
EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste

Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter i sak:

Sak nr. Sakstittel L

021/10 Utvidet båndtvang for hund etter § 6 f

Regelverk for saker som ikke er satt på sakslisten:
Kommunelovens § 34. Endring av sakliste. Forespørsler.

1. Folkevalgt organ kan med alminneligflertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke
niøteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

Reglement for Eigersund kommunestyre § 4-1 Utsending av saksdokumenter.:
Sammen med innkalling sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom ikke
alle dokumenter i den enkelte sak foreligger ved utsendelse, skal dette angis med
begrunnelse i innkallingen.

Unntaksvis kan saksdokumenter ettersendes etter godkjenning fra ordfører, men da under
forutsetning av at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på
årsaken.

Begrunnelse for at saken må ettersendes:
Da saken er av akutt karakter og neste møte i kommunestyret ikke er før 08.03.2010, bes
formannskapet om å avgjøre saken.

Med vennlig hilsen

Terje Jørgensen jr.
Ordfører

KcfrcL &SpeiQ-c
Målfrid Espeland
utvalgssekretær

Møtested: Formannskapssalen

Dato: 10.02.2010

Tidspunkt: 12:00
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Saksnu mmer Utvalglkomite Møtedato
Formannskapet 10.02.2010

Utvidet båndtvang for hund etter § 6 f

Sammendrag:
Som følge av en uvanlig lang snø- og kuldeperiode er mange viltarter utsatt for en hard
påkjenning. Spesielt rådyrene sliter med fremkommeligheten i deler av kommunen, samtidig
som det er dårlig tilgang på mat. Løse hunder vil kunne føre til en uønsket ekstrabelastning
for viltet, samtidig som utmattet vilt ofte vil være et lett bytte.

For å beskytte viltet mot unødvendig stress og ekstrabelastning, ber rådmannen om at
formannskapet vedtar å innføre en midlertidig forskrift om ekstraordinær båndtvang for å
beskytte viltet. Det er ønskelig at forskriften trer i kraft fra 13. februar 2010 og oppheves så
snart forholdene tilsier det - og senest innen 1. april.

Saksgang:
Kommunestyret har myndighet etter hundeloven. Denne myndigheten er foreløpig ikke
videredelegert. I kommunens delegasjonsreglement § 6-1 Generell delegering fra
kommunestyret til formannskapet, står følgende:

I medhold av § Si kommuneloven, delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til
å treffe avgjørelser i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og
særlov. Formannskapet kan delegere videre til andre.

Da situasjonen er av akutt karakter og neste møte i kommunestyret er satt til 8.3.2010, bes
formannskapet om å avgjøre saken.

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2010:

Forskrift fastsatt av formannskapet i Eigersund kommune, 10. februar 2010 med hjemmel i
lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f.

§ i Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Eigersund kommune, med de
unntak som fremgår av § 3. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

§ 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen.

§ 3 Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
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• hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller
prøving for slik tjeneste

• hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

§ 4 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til
hundelovens § 28.

§ 5 Denne forskrift trer i kraft 13. februar 2010 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn
til 1. april 2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens § 6.
Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens § 6 bokstav f
kan påklages til Fylkesmannen. For øvrig vises det til hundelovens bestemmelser.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Eigersund kommune, behandlet i formannskapet og
fastsatt i kommunestyret den 7. april 2008.

Andre opplysninger I fakta i saken:
Lov om hundehold åpner for at kommunen kan innføre forskrift om ekstraordinær båndtvang
( 6 bokstav f) under forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Når det utarbeides en kommunal forskrift er det gitte retningslinjer for utredningsplikt,
forhåndsvarsling og høring gjennom Forvaltningslovens bestemmelser. Med hjemmel i § 37
pkt. a og b i samme lov, har kommunen anledning til å fravike disse bestemmelsene i de
tilfeller det ikke er praktisk mulig, eller at det vil vanskeliggjøre eller svekke forskriftens
effektivitet.

Forskriften skal normalt kunngjøres i Norsk Lovtidende for å kunne regnes som gyldig, men i
hht. forvaltningslovens § 38, nest siste avsnitt, kan kunngjøring foregå på annen måte når
forskriften kun gjelder for en kort tid.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen ber om at det innføres en midlertidig forskrift om ekstraordinær båndtvang for å
verne om viltet i en vanskelig periode med langvarig snø og kulde, samt dårlig mattilgang.

Kommunen har den siste uken mottatt flere bekymringsmeldinger fra folk som melder fra om
vilt som viser tegn til utmattelse. Løse hunder vil kunne føre til en uønsket ekstrabelastning
for viltet, samtidig som utmattede fugler og dyr ofte vil være et lett bytte.

Dersom formannskapet vedtar forskriften, vil kommunen kunngjøre vedtaket i Dalane
Tidende og Stavanger Aftenblad, samt på kommunens egen hjem meside. Dette vil ventelig
være utført i løpet av fredag den 12. februar 2010.

Med tanke på de konsekvenser og virkemidler som hundeloven åpner for i den tid det er
innført båndtvang, vil det være fornuftig å la forskriften tre i kraft fra og med 13. februar 2010.
En forventer at vedtaket skal være tilstrekkelig kjent innen denne tid.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt.

økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.

Alternative løsninger:
Det innføres ikke ekstraordinær båndtvang for hund etter hundelovens § 6 bokstav f.

Dokumenter - vedlagt saken:

----0----

Journalposter i arkivsaken — ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker

Eigersund Småfelag;
Dalane Friluftsråd;
Dalane Hundeklubb;
Dalane Lokallag av
Stavanger
Turistforening;
Dalane Miljø og
Ressurslag;
Egersund Bondelag;
Egersund bonde- og
småbrukarlaget;
Eigersund Skogeigarlag;
Eigersund bondelag;
Eigersund jeger og
fiskeforen ing;
Eigersund kirkelige
fellesråd;
Fylkesmannen i
Rogaland;
Helleland bondelag;
lrsk Ulvehund Norge;
Lensmannen i
Eigersund;
Naturvernforbundet i
Dalane;
Norsk Ornitologisk
forening;
distrikt Vestlandet Sør
Norsk Pointerklub;
Rogaland
Fylkeskommune
Fylkesmannen i
Rogaland
Liv M. Wallentinsen
Terje Havsø
Dalane Hundeklubb

Særutskrift: Forskrift om utvidet båndtvang for
hund i Eigersund kommune

Kommunens oversendelse av forskrift om
båndtvang for hund i Eigersund
Ang. vedtak om båndtvang for hund
VS: Eigersund jif - forskrift utvidet båndtvang
Vedr. båndtvang i Eigersund kommune

Tittelc

(

i U 03.12.2007

2 I 19.12.2007

3 I 20.12.2007
4 I 02.01.2008
5 I 07.01.2008
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7 U 31.01.2008 Peggy Svanes; Referat fra møte i arbeidsgruppa som skal finne
lngeborg Einarsen aktuelle lufteom råder for hund i Eigersund

9 I 04.02.2008 Formannskapet Forskrift om utvidet båndtvang
10 I 14.03.2008 Liv M. Wallentinsen Vedr. helårsbåndtvang for hund

Kunngjøring av lokal forskrift om båndtvang -11 U 06.03.2009 Norsk Lovtidend Avd. li
Eigersund kommune

12 I 05.06.2009 Erling Svendsen Forespørsel hvor hunder kan ferdes løst

Parter i saken:

c

c
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer for
perioden 2007 - 2011.

Formannskapet 13 representanter

Ordfører Terje Jørgensen Nygaten 16 4370 EGERSUND 95856554 H terie ioerpensen(ekiersund.kommune no

Varaordfører
Solveig EgeTengesdal Hoveræget 7 4370 EGERSUND 907 22 027 KRF soIveiaee.tengesdakeiQersund.kommuneno

ARBEIDERPARTIET 4 representanter

Gruppeleder:
Knut Pettersen
Unn Therese Omdal
Inghild Vanglo
Bitten Fugeisnes

Åseveien 54
Lyngveien 60
Motalaveien i
Aarstadgaten 37

4370 EGERSUND
4370 EGERSUND
4370 EGERSUND
4370 EGERSUND

480 79 855 AP kn-Oette(onlineno
932 60 872 AP unntherese.omdaIdabb.no
907 67 390 AP inghiIdveigersundkommune.no
91604 685 AP bittenfu(onIine.no

FREMSKRITTSPARTIET 2 representant

Gruppeleder:
Wenche Haffnes Andersen
Kjell Fredriksen

Ytstebrødveien 653 4370
Lyngveien 48 4370

EGERSUND 47263 136 FRP haw-whatäteIe2no
EGERSUND 480 92 077 FRP ahrem(start.no

HØYRE 3 representanter

Gruppeleder:
Leif Erik Egaas
Liv Tone øiumshaugen

Sjukehusveien 45 4370
Fjelistedveien 4 4370

EGERSUND 90125117 H
EGERSUND 930 31 293 H

IeeQaas(onIine.no
PivtoneteIe2no

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant

Gruppeleder:
Morten Haug Sagaveien 5 4370 EGERSUND 922 15 838 KRF morten.haughelIvikhus.no

SENTERPARTIET i representant

Gruppeleder:
Sigvald Bernt Nodland Nodlandsveien 670 4370 EGERSUND 411 45 149 SP snodIandfrisurf.no

VENSTRE I representant

Gruppeleder:
Tor Inge Rake Kjerjanesveien i 4370 EGERSUND 91681 522 V torinperake@hotmail.com

08.02.2010
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Politisk sekretariat

Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene
for Kommunestyret, Formannskapet, Miljøutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,
Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd.

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter,
protokoll m.m.

ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene,
evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet.
Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider
www.eigersund.kommune.no/politiskl under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå
inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med de komplette saksdokumenter med
samtlige vedlegg.

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende.

Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjonenfor økonomi, ikt og merkantile tjenester i
Sentraladministrasjonen, men ordføreren har instruksj onsrett overfor sekretariatet.

Der ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers økonomi. Dette
er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.

Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i
Strandgt 2.

Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS — Stavanger.

Adresse I telefonnr. m.m.
Postadresse:
Politiske sekretariat, Eigersund kommune
Postboks 580, 4379 Egersund

Besøksadresse:
Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.

Telefaks:
51468097

Sekretær for utvalg :,,

Kommunestyre, Formannskap,
Særskilt klagenemnd.

Politisk sekretær
Randi Haugstad

51468024
Mobil: 489 98 284

randi.haugstad(1eigersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles
brukerutvalg.

Politisk sekretær
Målfrid Espeland

51 468025
Mobil: 489 98 717

maalfrid.espe1and(eigersund.kommune.no Kultur og oppvekstutvalget,
helse- og omsorgsutvalget.

Politisk sekretær
Irene Randen

51468045
Mobil: 489 98 285

irenc.randen(Weigcrsund.kornmune.no Administrasjonsutvalget,
Arbeidsmiljøutvalget,
gjeldsrådgivning, avlønning og
Økonomi.

Sekretær Ingebjørg 51 46 80 17
Hestnes

hos politisk sekretariat.
Kontrollutvalget
Sekretær for styret for Eigersund
havn KF
Sekretær for overformynderiet

Navn
Sekretariatsieder
Leif E Broch

Direkte telefon
5146 8023/
Mobil: 908 81 568

E-post
leif.broch(eigersund.kommune.no

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon
Kan Idsøe 452 24 840 kontrollutvalget(d)eiersund.kommune.no
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.selem(d)egersund.havn.no

inohir,r hpInç( krmmiin

Ajour: 07.01.10
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