
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 20.05.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 14:10 
Sak – fra / til: 056/10 - 066/10 
  
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
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 Solveig Ege Tengesdal - KrF 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Kristian Klepp – AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, økonomisjef Tore L. Oliversen, levekårssjef Kåre Ingvar 
Helland, drifts- og miljøsjef Arild Dyrskog Rolfsen, personalsjef Kristin Haugland. 
 
Merknader til møtet: 
 Sak 66/10 Stedfortreder for leder av barnevernet ble enstemmig satt på sakskartet ved 

møtets start.  
 Referatsak 7/10 - Status vedr. rettslige skjønn ang. ny vannkilde Refsvatnet - skjønn vedr. 

rettigheter til veitrese/ ledningstrase og skjønn vedr. rådighetsbegrensinger i nedslagsfeltet 
omkring Refsvatnet (Revsvannet) ble avgradert og ”nedgradert” versjon ble fordelt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

056/10 Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010  

057/10 Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster m.v.  

058/10 Pensjonsanbud 2010 - Eigersund kommune  

059/10 Årsregnskap og årsmelding  2009 - Eigersund kommune  

060/10 
Prinsippavgjørelse vedrørende innføring av vannmålere Eigersund 
kommune 

 

061/10 Styrevervregister - Lokalt reglement for Eigersund kommune.  

062/10 Økonomirapport Eigersund kommune - perioden januar-april 2010  

063/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5.5.2010.  

064/10 Referatsaker til formannskapets møte 20.5.2010.  

065/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 20.5.2010.  

066/10 Stedfortreder for leder av barnevernet.  

 
 
 
 



056/10: Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 
2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2010: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Følgende driftstilpasninger gjennomføres: (ikke i prioritert rekkefølge)  
 

 Tiltak R2010 R2011 Årsv.  
      

1. Landbrukskontoret 25 75 0,2 Driftstilpasninger 
godkjennes.  

      

2. Næringsutvikler 175 700 1,0 Stilling avvikles.  
      

3. Vaktmester 430 430 1,0 Vakant stilling trekkes 
inn. 

      

4. Renholder 75 100 0,25 Iverksatt 
driftstilpasning 
godkjennes.  

      

5. Fagarbeider – utemiljø 200 430 1,0 Vakant stilling trekkes 
inn. 

      

6. Lederstilling Maigården 300 550 1,0 Vakant stilling trekkes 
inn – jfr. også egen sak 
om ”Rusprosjekt”. 

      

7. Fyrlyssenteret 0 500 1,0 Avtale reforhandles – 
jfr. også egen sak om 
”Rusprosjekt”:  

      
8. Personlig assistent – Kjerjaneset 440 660 1,2 Iverksatt 

driftstilpasning 
godkjennes.  

      

9. Kjerjaneset – interne justeringer 40 86 0.2 Interne justeringer 
godkjennes.  

      

10. Sekretærstilling – Lundeåne bo- og 
servicesenter 

50 100 0,3 Reduksjon i 
stillingsstørrelse 
godkjennes.  

      

11. Sone Slettebø II: interne justeringer 200 493 0,85 Intern driftstilpasning 
godkjennes.  

      

12. Sone Eigerøy/ Lagård: Kreklingeveien: 
nedleggelse 

1.200 2.800 5,5 Nedleggelse av 
Kreklingeveien 
godkjennes.  
 

      

13. Lærerstillinger – generelle reduksjoner 600 1.340 2,9 Driftstilpasninger 
undervisning 
godkjennes. KUO 
delegeres fullmakt til å 
godkjenne endelig 
vedtak.  

      

14. Overføre ungdomsskoletrinn Hellvik 
skole til Lagård u.skole 

405 810 2 Overflytting av 
ungdomstrinnet til 
Lagård ungdomsskole 
godkjennes 
gjennomført så snart 
som praktisk mulig.  
 

      



15. Tilskudd private skoler 70 150 0,3 Driftstilpasning private 
skoler godkjennes.  

      

16. Diakonstilling  100 275 1,0 Kommunalt tilskudd til 
diakonstillingen 
fjernes.  

      

17. Kulturskolen 35 80 0,2 Vakant stilling trekkes 
inn.  

      

18. Duehuset korttidsbarnehage  310 680 2,1 Duehuset 
korttidsbarnehage 
avvikles. 

      

19. Rundevoll barnehage 120 270 0,8 Driftstilpasning 
godkjennes.  

      

20. Ungdomskontakten 45 100 0,2 Driftstilpasning 
godkjennes.  

      

21. Pingvinen 45 100 0,2 Driftstilpasning 
godkjennes.  

      

22. Bibliotek 200 440 1,0 Nedleggelse av filial 
Hellvik/ Helleland/ 
reduksjon på 
hovedbiblioteket 
godkjennes.   

      

23. Kulturavdelingen 115 250 0,6 Inndragelse av vakant 
stilling godkjennes.  

      

24. Kasernert brannvakt 300 900 2,0 Kasernert brannvakt 
nedlegges.   

      

25. Bakkebø gård: 100 400 2.0 Endelig vurdering 
foretas når sak om 
forpaktningsavtale 
fremmes.  

      

 SUM STILLINGER 5.580 12.389 28  
 
 

 ANNET     
      

26. Barnehager    Salg av kommunale 
barnehager til private 
vurderes i forbindelse 
med budsjett 2011.  

      

27. Destinasjon Dalane  350  Tilskudd avvikles. Det 
gis et tilskudd på kr 
150.000 til Destinasjon 
Dalane for drifting av 
turistinformasjon.  

      

28. Tilskudd Nordsjøveien 0 50  Tilskudd avvikles.  
      

29. Statlige edruskapsplasser 200 400  Det brukes kun statlige 
edruskapsplasser. 
Dersom private 
edruskapsplasser 
nyttes sendes 
refusjonskrav til Helse 
Stavanger.  

      

30. Billettpriser Kino 150 300  Billettpriser ved Kinoen 
økes med 10 % 

      



31. Hjemmehjelpssatser – økning 50 100  Enkelte 
hjemmehjelpssatser 
økes. HO gis fullmakt til 
å fatte endelig vedtak. 

      

32. Trafikkfarlig veier – skyss 50 200  Det foretas 
gjennomgang av 
ordningen med 
skoleskyss. KUO gis 
fullmakt til å fatte 
endelig vedtak. 

      

33. Kulturskolen 50 100  Betalingssatser økes 
med 10 % 

      

34. Barnehagesatser – endring av nivåer  250  Nivåer for 
barnehagesatser – 
endres fra 5 til 3. KUO 
gis fullmakt til å fatte 
endelig vedtak. 

      
 Sum andre tiltak 500 1.750   
 Sum stillinger 5.580 12.389   
 Sum Totalt 6.080 14.139  Økonomiske 

hovedrammer for 
driftstilpasningen 
godkjennes. 

 
Justering / endring av 
investeringer 

   Fremmes som egen sak i første 
økonomirapport. 

 
 
18.05.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 

10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 

---o--- 
 

VARAORDFØRER foreslo: 
”Saken tas til orientering.” 

 
 
GERD BJØRNDAHL (FAGFORBUNDET) foreslo: 

Pkt. 24:  



”Forslaget om nedleggelse av kasernert brannvakt trekkes fra forslagslisten.   
Kasernert brannvakt opprettholdes.” 
 
Pkt. 25: 
”Bakkebø gård beholdes som i dag.” 

 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) forslo: 

”Administrasjonen ser på muligheten for å utrede f.eks. Lysgården med tanke på 
innsparinger” 
Forslaget ble trukket før voteringen. 

 
 
Votering: 
Varaordførers forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Fagforbundet) 

Rådmannens innstilling og Bjørndahls forslag kom derved ikke til votering. 
 
 
ADM-005/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
19.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 

10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 

---o--- 
 
EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo: 
 ”Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering.” 
 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 

”Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og 
unge, samt skoletilbud.” 

 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. 



 
BRU-020/10 Vedtak: 
 
 Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering. 
 

Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og 
unge, samt skoletilbud. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
19.05.2010 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Nye dokumenter i saken: 

 Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – 
Prosjektgruppas sluttrapp (jpid:. 10/13294) 

 Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport –  jpnr. 10/8837) 
 Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid:.10/8042) 
 Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid:. 10/12782) 
 Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid:.10/12509) 
 Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379) 
 Delta – Høringsuttalelse (jpid:.10/13378) 
 NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid:.10/12855) 
 Eigersund kirkelige fellesråd (jpid:.10/13056) 
 Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid:.10/13388) 
 Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid:. 

10/13407) 
 Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid:.10/13448) 
 Norsk Sykepleierforbund – Høringsuttalelse (jpid: 10/13525)- 

---o--- 
 
JOHN EGELI (ANS) foreslo: 

”Pkt. 13: 
Ingen stillinger i skolen fjernes. 
Pkt. 14: 
Ungdomsskolen på Hellvik overflyttes ikke til Lagård, men beholdes på Hellvik. 
Pkt. 24: 
Kasernert brannvakt fortsetter som nå.” 

 
 
PERSONALSJEFEN foreslo: 

”Saken tas til orientering.” 
 
Votering: 
Personalsjefens forslag enstemmig vedtatt. 
 Egelis forslag kom derved ikke til votering. 

 
AMU-006/10 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Administrasjonsutvalgets behandling/vedtak av 18.05.2010. 
 Felles brukerutvalgs behandling/vedtak av 19.5.2010. 
 Arbeids- og miljøutvalgets behandling/vedtak av 19.5.2010. 
 006-10 - Spørsmål-orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 18.05.10. 
 Skriv fra NSF - Høringsuttalelse prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 

 2010. (Jpid: 10/13525) 
 Skriv fra Visit Dalane - Skriv fra Visit Dalane - Reiseliv - næringen med størst potensiale 

til vekst i fremtiden. (Jpid: 10/13809) 
~ o ~ 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) forslo slikt fellesforslag (H + FRP + KrF +SP): 
 ”Endringer i forhold til rådmannens forslag: 
 

16. Ramme kirken 30 205 0 Ramme kirken reduseres 
      
24. Kasernert brannvakt  

Brann/Parkeringsvakt 
75 225 2,0 Det forutsettes for 

opprettholdelse av 
kasernert brannvakt at 
brannvesenet utfører 
inntil en 100% stilling 
som parkeringsvakt. En 
har lagt til grunn tall fra 
rådmanns forslag om 
parkeringsvakt i 50% 
stilling. 

      
27. Visit Dalane  150  Avvikles ikke, men 

drifting av 
turistinformasjon inngår i 
tilskuddet. 

      
28. Tilskudd Nordsjøveien 0 0  Sees i sammenheng 

med budsjett 2011 og 
videre samarbeid med 
Visit Dalane 

 
Nye forslag: 

35. Reduksjon varaordfører til 40% 50 100  Etter forslag fra 
varaordfører. 

      
36. Legge ned Eikebladet 20 40  Etter tilbakemeldinger fra 

ansatte. 
      
37. Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjon 
450 1470  Instruks om innsparing 

av slike innkjøp for 
reduksjon på 5%. Se 
note 1 

      
38. Økonomisk sosialhjelp  400  Kontantstøtte skal telle 

med i 
beregningsgrunnlaget for 
livsopphold. Det 
henvises til tilsvarende 



praksis i 
sammenliknbare 
nabokommuner. 

 
 2010 2011   
Sum Totalt 5.900 14.344  Økonomiske 

hovedrammer for 
driftstilpasningen 
godkjennes. 

 
Note 1) 
3 første siffer i kontonr Kontotype Budsjett 2010 ½ år virkning 
110 Kontor/Rekvisita 5 552 000 2 776 000 
112 Andre driftskostnader 12 666 000 6 333 000 
113 Telefon/IT/Post 4 072 000 2 036 000 
114 Annonser med mer 1 584 000 792 000 
120 Inventar / IKT 3 196 000 1 598 000 
127 Eksterne konsulenter 2 397 000 1 198 500 
  29 467 000 14 733 500 
5% reduksjon  1 473 350 736 675” 

 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 39: Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at 
brannvesenet utfører en 100% stilling som parkeringsvakt.” 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 40: Tilskudd kr. 350 000,- til Visit Dalane i 2011 avvikles ikke. Det legges til 
grunn for tilskuddet at drifting av turistinformasjonen i Egersund inngår i dette.” 

 
 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt forslag: 

”Punkt 24 endres slik: Kasernert brannvakt beholdes slik som i dag. 
 
Nytt punkt 41: Helse- og omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget slås snarest 
mulig sammen til ett utvalg. Innsparingseffekt: kr. 190 000.- i 2010. og kr. 380 000,- fra 
og med 2011. 
 
Nytt punkt 42: Antall medlemmer i formannskapet reduseres slås snarest mulig fra 13 til 
11. Innsparingseffekt: kr. 70 000.- i 2010. og kr. 140 000,- fra og med 2011. 
 
Nytt punkt 35: Stillingsprosent fra varaordfører reduseres snarest mulig fra 50% til 20%. 
Innsparingseffekt: kr. 105 000.- i 2010. og kr. 210 000,- fra og med 2011. 

 
 2010 2011   
Sum Totalt 3.900 9.349  Økonomiske hovedrammer for 

driftstilpasningen godkjennes.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 - 2 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 3 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 4 - 9 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 10 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 11 - 12 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 13 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 14 falt enstemmig. 
Rådmannens innstilling punkt 15 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 



Flertallsforslaget fra Egaas punkt 16 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. 
(AP + V) 

Rådmannens innstilling punkt 17 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 18 - 19 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 20 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 21 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 22 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 23 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 24 falt enstemmig. 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 24 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for Pettersens forslag  

punkt 24. (AP + V) 
Rådmannens innstilling punkt 25 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 26 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 27 vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. 

(AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 28 enstemmig vedtatt med 0 mot stemmer for rådmannens 

innstilling.  
Rådmannens innstilling punkt 29 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 30 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 31 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 32 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 33 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Rådmannens innstilling punkt 34 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 35 vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Pettersens forslag  

punkt 35. (AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 36 enstemmig vedtatt  
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 37 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 38 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 39 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. 

(AP + V) 
Flertallsforslaget fra Egaas punkt 40 enstemmig vedtatt  
Arbeidspartiets forlag punkt 41 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP) 
Arbeidspartiets forlag punkt 42 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP) 
 
 
FS-056/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Følgende driftstilpasninger gjennomføres: (ikke i prioritert rekkefølge)  
 

 Tiltak R2010 R2011 Årsv.  
      

1. Landbrukskontoret 25 75 0,2 Driftstilpasninger 
godkjennes.  

      

2. Næringsutvikler 175 700 1,0 Stilling avvikles.  
      

3. Vaktmester 430 430 1,0 Vakant stilling trekkes inn. 
      

4. Renholder 75 100 0,25 Iverksatt driftstilpasning 
godkjennes.  

      

5. Fagarbeider – utemiljø 200 430 1,0 Vakant stilling trekkes inn. 
      

6. Lederstilling Maigården 300 550 1,0 Vakant stilling trekkes inn – 
jfr. også egen sak om 
”Rusprosjekt”. 

      

7. Fyrlyssenteret 0 500 1,0 Avtale reforhandles – jfr. 



også egen sak om 
”Rusprosjekt”:  

      

8. Personlig assistent – Kjerjaneset 440 660 1,2 Iverksatt driftstilpasning 
godkjennes.  

      

9. Kjerjaneset – interne justeringer 40 86 0.2 Interne justeringer 
godkjennes.  

      

10. Sekretærstilling – Lundeåne bo- og 
servicesenter 

50 100 0,3 Reduksjon i 
stillingsstørrelse 
godkjennes.  

      

11. Sone Slettebø II: interne justeringer 200 493 0,85 Intern driftstilpasning 
godkjennes.  

      

12. Sone Eigerøy/ Lagård: 
Kreklingeveien: nedleggelse 

1.200 2.800 5,5 Nedleggelse av 
Kreklingeveien godkjennes. 
 

      

13. Lærerstillinger – generelle 
reduksjoner 

600 1.340 2,9 Driftstilpasninger 
undervisning godkjennes. 
KUO delegeres fullmakt til å 
godkjenne endelig vedtak.  

      

14. Tilskudd private skoler 70 150 0,3 Driftstilpasning private 
skoler godkjennes.  

      

15. Ramme kirken 30 205 0 Ramme til kirken reduseres. 
      

16. Kulturskolen 35 80 0,2 Vakant stilling trekkes inn.  
      

17. Duehuset korttidsbarnehage  310 680 2,1 Duehuset 
korttidsbarnehage avvikles. 

      

18. Rundevoll barnehage 120 270 0,8 Driftstilpasning godkjennes. 
      

19. Ungdomskontakten 45 100 0,2 Driftstilpasning godkjennes. 
      

20. Pingvinen 45 100 0,2 Driftstilpasning godkjennes. 
      

21. Bibliotek 200 440 1,0 Nedleggelse av filial Hellvik/ 
Helleland/ reduksjon på 
hovedbiblioteket 
godkjennes.   

      

22. Kulturavdelingen 115 250 0,6 Inndragelse av vakant 
stilling godkjennes.  

      

23. Kasernert brannvakt 75 225 2,0 Det forutsettes for 
opprettholdelse av 
kasernert brannvakt at 
brannvesenet utfører inntil 
en 100% stilling som 
parkeringsvakt. En har lagt 
til grunn tall fra rådmanns 
forslag om parkeringsvakt i 
50% stilling. 

      

24. Bakkebø gård: 100 400 2.0 Endelig vurdering foretas 
når sak om 
forpaktningsavtale 



fremmes.  
      

 ANNET     
      

25. Barnehager    Salg av kommunale 
barnehager til private 
vurderes i forbindelse med 
budsjett 2011.  

      

26. Visit Dalane  150  Avvikles ikke, men drifting 
av turistinformasjon inngår i 
tilskuddet. 

      

27. Tilskudd Nordsjøveien 0 0  Sees i sammenheng med 
budsjett 2011 og videre 
samarbeid med Visit 
Dalane. 

      

28. Statlige edruskapsplasser 200 400  Det brukes kun statlige 
edruskapsplasser. Dersom 
private edruskapsplasser 
nyttes sendes refusjonskrav 
til Helse Stavanger.  

      

29. Billettpriser Kino 150 300  Billettpriser ved Kinoen 
økes med 10 % 

      

30. Hjemmehjelpssatser – økning 50 100  Enkelte hjemmehjelpssatser 
økes. HO gis fullmakt til å 
fatte endelig vedtak. 

      

31. Trafikkfarlig veier – skyss 50 200  Det foretas gjennomgang 
av ordningen med 
skoleskyss. KUO gis 
fullmakt til å fatte endelig 
vedtak. 

      

32. Kulturskolen 50 100  Betalingssatser økes med 
10 % 

      

33. Barnehagesatser – endring av 
nivåer 

 250  Nivåer for barnehagesatser 
– endres fra 5 til 3. KUO gis 
fullmakt til å fatte endelig 
vedtak. 

      

34. Reduksjon varaordfører til 40% 50 100  Etter forslag fra 
vararordfører. 

      

35. Legge ned Eikebladet 20 40  Etter tilbakemeldinger fra 
ansatte. 

      

36. Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i tjenesteproduksjon 

450 1 470  Instruks om innsparing av 
slike innkjøp for reduksjon 
på 5%. Se note 1 

      

37. Økonomisk sosialhjelp  400  Kontantstøtte skal telle med 
i beregningsgrunnlaget for 
livsopphold. Det henvises til 
tilsvarende praksis i 
sammenliknbare 



nabokommuner 
      

38. Det forutsettes for opprettholdelse 
av kasernert brannvakt at 
brannvesenet utfører en 100% 
stilling som parkeringsvakt. 

    

      

39. Tilskudd kr. 350 000,- til Visit 
Dalane i 2011 avvikles ikke. Det 
legges til grunn for tilskuddet at 
drifting av turistinformasjonen i 
Egersund inngår i dette. 

    

      
 Sum Totalt 5.900 14.344  Økonomiske hovedrammer 

for driftstilpasningen 
godkjennes. 

 
Note 1) 
3 første siffer i 
kontonr 

Kontotype Budsjett 2010 ½ år virkning 

110 Kontor/Rekvisita 5 552 000 2 776 000 
112 Andre driftskostnader 12 666 000 6 333 000 
113 Telefon/IT/Post 4 072 000 2 036 000 
114 Annonser med mer 1 584 000 792 000 
120 Inventar / IKT 3 196 000 1 598 000 
127 Eksterne konsulenter 2 397 000 1 198 500 
  29 467 000 14 733 500 
5% reduksjon  1 473 350 736 675” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
  
 
 
 
 

057/10: Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster 
m.v.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Egersund kommune gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til bompengeordning 
med følgende plassering av bomstasjonene: 

 

a. Fv44 vest for Hellvik, jfr. kart (vedlegg 1) 
b. Fv44 i Egersund sentrum, jfr. kart (vedlegg 2 
c. Rv502 til Eigerøy, jfr. kart (vedlegg 2) 
 

2. Nyeveien / Krossmoveien 
Det etableres bomstasjon på Nyeveien (Hestvad bro) for å hindre gjennomkjøring  

 
3. Følgende bomtakster vedtas: 

 

a. Fv44 nord: 
40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd 
med standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

b. Fv44 Egersund sentrum og Rv502 til Eigerøy: 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd 
med standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 
 



c. Nyeveien 
15 kr. for lette kjøretøyer og 30 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd 
med standard retningslinjer for bompengeprosjekter. 

 

d. I tillegg skal gjelde ”timesregel” og maksimaltak på 75 passeringer pr. måned. 
 

4. Bompengeperioden settes til 15 år. 
 

5. Investeringsmidlene skal benyttes i tråd med tidligere prioriteringer i handlingsplanen 
for Dalanepakken vedtatt av fylkestinget i Rogaland 17.02. 2009 med de justeringer 
som er beskrevet i saksforelegget. 

 

6. Kommunen bevilger samtidig kr. 75.000,- til akskjekapital i bompengeselskap for 
bompengeordning for de 3 byggeklossene. Det forutsettes at andre aktuelle parter 
gjør tilsvarende og en ber fylkeskommunen ta initiativ til å få opprettet selskapet samt 
sende endelig bompengesøknad. 

 

7. Det anmodes Staten om å prioritere behandling / framdrift av den statlige delen av 
”Dalanepakken” på E39. 

 

8. Fv44 sør:   

Eigersund kommune stiller seg positiv til foreslått plassering og foreslåtte bomtakster 
med 40 kr. for lette kjøretøyer og 80 kr. for tunge kjøretøyer. Rabattsatser i tråd med 
standard retningslinjer for bompengeprosjekter.  

 
 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger.” 

 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Punkt 1 b endres slik: 
 

b. Fv44 i Egersund sentrum flyttes til område Jernbanebru over Lundeåne i 
sentrum. 

 
2. Punkt 2 endres slik: 

Det etableres bomstasjon på Damsgård bro for å hindre gjennomkjøring. 
 
 
Votering: 
Pettersens forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens forslag med unntak av punkt 1 
 b og punkt 2. (H + KrF) 
 Egaas forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-057/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 



Eigersund kommune vil understreke behovet for veiløsninger som vist i Fylkesdelplanen 
for areal og transport i Dalane, men kan ikke anbefale at fylkesveier i Eigersund 
kommune blir finansiert av bompenger. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

058/10: Pensjonsanbud 2010 - Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune oppretter ikke egen pensjonskasse for fellesordningen. 

Fellesordningen lyses ut på anbud i 2010 iht. budsjettvedtak. 
2. Det benyttes anskaffelsesprosedyren ” åpen anbudskonkurranse” for innhenting av 

pensjonsanbud for Eigersund kommune. 
3. Følgende kriterier og vekting legges til grunn (med underpunkter): 

3.1. Forsikringsteknisk del (personrisikoFeil! Bokmerke er ikke definert.), vekt 47 % 
3.1.1. Premieutjevningsfellesskap 
3.1.2. Pensjonskostnad 
3.1.3. Forsikringsbart/ikke-forsikringsbart 
3.1.4. Likviditet 
3.1.5. Kapitalbinding 
3.1.6. Administrasjon 
3.1.7. Service og rådgivning 

3.2. Kapitalforvaltning, vekt 48 % 
3.2.1. Kapitalforvaltningspremie for portefølje 
3.2.2. Avkastning/risikoforhold for portefølje 
3.2.3. Samfunnsansvar for portefølje 
3.2.4. Service og rådgivning 
3.2.5. Tilbyders forvaltningskompetanse, soliditet og risikostyring 
3.2.6. Tilbyders selskapsform og egenkapitalbetjening (kun for gjensidig selskap) 

3.3. Annet, vekt 5 % 
3.3.1. HMS 
3.3.2. Lån til ansatte 

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-058/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune oppretter ikke egen pensjonskasse for fellesordningen. 

Fellesordningen lyses ut på anbud i 2010 iht. budsjettvedtak. 
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2. Det benyttes anskaffelsesprosedyren ” åpen anbudskonkurranse” for innhenting av 
pensjonsanbud for Eigersund kommune. 

3. Følgende kriterier og vekting legges til grunn (med underpunkter): 
3.1. Forsikringsteknisk del (personrisiko), vekt 47 % 

3.1.1. Premieutjevningsfellesskap 
3.1.2. Pensjonskostnad 
3.1.3. Forsikringsbart/ikke-forsikringsbart 
3.1.4. Likviditet 
3.1.5. Kapitalbinding 
3.1.6. Administrasjon 
3.1.7. Service og rådgivning 

3.2. Kapitalforvaltning, vekt 48 % 
3.2.1. Kapitalforvaltningspremie for portefølje 
3.2.2. Avkastning/risikoforhold for portefølje 
3.2.3. Samfunnsansvar for portefølje 
3.2.4. Service og rådgivning 
3.2.5. Tilbyders forvaltningskompetanse, soliditet og risikostyring 
3.2.6. Tilbyders selskapsform og egenkapitalbetjening (kun for gjensidig selskap) 

3.3. Annet, vekt 5 % 
3.3.1. HMS 
3.3.2. Lån til ansatte 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

059/10: Årsregnskap og årsmelding  2009 - Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Årsmelding 2009 godkjennes. 
2. Årsregnskapet for 2009 godkjennes. 
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 131.542 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet. 
 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-059/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Årsmelding 2009 godkjennes. 
2. Årsregnskapet for 2009 godkjennes. 
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 131.542 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet. 
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Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

060/10: Prinsippavgjørelse vedrørende innføring av vannmålere 
Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende 
prinsipp: 

a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avløp. 

b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter. 
c. På nye bygg skal det installeres vannmålere. 
d. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere. 
e. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor 

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes. 
f. På eksisterende boligbygg og hytter (begge for privat personer) er det frivillig 

om en anskaffer og installerer vannmåler. 
g. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres 

antatt vannforbruk. 
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift. 
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av 

vannmåler skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot 
registrering og mottak.  

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
KJELL H. FREDRIKSEN (FrP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende 
prinsipp: 

a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avløp. 

b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter. 
c. På nye bygg skal det installeres vannmålere. 
d. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere. 
e. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor 

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes. 
f. På både nye og eksisterende boligbygg og hytter (begge for privat personer) er 

det frivillig om en anskaffer og installerer vannmåler. 
g. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres antatt 

vannforbruk. 
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift. 
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av vannmåler 

skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot registrering og 
mottak.” 
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Votering: 
Fredriksens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (V) 
 
 
FS-060/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. For gebyrberegningen knyttet opp mot vann- og avløp legges det til grunn følgende 
prinsipp: 

a. For alle abonnementer skal en ha et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
gebyr knyttet opp mot forbruk av vann og avløp. 

b. Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som en nytter.  
c. Næringsbygg (både nye og eksisterende) skal ha installert vannmålere. 
d. Det innføres standardiserte vannmålere i Eigersund kommune hvor 

vannsektoren avgjør hvilke typer som skal nyttes. 
e. På både nye og eksisterende boligbygg og hytter (begge for privat personer) er 

det frivillig om en anskaffer og installerer vannmåler. 
f. For abonnementer som ikke må installere vannmåler beregnes/stipuleres antatt 

vannforbruk. 
2. Det fremmes egen sak om ny vann- og avløpsforskrift. 
3. Det fremmes egen sak om hvordan organisering om innføring og mottak av vannmåler 

skal være. Herunder hvilke dataløsninger en vil trenge knyttet opp mot registrering og 
mottak.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

061/10: Styrevervregister - Lokalt reglement for Eigersund 
kommune.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 
 
2. Reglementets rekkevidde for kommunalt ansatte delegeres til rådmannen og utarbeides 

etter drøfting med arbeidstakerorganisasjonene lokalt jf. Hovedavtalens del B § 3-1 
(kommuner) før vedtak treffes av rådmannen. Oversikten legges som vedlegg til 
reglementet. 

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-061/10 Vedtak: 
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Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 
 

2. Reglementets rekkevidde for kommunalt ansatte delegeres til rådmannen og utarbeides 
etter drøfting med arbeidstakerorganisasjonene lokalt jf. Hovedavtalens del B § 3-1 
(kommuner) før vedtak treffes av rådmannen. Oversikten legges som vedlegg til 
reglementet. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

062/10: Økonomirapport Eigersund kommune - perioden januar-
april 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2010: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Det legges frem en sak som viser  
a. Endringene knyttet opp mot regelverket i eierskap av energiselskaper.  
b. Verdisetting av våre eierandeler i Dalane energi og Lyse energi. 
c. Skisserer økt utbytte/eventuelt nedsalg av våre eierandeler i Dalane energi og 

Lyse energi. 
2. Det igangsettes et arbeid for ytterligere driftsreduksjoner. En viser her til 

budsjettvedtak 27 og 28 for budsjettet i 2010. Egen sak legges frem til formannskapet 
og kommunestyret. 

3. Hovedutvalgene får fullmakt til å foreta reduksjoner – herunder nedlegging av tiltak – 
innenfor sitt egen ansvarsområde.  

4. Eigersund kommune oversender et brev til regjering, Stortinget (kommunal og 
finanskomiteen), Husbanken, Finansdepartement og Kommunaldepartement hvor en 
ber om at en ser på re-innføring av kjøpslån i Husbanken. Dette også med tanke på 
gjeldssituasjonen til kommunene. 

5. Kirken i Eigersund kommune gis en kompensasjon/tilskudd knyttet opp mot nytt orgel 
i kapell på totalt 180.000 kroner. Tilskuddet gis i 2010. 

6. Kirken i Eigersund kommune gis en kompensasjon/tilskudd knyttet dekning av 
tidligere års underskudd. Tilskuddet er på totalt beløp er 300.000 kroner og gis over 
tre år – på 100.000 kroner hvert år i 2010, 2011 og 2012. 

7. Eigersund kommune reverserer reduksjon knyttet til festeinntekten overfor kirken.  
8. For å finansiere økte driftsutgifter i 2010 foreslås følgende disponeringer: 

a. Bruk av Pensjonsfondet med 2.500.000 kroner. 
b. Bruk av AFP-fondet med 1.300.000 kroner. 
c. Bruk av Finansfondet med 700.000 kroner. 
d. Bruk av Skattereguleringsfondet med 8.000.000 kroner. 
e. Bruk av Premieavviksfondet med 1.500.000 kroner. 

9. Utbyttet til Lyse energi reduseres med 400.000 kroner for 2010. 
10. Skatteanslaget reduseres med 8.000.000 kroner.  
11. Anslag på eiendomsskatten økes med 400.000 kroner. 
12. Anslag på tilskudd til ressurskrevende tjenester økes med 1.000.000 kroner.  
13. Anslag på kompensasjonstilskuddet økes med 600.000 kroner. 
14. Integrasjonstilskuddet – mottak flyktninger – økes med 1.000.000 kroner.  



 

 20

15. Budsjettert momsrefusjon drift økes med 900.000 kroner. 
16. Budsjettert kompensasjonstilskudd økes med 600.000 kroner. 
17. Kalkulatoriske poster (inntekter) for Vann- og avløpssektoren reduseres med 

2.500.000 kroner.  
18. Sentraladministrasjonen kompenseres for økte utgifter knyttet til: 

a. Forsikring av anleggsmidler på 250.000 kroner.  
19. De sentrale pensjonsmidlene på Kap. 7 tilføres 2.000.000 kroner.  
20. Levekårsavdelingen Skole og oppvekst kompenseres for økte utgifter knytet til 

barnevernet med totalt 4.000.000 kroner. 
21. Levekårsavdelingen HO kompenseres for økte utgifter knytet til: 

a. Økte lønnsutgifter og kjøkkendrift ved Lagård-komplekset – 1.500.000 kroner. 
22. Det fremmes en egen sak om drift av krisesenter i Eigersund kommune – herunder 

eventuell tilknytning til andre kommuner. 
23. Miljøavdelingens ramme økes med 500.000 kroner knyttet opp mot dekning av 

kommunale gebyr (VAR). 
24. Det ansettes en 100% stilling ved Miljøavdelingen som skal arbeide med 

prosjektoppfølgning. Utgifter ved stillingen dekkes på investeringsprosjektene 
stillinger arbeider på/opp mot etter faktisk medgåtte timer. 

25. Branntekniske utbedringer ved Kulturhuset skyves frem til 2010 (fra 2012). Det settes 
av 3.000.000 kroner til prosjektet. Finansieringen skjer ved at Investeringsprosjekt 
”1218 Ombygging av Duehuset barnehage” slettes (tiltaket avvikles). 

 
 
19.05.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg tar økonomirapport Eigersund kommune – periode januar – april 
2010  til orientering.” 

 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
BRU-021/10 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg tar økonomirapport Eigersund kommune – periode januar – april 
2010  til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen endret sin innstilling under møtet ved at følgende punkt ble trukket: 

1. Det legges frem en sak som viser  
a. Endringene knyttet opp mot regelverket i eierskap av energiselskaper.  
b. Verdisetting av våre eierandeler i Dalane energi og Lyse energi. 
c. Skisserer økt utbytte/eventuelt nedsalg av våre eierandeler i Dalane energi og 

Lyse energi. 
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23. Det ansettes en 100% stilling ved Miljøavdelingen som skal arbeide med 
prosjektoppfølgning. Utgifter ved stillingen dekkes på investeringsprosjektene 
stillinger arbeider på/opp mot etter faktisk medgåtte timer. 
 

24. Miljøavdelingens ramme økes med 500.000 kroner knyttet opp mot dekning av 
kommunale gebyr (VAR). 

~ o ~ 
  
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 2 endres slik: Det igangsettes et arbeid for ytterligere 
driftsreduksjoner/inntektsøkninger. Egen sak legges frem til formannskapet og 
kommunestyret.” 

 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 3 endres slik: Hovedutvalgene får ansvar for å synliggjøre og innstille til 
kommunestyret – herunder nedlegging av tiltak – innenfor sitt egen ansvarsområde.”  

 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 26: Det iverksettes månedlig økonomirapportering som legges frem for 
formannskapet.” 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 27: Pingvinen vurderes i sammenheng med ungdomskontakten med tanke 
på samordning.” 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 28: Til neste formannskapsmøte legges det frem et forslag for 
investeringsstopp i 2010 og 2011.” 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 29: Det innføres innkjøpsstopp iht punkt 37 i sak 56/10 utover de 5% som er 
angitt der.” 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 30: I h.h.t. økonomirapporten utsettes alle investeringer som ikke er 
påbegynt innen 10.5.2010.  
 
Til neste formannskapsmøte legges det frem en oversikt over de investeringer som etter 
rådmannens vurdering absolutt ikke kan utsettes. Dette begrunnes.” 

 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 31: Lysgården og eksempelvis Tyrigården vurderes for mulige innsparinger. 
Dette kan også ses i sammenheng med gjennomgang av Sone Slettebø I og II og 
sammenslåing av disse.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Pettersens forslag punkt 2. 
 (AP) 
Pettersens forslag punkt 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 2.  
Rådmannens innstilling punkt 4 - 25 enstemmig vedtatt.   
Egaas forslag punkt 26 enstemmig vedtatt.   
Egaas forslag punkt 27 enstemmig vedtatt.   
Egaas forslag punkt 28 enstemmig vedtatt.   
Egaas forslag punkt 29 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)   



 

 22

Egaas forslag punkt 30 enstemmig vedtatt.   
Øiumshaugens forslag punkt 31 enstemmig vedtatt.   
 
 
FS-062/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Det igangsettes et arbeid for ytterligere driftsreduksjoner. En viser her til budsjettvedtak 
27 og 28 for budsjettet i 2010. Egen sak legges frem til formannskapet og 
kommunestyret. 

2. Hovedutvalgene får ansvar for å synliggjøre og innstille til kommunestyret – herunder 
nedlegging av tiltak – innenfor sitt egen ansvarsområde. 

3. Eigersund kommune oversender et brev til regjering, Stortinget (kommunal og 
finanskomiteen), Husbanken, Finansdepartement og Kommunaldepartement hvor en ber 
om at en ser på re-innføring av kjøpslån i Husbanken. Dette også med tanke på 
gjeldssituasjonen til kommunene. 

4. Kirken i Eigersund kommune gis en kompensasjon/tilskudd knyttet opp mot nytt orgel i 
kapell på totalt 180.000 kroner. Tilskuddet gis i 2010. 

5. Kirken i Eigersund kommune gis en kompensasjon/tilskudd knyttet dekning av tidligere 
års underskudd. Tilskuddet er på totalt beløp er 300.000 kroner og gis over tre år – på 
100.000 kroner hvert år i 2010, 2011 og 2012. 

6. Eigersund kommune reverserer reduksjon knyttet til festeinntekten overfor kirken.  
7. For å finansiere økte driftsutgifter i 2010 foreslås følgende disponeringer: 

a. Bruk av Pensjonsfondet med 2.500.000 kroner. 
b. Bruk av AFP-fondet med 1.300.000 kroner. 
c. Bruk av Finansfondet med 700.000 kroner. 
d. Bruk av Skattereguleringsfondet med 8.000.000 kroner. 
e. Bruk av Premieavviksfondet med 1.500.000 kroner. 

8. Utbyttet til Lyse energi reduseres med 400.000 kroner for 2010. 
9. Skatteanslaget reduseres med 8.000.000 kroner.  
10. Anslag på eiendomsskatten økes med 400.000 kroner. 
11. Anslag på tilskudd til ressurskrevende tjenester økes med 1.000.000 kroner.  
12. Anslag på kompensasjonstilskuddet økes med 600.000 kroner. 
13. Integrasjonstilskuddet – mottak flyktninger – økes med 1.000.000 kroner.  
14. Budsjettert momsrefusjon drift økes med 900.000 kroner. 
15. Budsjettert kompensasjonstilskudd økes med 600.000 kroner. 
16. Kalkulatoriske poster (inntekter) for Vann- og avløpssektoren reduseres med 2.500.000 

kroner.  
17. Sentraladministrasjonen kompenseres for økte utgifter knyttet til: 

a. Forsikring av anleggsmidler på 250.000 kroner.  
18. De sentrale pensjonsmidlene på Kap. 7 tilføres 2.000.000 kroner.  
19. Levekårsavdelingen Skole og oppvekst kompenseres for økte utgifter knytet til 

barnevernet med totalt 4.000.000 kroner. 
20. Levekårsavdelingen HO kompenseres for økte utgifter knytet til: 

a. Økte lønnsutgifter og kjøkkendrift ved Lagård-komplekset – 1.500.000 kroner. 
21. Det fremmes en egen sak om drift av krisesenter i Eigersund kommune – herunder 

eventuell tilknytning til andre kommuner. 
22. Branntekniske utbedringer ved Kulturhuset skyves frem til 2010 (fra 2012). Det settes av 

3.000.000 kroner til prosjektet. Finansieringen skjer ved at Investeringsprosjekt ”1218 
Ombygging av Duehuset barnehage” slettes (tiltaket avvikles). 

23. Det iverksettes månedlig økonomirapportering som legges frem for formannskapet. 
24. Pingvinen vurderes i sammenheng med ungdomskontakten med tanke på samordning. 
25. Til neste formannskapsmøte legges det frem et forslag for investeringsstopp i 2010 og 

2011. 
26. I h.h.t. økonomirapporten utsettes alle investeringer som ikke er påbegynt innen 

10.5.2010.  
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Til neste formannskapsmøte legges det frem en oversikt over de investeringer som etter 
rådmannens vurdering absolutt ikke kan utsettes. Dette begrunnes. 

27. Det innføres innkjøpsstopp iht punkt 37 i sak 56/10 utover de 5% som er angitt der. 
I h.h.t. økonomirapporten utsettes alle investeringer som ikke er påbegynt innen 
10.5.2010. Til neste formannskapsmøte legges det frem en oversikt over de 
investeringer som etter rådmannens vurdering absolutt ikke kan utsettes. Dette 
begrunnes.  

28. Lysgården og eksempelvis Tyrigården vurderes for mulige innsparinger. Dette kan også 
ses i sammenheng med gjennomgang av Sone Slettebø I og II og sammenslåing av 
disse. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

063/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
5.5.2010.  
 

Forslag til vedtak 07.05.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 5.5.2010 godkjennes. 
 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
 
FS-063/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 5.5.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

064/10: Referatsaker til formannskapets  møte 20.5.2010.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 12.05.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/12093 I 12.04.2010 
Vindkraftseminaret 
2010 

Invitasjon til 
vindkraftseminaret 2010 

2 09/67153 I 28.09.2009 
Landssammenslutnin
gen av norske 
vindkraftkommuner 

Forespørsel/tilbud om 
medlemskap i 
landssammenslutningen av 
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norske vindkraftkommuner 
(LNVK) 

3 10/12104 I 12.04.2010 Visit Dalane BA 

Protokoll fra 
generalforsamling fra året 
2009 - Reisemål Sydvest BA 
(nå Visit Dalane BA) 

4 10/12596 I 03.05.2010 Dalanerådet 
Møtebok fra Dalanerådet 
den 07.04.2010 

5 10/11255 I 21.04.2010 Merkur v/Helge Schei

Servicetilbudet på bygda - 
lansering av nytt 
investeringsstøtteprogram 
for de minste 
bygdebutikkene 

6 10/11461 I 09.04.2010 Statens vegvesen 
Konseptvalgutredning (KVU) 
E39 Søgne - Ålgård.  
Oppstart 

7 10/13370 I 11.05.2010 

Adv. Kjell Holst 
Sæther 
 
 

Status vedr. rettslige skjønn 
ang. ny vannkilde Refsvatnet 
- skjønn vedr. rettigheter til 
veitrese/ 

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Referatsak 7/10 - Status vedr. rettslige skjønn ang. ny vannkilde 

Refsvatnet - skjønn vedr. rettigheter til veitrese/ ledningstrase og skjønn vedr. 
rådighetsbegrensinger i nedslagsfeltet omkring Refsvatnet (Revsvannet) ble avgradert og 
”nedgradert” versjon ble fordelt. 

~ o ~ 
 
Votering: 
 
FS-064/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
 

065/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 20.5.2010.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.05.2010: 
 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 THOR KRISTIAN KLEPP (AP) oppfordret som hovedutvalgsleder alle gruppelederne å 

innskjerpe fremmøteplikten for partienes medlemmer i hovedutvalgene. 
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Votering: 
 
 
FS-065/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 
 
 

066/10: Stedfortreder for leder av barnevernet.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.04.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Følgende personer, i rekkefølge, gis funksjonen som fungerende stedfortreder for leder for 
barnevernet med ansvar for oppgaver etter lov om barnevernstjenester av 17. juli 1992 nr. 
100: 

1. Barnevernskonsulent Anne Bodil Surdal  
2. Barnevernskonsulent Kari Anne Bergøy. 
3. Barnevernskonsulent Grete Karin Refsland Helleren. 

 
 
20.05.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
  
 
FS-066/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Følgende personer, i rekkefølge, gis funksjonen som fungerende stedfortreder for leder 
for barnevernet med ansvar for oppgaver etter lov om barnevernstjenester av 17. juli 
1992 nr. 100: 

1. Barnevernskonsulent Anne Bodil Surdal  
2. Barnevernskonsulent Kari Anne Bergøy. 
3. Barnevernskonsulent Grete Karin Refsland Helleren 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 
 
 
 
 
 


