
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 
Sak – fra / til: 031/10 - 043/10 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Bitten Fugelsnes – AP Knut Pettersen – AP Unn Therese Omdal – AP 
Sigvald Nodland – SP Kjell Fredriksen – FrP Wenche H. Andersen – FrP 
Tor Inge Rake – V Morten Haug - KrF  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP Liv Tone Øiumshaugen – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Rolf Magne Skogen - AP Arne Stapnes – H  
   
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, økonomisjef Tore L. Oliversen, personalsjef Kristin 
Haugland 
 
Merknader til møtet: 

 Sak 42 og 43/2010 ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 
 Det ble gjennomført befaring i sakene 35 og 36/2010 fra kl. 0915.  
 Formannskapet behandlet sak 31 (fra kl. 1030 – 1200) og 41 i lukket møte jf. kl. § 31 nr 3.  

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

031/10 
Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 - 
Orientering til formannskapet som styringsgruppe. 

 

032/10 Kommuneplan - delegeringer etter ny plan og bygningslov  

033/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10.3.2010.  

034/10 
Forslag til planprogram - kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 
2022 

 

035/10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing  

036/10 
Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, 
gnr. 2 bnr. 20 - Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust 

 

037/10 
Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen 
for fradeling av en parsell til oppføring av bolig - gnr. 39 bnr. 3, 4 - Svein 
Narve Veshovda 

 

038/10 
Klage på kommunen sitt vedtak om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for opprettelse av en større tunparsell i forbindelse med 
en bruksrasjonalisering - gnr./bnr. 4/15 og 19  - Ole Jakob Skadberg 

 

039/10 Referatsaker til formannskapets møte 14.4.2010.  

040/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.4.2010.  

041/10 Personalsak.  

042/10 
Etablering av et evt. utbyggingsselskap for Hestneshalvøya - Vedtak i 
miljøutvalget 23.3.2010. 

 

043/10 
Valg av vararepresentant for klageorgan veterinærvaktordning i Dalane 
(kl. § 13). 

 

 



031/10: Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 
2010 - Orientering til formannskapet som styringsgruppe.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 06.04.2010: 
 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen orienterte om administrativ styringsgruppes arbeid i lukket møte jf. kl. § 31 nr 3. 
 
Votering: 
 
 
FS-031/10 Vedtak: 
 

Det ble ikke truffet vedtak i saken. 
 
 
 
 

032/10: Kommuneplan - delegeringer etter ny plan og bygningslov  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.03.2010: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Formannskapet delegeres myndighet til å legge planprogram for kommuneplan og 
kommunedelplan ut til offentlig ettersyn samt fastsette dette jfr. §§11-3 jfr. 4-1 andre ledd 
i plan og bygningsloven. Jfr. bestemmelsene i kommuneloven. 

 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-032/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Formannskapet delegeres myndighet til å legge planprogram for kommuneplan og 
kommunedelplan ut til offentlig ettersyn samt fastsette dette jfr. §§11-3 jfr. 4-1 andre ledd i 
plan og bygningsloven. Jfr. bestemmelsene i kommuneloven. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 



 

033/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
10.3.2010.  
 

Forslag til vedtak 19.03.2010: 
 
Protokoll fra møte 10.3.2010 godkjennes. 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
 
FS-033/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 10.3.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

034/10: Forslag til planprogram - kommuneplan for Eigersund 
kommune 2011 - 2022  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2010: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §4-1. 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREN foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt (kriterier grå ramme s. 19): Legg til rette for sentrumsnære boenheter med 
livsløpsstandard for å møte kommende utfordringer med fremtidens 
befolkningssammensetning. 
 
Andre momenter: 

- Innarbeid klynge om nisjetenkning i næringsdelen. 
 
- Ta med satsing på fornybar energi, herunder vindkraft, som næringssatsing. 
 
- Presisere Kaupanes som logistikknutepunkt. 

 
- Bedre fokus på reiselivsnæring.” 



 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig med ordførerens tilleggsforslag. 
  
 
FS-034/10 Vedtak: 
 

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 legges ut 
til offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endringer: 

 
Nytt punkt (kriterier grå ramme s. 19): Legg til rette for sentrumsnære boenheter med 
livsløpsstandard for å møte kommende utfordringer med fremtidens 
befolkningssammensetning. 
 
Andre momenter: 

- Innarbeid klynge om nisjetenkning i næringsdelen. 
 
- Ta med satsing på fornybar energi, herunder vindkraft, som næringssatsing 
 
- Presisere Kaupanes som logistikknutepunkt. 

 
- Bedre fokus på reiselivsnæring. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §4-1. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 

035/10: 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. 
 
 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-035/10 Vedtak: 
 

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. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

036/10: 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. 
 
 

 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
BITTEN FUGELSNES (AP) foreslo slikt vedtak:  



”Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert 07.08.07 og 
begrunnelse datert 16.08.07, og finner at det i klagen er fremkommet nye momenter som 
tilsier at klagen kan tas til følge. Det anbefales dispensasjon fra kommuneplanens § 3-1 
om at fradeling ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. 
 
Følgende særlige grunner foreligger: 

- Det foreligger avtale om deling av felleseie. 
- Reguleringsplanarbeid er fordyrende. 

 
Det forutsettes følgende: 

- Bruken skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel 
- Delingen skjer i samsvar med situasjonskart datert 09.02.07. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttale.” 

 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak:  
”Tillegg til særlig grunner: 

- Deling vil ikke frata hovedbruket tilgang til sjø da bruket også har annen parsell ved sjø. 
- Delingen vil ikke påvirke landbruksdriften til bruket. 
- Omsøkt parsell er lokalisert i adskilt fra hovedbruket og er fragmentert i forhold til resten 

av bruket. 
 
Votering: 
Fugelsnes forslag med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens innstilling. 
 
 
FS-036/10 Vedtak: 
 

Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert 07.08.07 og 
begrunnelse datert 16.08.07, og finner at det i klagen er fremkommet nye momenter som 
tilsier at klagen kan tas til følge. Det anbefales dispensasjon fra kommuneplanens § 3-1 
om at fradeling ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. 
 
Følgende særlige grunner foreligger: 

- Det foreligger avtale om deling av felleseie. 
- Reguleringsplanarbeid er fordyrende. 
- Deling vil ikke frata hovedbruket tilgang til sjø da bruket også har annen parsell 

ved sjø. 
- Delingen vil ikke påvirke landbruksdriften til bruket. 
- Omsøkt parsell er lokalisert i adskilt fra hovedbruket og er fragmentert i forhold til 

resten av bruket 
 
Det forutsettes følgende: 

- Bruken skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel 
- Delingen skjer i samsvar med situasjonskart datert 09.02.07. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 
 
Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 



 
 

037/10: Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av en parsell til oppføring av bolig - 
gnr. 39 bnr. 3, 4 - Svein Narve Veshovda  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-050/09 på møte 
29.04.2009 om tillate til fradeling, etter §7 i plan- og bygningsloven, av en parsell på ca. 2700 
m2 med påstående bygninger fra gnr./bnr. 39/4 i Eigersund kommune.  
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-037/10 Vedtak: 
 

Formannskapet tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-050/09 på 
møte 29.04.2009 om tillate til fradeling, etter §7 i plan- og bygningsloven, av en parsell 
på ca. 2700 m2 med påstående bygninger fra gnr./bnr. 39/4 i Eigersund kommune.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

038/10: Klage på kommunen sitt vedtak om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for opprettelse av en større tunparsell i 
forbindelse med en bruksrasjonalisering - gnr./bnr. 4/15 og 19 - Ole 
Jakob Skadberg   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-149/09 på møte 
16.12.2009.   
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
SIGVALD NODLAND (SP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Formannskapet tar klagen til følge og omgjør vedtaket i sak FS-149/09 på møte 
16.12.2009 om å tillate opprettelse av en turparsell på ca. 5,7 dekar på gnr./bnr. 4/15 og 
19. 

 



2. Formannskapet gir tillatelse til opprettelse av en tunparsell på ca. 4,5 dekar på gnr.,/bnr. 
4/15 og 19  etter §7 i plan- og bygningsloven.  Dette bør være en tilstrekkelig stor parsell 
for få en grei arrondering i forhold til utnyttelse av driftsbygninger m.v og samtidig hindre 
tap av for mye jordbruksareal. 

 
3. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av 4 parseller på 

ca. 1 dekar, 8,2 dekar, 16,7 dekar og 136,3 dekar fra gnr./bnr. 4, 15 og 19 i Eigersund 
kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellene selges og legges som 
tilleggsjord til en eller flere naboeiendommer. ” 

 
 
Votering: 
Nodlands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-038/10 Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar klagen til følge og omgjør vedtaket i sak FS-149/09 på møte 
16.12.2009 om å tillate opprettelse av en turparsell på ca. 5,7 dekar på gnr./bnr. 4/15 og 
19. 

 
2. Formannskapet gir tillatelse til opprettelse av en tunparsell på ca. 4,5 dekar på gnr.,/bnr. 

4/15 og 19  etter §7 i plan- og bygningsloven.  Dette bør være en tilstrekkelig stor parsell 
for få en grei arrondering i forhold til utnyttelse av driftsbygninger m.v og samtidig hindre 
tap av for mye jordbruksareal. 

 
3. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av 4 parseller på 

ca. 1 dekar, 8,2 dekar, 16,7 dekar og 136,3 dekar fra gnr./bnr. 4, 15 og 19 i Eigersund 
kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellene selges og legges som 
tilleggsjord til en eller flere naboeiendommer.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

039/10: Referatsaker til formannskapets møte 14.4.2010.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 19.03.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/6625 
M
P 

05.03.2010  

Protokoll fra felles 
brukerutvalgs 
ekstraordinære møte 
08.03.2010 

2 10/7613 X 15.03.2010 
Anne-Beth 
Skjæveland 

Innovasjon og nye 
arbeidsplasser i 
helsesektoren 

3 10/7065 I 03.03.2010 Uninor 
Varsel om generalforsamling 
21.04.10 

4 10/8310 I 18.03.2010 
Reisemål Syd Vest 
BA 

Innkalling til årsmøtet i 
Reisemål sydvest 18.03.10 

5 10/5660 I 01.02.2010 Norges Røde Kors 
Takker for bidraget til Røde 
Kors sitt nødhjelpsarbeid i 
Haiti 



6 10/8308 I 17.03.2010 Norges forskningsråd
Informasjon om planlagt 
utlysning til Regionalt 
forskningsfond Vestlandet 

7 10/8614 I 22.03.2010 Motala kommune 

Framtidig 
vennskapssamarbeid - 
vennskapsby, Motala 
kommune (Sverige) 

8 10/6293 I 26.02.2010 
Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS 

Representantskapsmøte IKA 
blir den 21.04.10 

9 10/7903 I 05.03.2010 
NHO Reiseliv Vest-
Norge 

Offentlige kjøp av kurs- og 
konferansetjenester 

10 10/8038 I 15.03.2010 Lyse Energi AS 
Konvertibelt lån - 
aksjeforhøyelse i Skangass 
AS - børsmelding 

11 10/9311 I 24.03.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Invitasjon til 
kommuneøkonomidagen 
2010 

12 10/9540 X 06.04.2010 Karl Johan Olsen 
Statusrapportering 
kvalitetsstyringssystemet 
Qm+. 

13 10/9539 I 23.03.2010 Statens vegvesen 
Statens vegvesen informerer 
- mars 2010 

 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

7 10/8614 I 22.03.2010 Motala kommune 

Framtidig 
vennskapssamarbeid - 
vennskapsby, Motala 
kommune (Sverige) 

 
Formannskapet ba rådmannen om å takke Motala kommune for det vennskapsby 
samarbeidet som har vært og at det Eigersund kommune for tiden ikke ser det som aktuelt å 
gå videre med dette. 
 
 
Votering: 
 
 
FS-039/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
 

040/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.4.2010.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 19.03.2010: 
 
 



 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 SIGVALD NODLAND (SP) ba om en orientering om hva som er status for prosessen med 

ordningen for erstatning for barnehjemsbarn  
 
RÅDMANNEN orienterte om status i saken. 

 
 SIGVALD NODLAND (SP) ba om en orientering om hva som er status for prosessen med 

forpaktning av Bakkebø gård. 
 

RÅDMANNEN orienterte om status i saken. 
 
 
 KNUT PETTERSEN (AP) ba om en orientering om hva som er status for prosessen med 

lagringsplass for utstyr til Sivilforsvaret. 
 
RÅDMANNEN orienterte om at administrasjonen nettopp har hatt ute annonse i 
lokalpressen uten resultat, men at det også vurderes oppgradering av nåværende 
lokaliteter. Dette etter samtaler med Sivilforsvaret. 

 
 KNUT PETTERSEN (AP) ba om en orientering om hva som er status for 

energiøkonomisering i kommunale bygg, jf. vellykkete prosjektet med Egersundshallen.  
 

RÅDMANNEN orienterte om at administrasjonen jobber med dette. Bl a ses det på dette i 
kulturhuset i forbindelse med at det må gjennomføres tiltak etter branntilsyn. I dette bygget 
kan enøk-tiltak gi en besparelse på opptil 50%, Helleland skole er et annet bygg som 
vurderes. Kommunen vil søke Enova om tilskudd til de ulike prosjektene. 

 
 
 BITTEN FUGELSNES (AP) ba om en orientering om status for diabetes-klinikken. 

 
RÅDMANNEN orienterte om status for dette og Dalane Distriktsmedisinske senter.  

 
 BITTEN FUGELSNES (AP) ga positiv tilbakemelding på fylkesmannnes nominasjon av 

Eigersund kommune som årets beredskapskommune. 
 
 
 KJELL FREDRIKSEN (FrP) orienterte om årets landsmøte i 

vertskommunesammenslutningen LVSH.  
 
 
 RÅDMANNEN orienterte om status for oppfølging av Helsetilsynets rapport på Lagård bo- 

og servicesenter. 
 
 ORDFØREREN orienterte om følgende forhold: 

o Møte med Rogalandsbenken på Stortinget. 
o Møte med politimesteren. 
o Vindkraft i Dalane. 
o Transportplan i Dalane og Transportkonferansen i Rogaland. 
o Avkjøringskrysset på Eigestad. 

 
Votering: 
 
 



FS-040/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
 

041/10: Personalsak.  
 

Forslag til vedtak 30.03.2010: 
 
Saken er unntatt offentlighet jf. kl. 31, nr 3. 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Møtet ble lukket under denne saken jf. kl. 31, nr 3. 
 
 
FS-041/10 Vedtak: 
 

Saken er unntatt offentlighet jf. kl. 31, nr 3. 
 
 
 
 

042/10: Etablering av et evt. utbyggingsselskap for Hestneshalvøya 
- Vedtak i miljøutvalget 23.3.2010.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet ber rådmannen fremme en sak om hvordan utbygging av 
Hestneshalvøya bør skje. Saken skal vise og drøfte ulike alternativer for utbygging, 
herunder utbyggingsselskap. Saken legges frem til formannskapets møte 5. mai 2010. 
 
Rådmannen gis fullmakt å innhente ekstern kompetanser. Kostnadene legges inn under 
prosjektet.” 

 
 
Votering: 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 



FS-042/10 Vedtak: 
 

Formannskapet ber rådmannen fremme en sak om hvordan utbygging av 
Hestneshalvøya bør skje. Saken skal vise og drøfte ulike alternativer for utbygging, 
herunder utbyggingsselskap. Saken legges frem snarest mulig, til formannskapets møte 
5. mai 2010. 
 
Rådmannen gis fullmakt å innhente ekstern kompetanse. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

043/10: Valg av vararepresentant for klageorgan 
veterinærvaktordning i Dalane (kl. § 13).   
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2010: 
 

1. Eigersund kommune oppnevner følgende varamedlemmer i rekkefølge til klageorganet 
veterinærvaktordning i Dalane: 
1 : 
2: 

2. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 

 
 
14.04.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
TOR-INGE RAKE (V) foreslo slikt vedtak:  

”Som første var velges Solveig Ege Tengesdal (KrF) 
Som andre vara velges Sigvald Nodland (SP)” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Rakes tilleggsforslag vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-043/10 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune oppnevner følgende varamedlemmer i rekkefølge til klageorganet 
veterinærvaktordning i Dalane: 
1: Solveig Ege Tengesdal (KrF) 
2: Sigvald Nodland (SP) 
 

2. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 



 
 
 
 
 
 


