
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 10.03.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  
Sak – fra / til: 022/10 - 029/10 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Unn Therese Omdal – AP 
Wenche H. Andersen – FrP Kjell Fredriksen – FrP Sigvald Nodland – SP 
Tor Inge Rake – V Knut Pettersen – AP Solveig Ege Tengesdal - KrF 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Morten Haug - KrF   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Arne Geir Ege - KrF   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Fung. rådmann økonomisjef Tore L. Oliversen 
 
Merknader til møtet: 
 Formannskapet møtte kl. 0800 for å ha møte som styringsgruppe for driftstilpassninger og 

organisasjonsgjennomgang 2010. Referat finnes i protokollvedlegg jpid: 10/5974 som F-sak 
30/10 - Orienteringer til formannskapet som styringsgruppe for driftstilspasninger og 
organisasjonsgjennomgang 2010.  
  

 Befaring i sak 23 og 24/10 ble enstemmig utsatt da partene i sakene ikke hadde mottatt 
melding om befaringen. 

 
 
 

 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
 

 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 

022/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10.2.2010  

023/10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing  

024/10 
Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, 
gnr. 2 bnr. 20 - Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust 

 

025/10 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av gnr./bnr. 
92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 for oppføring av 
bolighus -  Jarl Berge 

 

026/10 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr. 78 bnr. 19 - 
Terje Taule 

 

027/10 
Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til 
plankomiteen - tilbygg Hellvik barnehage 

 

028/10 Referatsaker til formannskapets møte 10.3.2010  

029/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.3.2010  

030/10 
Orienteringer til formannskapet som styringsgruppe for 
driftstilspasninger og organisasjonsgjennomgang 2010. 

 

 
 
 
 



022/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
10.2.2010  
 

Forslag til vedtak 18.02.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 10.2.2010 godkjennes. 
 
 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Bitten Fugelsnes (AP) og Unn Therese Omdal (AP) hadde merknader til protokollen i sak 19/10. 
Disse merknadene er lagt i eget protokollvedlegg jdid: 10/9574. 
 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med merknader. 
 
 
FS-022/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 10.2.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

023/10: Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2010: 
Søknad om kjøp av et ca. 90 m² stort areal regulert til byggeområde-boliger imøtekommes 
på følgende vilkår: 

 Kjøper må dekke alle kostnader knyttet til behandlingsgebyr, oppmåling, tinglysing og 
lignende knyttet til overdragelsen av arealet. 

 Arealet selges for kr. 84,- pr. m². 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
BITTEN FUGELSNES (AP) foreslo: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering: 
Fugelsnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-013/10 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 
 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  
”På grunn av manglende varsling av partene når det gjelder befaring, utsettes saken til neste 
møte.” 
 
 
Votering: 
Ordførerens utsettelseforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-023/10 Vedtak: 
 

På grunn av manglende varsling av partene når det gjelder befaring, utsettes saken til 
neste møte. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

024/10: Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av 
grunneiendom, gnr. 2 bnr. 20 - Bjørg Nordis Pedersen og Anders 
Myklebust  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2010: 
 
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert 07.08.07 og 
begrunnelse for klage datert 16.08.07, men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 18.07.07 opprettholdes derfor. 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering: 
 Egaas forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-014/10 Vedtak: 
 

 Saken utsettes for befaring. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
10.03.2010 Formannskapet 



 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  
”På grunn av manglende varsling av partene når det gjelder befaring, utsettes saken til neste 
møte.” 
 
 
Votering: 
Ordførerens utsettelseforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-024/10 Vedtak: 
 

På grunn av manglende varsling av partene når det gjelder befaring, utsettes saken til 
neste møte. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

025/10: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling 
av gnr./bnr. 92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 for 
oppføring av bolighus -  Jarl Berge  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19-2 i plan- og 
bygningsloven til deling av driftsenhet og oppføring av bolighus på gnr./bnr. 92/27 i 
Eigersund. Bolighuset søker hadde på naboeiendommen gnr./bnr. 92/8 skal rives og forbli 
LNFR-område. Nytt bolighus på gnr./bnr. 92/27 vil erstatte dette. Dette medfører i praksis 
uendrede planforhold i området.  Det settes som vilkår at omsøkt areal på ca. 8,8 dekar må 
reduseres med ca 1,9 dekar, som består av fulldyrket jord.  
 
 
 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
SIGVALD NODLAND (SP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet avslår søknaden fra Jarl Berge om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av gnr./bnr. 
92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 i Eigersund til boligformål.” 

 
 
Votering: 
Nodlands forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H+FrP) 
 
 
FS-025/10 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår søknaden fra Jarl Berge om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av gnr./bnr. 
92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 i Eigersund til boligformål.    

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 



 

026/10: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr. 
78 bnr. 19 - Terje Taule  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Terje Taule konsesjon til 
kjøp av gnr./bnr. 78/19 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 330.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 78/19 skal legges til og drives sammen driftsenheten gnr./bnr. 78/8 og 16 på en 
landbruksmessig forsvarlig.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en svært god driftsmessig løsning og prisen er 
akseptabel i henhold til §9 i konsesjonsloven.  
 
 
 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-026/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Terje Taule konsesjon 
til kjøp av gnr./bnr. 78/19 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 330.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 78/19 skal legges til og drives sammen driftsenheten gnr./bnr. 78/8 og 16 på en 
landbruksmessig forsvarlig.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en svært god driftsmessig løsning og prisen 
er akseptabel i henhold til §9 i konsesjonsloven.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

027/10: Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av 
medlemmer til plankomiteen - tilbygg Hellvik barnehage  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Prosjektorganisasjonsplan for videre utbygging av Hellvik barnehage, datert 17.02.10, 
godkjennes. 

 
2. Som politiske medlemmer til plankomiteen velges: 

 
3. Felles brukerutvalg inviteres til å utpeke en representant til komiteen. 

 



 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak: 

”Tillegg til punkt 2: Som politiske medlem til plankomiteen velges: Kjell Vidar Nygård (H) 
 
 

KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Tillegg til punkt 2: Som politiske medlem til plankomiteen velges: Thor Kristian Klepp (AP) 

 
 
VARAORDFØRER foreslo slikt vedtak: 

”Tillegg til punkt 2: Som politiske medlem til plankomiteen velges: Bente Skåra Gunvaldsen (KrF) 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Egaas’, Pettersen og varaordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-027/10 Vedtak: 
 

1. Prosjektorganisasjonsplan for videre utbygging av Hellvik barnehage, datert 17.02.10, 
godkjennes. 

 
2. Som politiske medlemmer til plankomiteen velges: 

 Kjell Vidar Nygård (H) 
 Thor Kristian Klepp (AP) 
 Bente Skåra Gunvaldsen (KrF) 

 
3. Felles brukerutvalg inviteres til å utpeke en representant til komiteen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

028/10: Referatsaker til formannskapets møte 10.3.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 01.03.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/2614 X 29.01.2010 Formannskapet Fremtidig bruk av marka 

2 10/735 N 12.01.2010 

Helge Waage;  
Per Steinar 
Berentsen;  
Arild Dyrskog 
Rolfsen;  
Leif E. Broch;  
Kåre Ingvar Helland;  
Tore L. Oliversen;  
Karl Johan Olsen;  
Terje Jørgensen;  
Solveig Ege 
Tengesdal;  

Beredskap ved langvarig 
strømbrudd 



Kristin Bø Haugeland

3 10/2726 I 29.01.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Protokoll fra fylkesmøtet i KS 
Rogaland 28.01.10 

4 10/3316 X 03.02.2010 Karl Johan Olsen 
Kvalitetskommunesamarbeid 
- sluttrapport 

5 09/70706 I 09.11.2009 
Kommunenes 
sentralforbund 

Kommunens klima- og 
energiplanarbeid 

6 10/3561 I 07.01.2010 
Stavanger-regionen 
Næringsutvikling AS 

Møtereferat fra 
Europakontorets 
arbeidsgruppe 16.12.2010 

7 10/3546 I 04.02.2010 Dalanerådet 
Møtebok Dalanerådet 
01.02.10 

8 10/3531 I 03.02.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Referat fra styringsgruppen 
for prosjekt Dalane DMS 
29.01.10 

9 10/3687 I 29.01.2010 
Kommunal og 
regionaldepartement
et 

Oversendelse av rapporten: 
85 tilrådninger for styrket 
egenkontroll i kommunene 
og fylkeskommunene 

10 10/3442 I 03.02.2010 
Kriminalomsorgen 
region sørvest 

Underskrevet 
samarbeidsavtale mellom 
Kriminalomsorgen region 
sørvest og Eigersund 
kommune for å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet 

11 10/3671 
M
P 

08.02.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
03.02.2010 

12 10/3905 I 04.02.2010 
Forsvarsdepartement
et 

Vedr. krigshistorisk 
minnesmerke - Vedafjell 

13 10/4650 I 08.02.2010 Trygg Trafikk Bli medlem i Trygg Trafikk 

14 10/4429 I 11.02.2010 
Dalane friluftsråd 
v/Per Frode Sandal 

Møteinnkalling - 
interkommunalt 
plansamarbeid - friluftsliv 

15 10/4457 I 09.02.2010 
Distriktssenteret - 
kompetansesenter for 
distriktsutvikling 

Studie av langtidseffekter av 
omstillingsprogram 

16 10/4527 I 10.02.2010 
Kommunal 
oppreisningsordning 

Kommunal 
oppreisningsordning - 
Rapport for 2009 

17 10/4791 I 16.02.2010 
WWF-Norge;  
Kommunenes 
sentralforbund 

Invitasjon til å delta i verdens 
største klimakampanje, 
Earth Hour 2010 

18 10/5720 X 25.02.2010 Målfrid Espeland 
Vedr. Tomt i Haganeset 
industriområde 

19 10/6022 X 01.03.2010  
Nytt fra Brussel - 
Europakontoret 

 
 
 
 
 
 
10.03.2010 Formannskapet 



 
Møtebehandling: 
 

4 10/3316 X 03.02.2010 Karl Johan Olsen 
Kvalitetskommunesamarbeid 
- sluttrapport 

 
 VARAORDFØRER etterlyste oppdatert informasjon om dette på kommunens nettsider og 

orientering om dette til formannskapet jf. tidligere tilbakemeldinger. 
 
 

5 09/70706 I 09.11.2009 
Kommunenes 
sentralforbund 

Kommunens klima- og 
energiplanarbeid 

 
 VARAORDFØRER ba om at Eigersund kommune besvarte henvendelsen fra KS, noe 

formannskapet samtykket i. 
 
 

8 10/3531 I 03.02.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Referat fra styringsgruppen 
for prosjekt Dalane DMS 
29.01.10 

 
 BITTEN FUGELSNES (AP) ba om at rådmannen gir en orientering i neste møte om hvor 

langt SUS har kommet når det gjelder poliklinikk for diabetes i Egersund, noe 
formannskapet sluttet seg til.  

 
 

10 10/3442 I 03.02.2010 
Kriminalomsorgen 
region sørvest 

Underskrevet 
samarbeidsavtale mellom 
Kriminalomsorgen region 
sørvest og Eigersund 
kommune for å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet 

 
 TOR-INGE RAKE (V) ba om at man politisk får en nærmere orientering om avtalen. Det var 

enighet i formannskapet om at denne kunne gis i Helse- og omsorgsutvalget, men med 
invitasjon til andre utvalg. 

 
 

15 10/4457 I 09.02.2010 
Distriktssenteret - 
kompetansesenter for 
distriktsutvikling 

Studie av langtidseffekter av 
omstillingsprogram 

 
 VARAORDFØRER ba om at Eigersund kommune blir representert i 

oppsummeringsseminaret som det blir invitert til. 
 
 

18 10/5720 X 25.02.2010 Målfrid Espeland 
Vedr. Tomt i Haganeset 
industriområde 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

1.      ”Eigersund kommune gir samtykke til overdragelse av leiekontrakten på 
tomt i Haganeset industriområde fra Nodland til Søsæther med de samme 
betingelsene som Nodland har.  

 



2.      Det er en forutsetning at overdragelsen ikke medfører fortjeneste for 
Nodland og/eller innebærer vedlag for overdragelsen mellom Nodland og 
Søsæther.” 

 
VOTERING: 
Egaas’ forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Votering: 
 
 
FS-028/10 Vedtak: 
 
 

18 10/5720 X 25.02.2010 Målfrid Espeland 
Vedr. Tomt i Haganeset 
industriområde 

 
1.      Eigersund kommune gir samtykke til overdragelse av leiekontrakten på 

tomt i Haganeset industriområde fra Nodland til Søsæther med de samme 
betingelsene som Nodland har.  

 
2.      Det er en forutsetning at overdragelsen ikke medfører fortjeneste for 

Nodland og/eller innebærer vedlag for overdragelsen mellom Nodland og 
Søsæther. 

 
Vedtaket er enstemmig. 

l 
 

029/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.3.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.02.2010: 
 
 
10.03.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 KJELL FREDRIKSEN (FrP) ba om rådmannens kommentar til Kommunal Rapports 

merknader til kommunens budsjett. 
 
FUNG. RÅDMANN orienterte om administrasjonens syn på tilbakemeldingen. 

 
 
 WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) stilte spørsmål ved om hvorvidt kommunen har 

egen ”kommuneblomst”, fugl mv. Dette på bakgrunn av det tidvis er kåringer og 
mediaoppmerksomhet rundt disse temaene. 
 
FUNG. RÅDMANN vil ta saken videre og se om dette er noe vi kan bruke på en positiv måte 
ved anledning. 

 
 
 LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo følgende: ”Administrasjonen legger frem en sak angående 

prissetting av kommunale tomter, eiendommer m.v.” 



 
Votering: 
Egaas’ forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 ORDFØREREN orienterte om at kommunedelplanen for Egersund havn er under rullering 

og foreslo følgende: ”Rullering av ”Kommunedelplan for Egersund havn” utarbeides i 
sammenheng med rullering av kommuneplanen.” 
 
Votering:  
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
FS-029/10 Vedtak: 
 

1. Administrasjonen legger frem en sak angående prissetting av kommunale tomter, 
eiendommer m.v. 

 
2. Rullering av ”Kommunedelplan for Egersund havn” utarbeides i sammenheng med 

rullering av kommuneplanen. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 



 
 
 
 
 
 


