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BEFARING I ORIENTERINGER
kl 09:15 Avreise fra rådhuset.

Klage på avslag om søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom —kl 09:30 Sak 36/10 Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust
d 10:00 Sak 35/10 Kjøp avtilleggsareal mot Lagårdsveien — Morten Dybing.

kl 10:30 Sak 31/10 Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 - Orientering til
formannskapet som styringsgruppe. (Lukket møte)

Id 12:00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +1- 15 min, hver vei.

Saksilste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 - Orientering
031/10 tilformannskapet som_styringsgruppe.

032/10 Kommuneplan - delegeringer etter ny plan og bygningslov

Avgjøres av utvalget:

033/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10.3.2010.

03 i
Forslag til planprogram - kommuneplan for Eigersund kommune 201 1 -4/ 0
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 - Bjorg Nordis Pedersen og Anders Myklebust

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

Veshovda

Klage på kommunen sitt vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen
038/10 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 formannskapets møte 14.4.2010.

041/10 Personalsak. L

Egersund, 7. april 2010 / /1 f2
Terje Jørgensen jr. Ei 6
Ordfører Leif E. Broch

sekretariatsleder

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 sekretariatsleder Leif E Broch tlf. 908 81 568 I 51 46 80 23
eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- RoIf Magne Skogen (AP) for lnghild Vanglo (AP)

• Kommunestyrets vedtatte budsjett 2010 og økonomiplan 2010 — 2013 følger vedlagt til
kommunestyrets medlemmer.

Merk:
• Saksdokumenter unntatt offentlighet i sak 31 - Prosjekt driftstilpasning og

organisasjonsgjennomgang 2010 - Orientering til formannskapet som styringsgruppe og
sak 41/10 — Personalsak sendes kun til møtende medlemmer.

• Hovedtillitsvalgte møter i sak 31/10.

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 sakstisten. 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.eiciersund.kommune.no/rolitisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved
henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste 
 

Møtested: Formannskapssalen 

Dato: 14.04.2010 

Tidspunkt: 12:00 

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

Sak nr. Sakstittel L 

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). 

 

 
Regelverk for saker som ikke er satt på sakslisten: 

Kommunelovens § 34. Endring av sakliste. Forespørsler.  
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall 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 
møteleder 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: 
Sak 43/10 dukket opp etter utsendelse av saksdokumentene og da det skal være et møte i 
nemnda der det er viktig at Eigersund kommune er representert er det viktig at saken blir 
avklart. 
 
Sak 44/10 har ikke kommet frem pga en misforståelse ved at vedtaket ble oversendt 
miljøavdelingen, mens saksbehandler der har trodd at vedtaket ble lagt direkte til 
formannskapet ut i fra vedtakets ordlyd. Uansett årsak legges nå vedtaket fra m frem for 
formannskapet i tråd med miljøutvalgets ønske. Merk at rapporten som er vedlagt denne 
saken fortsatt er unntatt offentlighet 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
 


