AP): 
 

”Til pkt. 2: Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større 
forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser? 
 
Staten må vurdere den stadige rettighetslovgivningen og tilpasse forventningene for 
tjenesteproduksjonen til realistisk nivå, drøftet med KS.’ 

 
Til pkt. 5:  Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i     
Samhandlingsreformen? 

      Til pkt. 6:   Hvordan kan KS best legge til rette for at   Samhandlingsreformen     
      skal lykkes? 

 
Eventuelle konsekvenser for kommunestrukturen som følge av Samhandlingsreformen 
må vurderes. 

 
     Til pkt. 9:  Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet? 



 
Det må gis større handlingsrom til å teste ut alternative løsninger for å løse 
deltidsdilemmaet.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling  enstemmig vedtatt. 
Egaas forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.   
Egaas forslag pkt 5 og 6 vedtatt med 11 mot 2 stemmer.  FRP 
Egaas forslag pkt 9 enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-008/10 Vedtak: 
 

Rådmannens saksutredning knyttet til spørsmål i KS sitt debatthefte oversendes KS med 
følgende endringer: 

 
Til pkt. 2: Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større 
forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser? 
 
Staten må vurdere den stadige rettighetslovgivningen og tilpasse forventningene 
for tjenesteproduksjonen til realistisk nivå, drøftet med KS.’ 

 
Til pkt. 5:  Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i     
Samhandlingsreformen? 

      Til pkt. 6:   Hvordan kan KS best legge til rette for at    
      Samhandlingsreformen skal lykkes? 
 

Eventuelle konsekvenser for kommunestrukturen som følge av 
Samhandlingsreformen må vurderes. 

 
Til pkt. 9:  Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse 
deltidsdilemmaet? 

 
Det må gis større handlingsrom til å teste ut alternative løsninger for å løse    
deltidsdilemmaet.” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 

009/10: Referatsaker til formannskapets  møte 20.1.2010.   
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 13.01.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 09/72642 I 25.11.2009 Dalane Miljøverk IKS 

Møteprotokoll 2/09 fra 
Dalane Miljøverk IKS 
representantskapsmøte den 
18.11.09 

2 09/71401 I 12.11.2009 Dalane energi 
Innkalling til 
representantskapsmøte 
03.12.09 

3 10/98 I 03.12.2009 Dalane energi Møtebok - 



Representantskapsmøte 
03.12.09 - Dalane Energi. 

4 09/73596 I 07.12.2009 Sokndal kommune 

Melding om vedtak i Sokndal 
næringsstyre 26.11.09 - 
Søknad om tilskudd  
Jøssingfjordsenteret 

5 09/73645 I 07.12.2009 Kystverket 
Kystverket inviterer til 
seminar om ny havne- og 
farvannslov 

6 09/73928 I 09.12.2009 
Fiskeri- og 
kystdepartementet 

Ny havne- og farvannslov - 
iverksetting 

7 09/74755 I 21.12.2009 Dalanerådet 
Dalanerådets Møtebok 
10.12.2009 

8 09/73380 I 02.12.2009 Kystverket 

Tilpasning av lokale 
forskrifter til ny havne- og 
farvannslov - presisering av 
virkeområde 

9 09/73396 I 03.12.2009 Dalanerådet 

Forstudie 
kommunesammenslåing 
mellom Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal 
kommune 

10 09/73600 I 07.12.2009 Sokndal kommune 

Melding om vedtak i Sokndal 
næringsstyre 26.11.09 - 
Søknad om økonomisk 
bidrag til drift av Ipark 
Dalane AS 

11 09/73594 I 07.12.2009 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Referat fra møte i 
styringsgruppen Dalane 
DMS 30.11.09 

12 09/74206 I 14.12.2009 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Forvaltningsreformen - 
oversikt over nye oppgaver 
for fylkeskommunene fra 1. 
januar 2010 

13 10/525 N 08.01.2010 
Politisk;  
Leif E. Broch 

Forslag til avtale om 
kommunal 
landbruksforvaltning mellom 
Sirdal og Eigersund 
kommune 

14 10/667 N 12.01.2010 

Arild Dyrskog 
Rolfsen;  
Karl Johan Olsen;  
Terje Jørgensen;  
Solveig Ege 
Tengesdal 

Uklare eiendomsgrenser ved 
Eigerøy fyrstasjon 

 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 



 
FS-009/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

010/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 20.1.2010  
 
 
20.01.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
INGHILD VANGLO (AP):   
 

Jordskjelvkatastrofen på Haiti  
”Eigersund kommune gir 2 kroner pr. innbygger til Røde Kors sin innsamlingsaksjon og 
oppfordrer andre kommuner i Rogaland om å gjøre det samme.  Beløpet dekkes under 
formannskapets disposisjonskonto.”   

  
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 
 En kommune i vekst.: 

1. ”En kommune i vekst er en kommune som er attraktiv for alle grupper, ikke minst unge 
familier som gir kommunen nye innbyggere.  Som en oppmuntring og stimulans for en 
fortsatt positiv utvikling av folketallet, vil Eigersund kommune høsten 2010 tildele et 
beløp tilsvarende en barnehageplass gjennom loddtrekning blant alle de som får barn 
før nyttårsaften dette året.  Påskjønnelsen bekjentgjøres og utdeles på den årlige 
nyttårssamlingen på Torget.” 

 
 Votering: 

Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.  (H+SP+FRP) 
 
BITTEN FUGELSNES (AP): 
 
 Styremedlemmer til styret i Helse Vest: 
 Foreslo  Knut Pettersen (AP) 
 Leif Erik Egaas foreslo Kåre Hansen (H) 
 Morten Haug foreslo Solveig Ege Tengesdal (KRF) 
 
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 
KNUT PETTERSEN (AP) 
  

Status for oppbevaring av nødvendig utstyr for Sivilforsvaret. 
Rådmannen svarte at det i samarbeid med Sivilforsvaret har vært sett på lokaler men at 
en ikke har funnet noe egnet lokale som passer til de krav som stilles.  En vil nå gå ut på 
det private marked for om en mulig kan finne en god løsning.  Saken har også en 
økonomisk side. 

 
 
SIGVALD NODLAND (SP) 
  
 Forholdene i Eieåne: 



Stilte spørsmål om ikke Dalane Energi burde holdes økonomisk ansvarlig for de forhold 
som har oppstått i Lundeåne nå under denne kuldeperioden og alt den isen som er 
frosset til i elva.  

 
Rådmannen svarte det allerede er sendt brev til Dalane Energi ang. dette forholdet. 

 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) 
  
 Omdisponering av timer i skolen. 
 Stilte spørsmål rundt det med elever som hadde alternativ skoletilbud. 
 

Rådmannen svarte at elever som hadde alternativt skoletilbud fikk godkjent vitnemål på 
lik linje med de andre elever. 
 

RÅDMANNEN informerte om følgende.: 
 Forskuttert beløp vedr. Fylkesvei Hestnes vil bli refundert til kommunen i 2010.  

Forskuttert G/S Tengs vil bli refundert fra  Vegvesenet.. 
 
 Rapport Marka er ferdigstilt. 

 
 Rapport førskolebarn er sendt på høring. 

 
 Finansiering av Bygdeutviklingsstillingen. 

   
 
 
ORDFØREREN:  
 Prosjekt Organisasjonsgjennomgang og driftstilpasning.  

Ordføreren foreslo følgende vedtak: 
"Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 14.12.09 i sak 98/09, punkt 27 f og 28 
oppnevnes formannskapet som styringsgruppen for prosjektene 
Organisasjonsgjennomgang og Driftstilpasning. Andre møter ved behov i henhold til 
Politiske reglement for Eigersund kommune, Reglement for formannskapet og 
hovedutvalgene, § 1-1 Høringer." 

  
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

 
Statlige arbeidsplasser 

 Det jobbes med å få statlige arbeidsplasser hit til regionen. 
 
 
Møtet ble under behandling/vedtak av denne delen av saken lukket iht kl § 31, nr 3, jf. 
offlv § 23.  
 
 
ORDFØREREN orienterte og la fram forslag vedr. endring av vedtekter for Sør-Rogaland 
Fiskeri Invest AS.  
 
 
ORDFØREREN foreslo: 

”Ordfører gis fullmakt til å fremme vedtektsendring i SRFI med tanke på å få matfaglig 
utdanning hit til regionen og for å jobbe med kulturbasert næringsutvikling. 
 
Vedtaket er fattet etter KL: § 13.” 

 
 



Vedtaket unntas midlertidig offentlighet iht offlv § 5, jf. offlv § 23. 
 
 
FS-010/10 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune gir 2 kroner pr. innbygger til Røde Kors sin innsamlingsaksjon og 
oppfordrer andre kommuner i Rogaland om å gjøre det samme.  Beløpet dekkes under 
formannskapets disposisjonskonto. 

 
2. En kommune i vekst er en kommune som er attraktiv for alle grupper, ikke minst unge 

familier som gir kommunen nye innbyggere.  Som en oppmuntring og stimulans for en 
fortsatt positiv utvikling av folketallet, vil Eigersund kommune høsten 2010 tildele et 
beløp tilsvarende en barnehageplass gjennom loddtrekning blant alle de som får barn 
før nyttårsaften dette året.  Påskjønnelsen bekjentgjøres og utdeles på den årlige 
nyttårssamlingen på Torget. 

 
3. Som styremedlemmer til styret i Helse Vest foreslås, Knut Pettersen (AP), Kåre Hansen 

(H) og Solveig Ege Tengesdal (KRF). 
 
4. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 14.12.09 i sak 98/09, punkt 27 f og 28 

oppnevnes formannskapet som styringsgruppen for prosjektene 
Organisasjonsgjennomgang og Driftstilpasning. Andre møter ved behov i henhold til 
Politiske reglement for Eigersund kommune, Reglement for formannskapet og 
hovedutvalgene, § 1-1 Høringer 

 
5. Ordfører gis fullmakt til å fremme vedtektsendring i SRFI med tanke på å få matfaglig 

utdanning hit til regionen og for å jobbe med kulturbasert næringsutvikling. 
 
 Vedtaket er fattet etter KL: § 13. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


