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Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 Avgjøres av kommunestyret:  

067/10 Dalane energi - Endring i vedtekter §15 Låneopptak.  

068/10 Grøne Bråden skole, forsterket avdeling - økte prosjektkostnader  

069/10 Sjarkveien - kommunalt boligfelt  

070/10 
Planprogram for kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - 
endelig vedtak 

 

071/10 Bompenger i Dalane - plassering av bomstasjoner, takster m.v.  

 
 
Avgjøres av utvalget: 

 

072/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010.  

073/10 Månedsrapport - økonomisk status juni 2010  

074/10 
Søknad om midler til melkeprosjekt  - framtidsrettet melkeproduksjon i 
Dalane - Norsk landbruksrådgivning 

 

075/10 
Klage på formannskapets vedtak - 2.gangsbehandling -dispensasjon for 
tilbygg til fritidsbolig gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, 
Møgedalsveien 556 

 

076/10 Strømstad boligfelt - salg av kommunal boligtomt.  

077/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010  

078/10 Referatsaker til formannskapets møte 10.6.2010.  

079/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.6.2010  

080/10 Bakkebø – Oppfølging              (Avgjøres av kommunestyret) L 

081/10 Tomtepriser Tuå boligfelt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solveig Ege Tengesdal   
Varaordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
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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. 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 

 Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) – for Solveig Ege Tengesdal (KrF) 
  
 
Merk: 

- Møtestart kl. 0900. 
- Enkelte saksdokumenter er unntatt offentlighet (Sak 80, referatsak 10/10 og to 

vedlegg i sak 75/10). Disse dokumentene sendes kun til møtende medlemmer. 
 
  
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 sakslisten. 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, 
hovedbiblioteket, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens 
internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved 
henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
 
 


