
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 22.09.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:30 Tidspunkt - til: 15:15 
Sak – fra / til: 099/10 - 107/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Inghild Vanglo – AP Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Kjell Fredriksen – FrP Wenche H. Andersen – FrP 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug - KrF Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Knut Pettersen – AP Unn Therese Omdal – AP  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Tor Inge Rake – V Leif Erik Egaas – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Brit L. Kvassheim – V Arne Stapnes – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, økonomisjef Tore L. Oliversen,  
 
Merknader til møtet: 

 Følgende ble gjennomført i forkant av møtet: 
 -  0930 - Orientering om boligkonsept MyCube Living. 

 - 10:00 - Overrekkelse av hedersbevis fra Norges Livredningsselskap, Rogaland 
krets for redningsdåd i november 2008. 

 - 10:30 - Orientering ved landssammenslutningen av vertskommuner for 
sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 
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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, Kjell Vidar Nygår, Astrid Hetland Robertson,  
  Bjørn Carlsen, Arne Dirdal 
 
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug 
 Vara i rekkefølge:   Bente Skåra Gundvaldsen, 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 

099/10 Eiervurdering av kommunale selskaper  

100/10 Økonomirapport Eigersund kommune - perioden januar-august 2010  

101/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.8.2010  

102/10 
Salg av del av kommunal eiendom gnr. 47 bnr. 936 - Litla Langevann -til 
eier av gnr. 47 bnr. 967. 

 

103/10 
Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk - gnr. 115,  bnr. 5 - 
Norleiv Gudmestad 

 

104/10 Stillingsbetegnelser for rådmannens ledergruppe  

105/10 Referatsaker til formannskapets møte 22.9.2010  

106/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 22.09.2010  

107/10 Hauen Kro AS - leie av gateareal  
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099/10: Eiervurdering av kommunale selskaper  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune v/ ordføreren tar initiativ overfor følgende IKS’er, som kommunen 
er medeier i, for å gjennomgå selskapenes visjoner, formål og eierstrategier, etc.:  
- Dalane Miljøverk IKS 
- Rogaland Revisjon IKS. 
 

2. Eigersund kommune v/ ordføreren kontakter øvrige eiere i selskaper hvor Eigersund 
kommune har en eierandel for å oppnå konsensus om utvelgelse av styremedlemmer, 
jf. avsnittet i denne saken om ”Vurdering av valg av styrerepresentanter i selskaper 
hvor kommunen har eierinteresser”. 

 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 FORMANNSKAPET avgjorde at den delen av saken om omhandlet UNINOR ble behandlet 

som et eget punkt i forhold til habilitet. Dette med bakgrunn i at saken er en generell sak og 
det ikke er noe konkret forslag til vedtak som omhandler UNINOR. 

 
 ARNE STAPNES (H) erklærte seg ugild og trådte ut i den delen av saken som omhandler 

UNINOR idet at han er direktør i Uninor, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a.  Det var ikke 
vararepresentanter ved behandlingen av saken. 

  
 KJELL FREDRIKSEN (FrP), SIGVALD NODLAND (SP) og BITTEN FUGELSNES (AP) 

erklærte seg ugilde og trådte ut i den delen av saken som omhandler UNINOR idet de er 
varamedlem til styret for UNINOR som er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det var 
ikke vararepresentanter ved behandlingen av saken. 

~ o ~ 
 
 
 RÅDMANNEN hadde i forkant av møtet fordelt korrigeringer til saksforelegget på side 5 og 

40. Endringene har ingen betydning i forhold til forslag til vedtak. (Saksforelegget er nå 
korrigert og vedlegget lagt ved saken. Vedleggsnr. 138502/10) 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-099/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune v/ ordføreren tar initiativ overfor følgende IKS’er, som kommunen er 
medeier i, for å gjennomgå selskapenes visjoner, formål og eierstrategier, etc.:  
 Dalane Miljøverk IKS 
 Rogaland Revisjon IKS. 
 

2. Eigersund kommune v/ ordføreren kontakter øvrige eiere i selskaper hvor Eigersund 
kommune har en eierandel for å oppnå konsensus om utvelgelse av styremedlemmer, jf. 
avsnittet i denne saken om ”Vurdering av valg av styrerepresentanter i selskaper hvor 
kommunen har eierinteresser”. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 

100/10: Økonomirapport Eigersund kommune - perioden januar-
august 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Eigersund kommune inngår avtale med EIK Fotball om realisering av tribunetak på 
Idrettsparken. Dette med følgende moment: 

a. Eigersund kommune ettergir utestående beløp på 1.251.440 kroner som er 
balanseført som en fordring overfor EIK Fotball. Dette blir finansiert ved at 
prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende. 

b. EIK Fotball beholder og nedbetaler selv et lån på 500.000 kroner knyttet opp 
mot Husabø-banen (ved Husabø skole). 

c. Det føres opp ett nytt investeringsprosjekt i 2010 (Tribunetak Idrettsparken) på 
1 million kroner – som finansieres ved tilskudd fra EIK Fotball. 

d. Eigersund kommune er eier av tribunetak og formell byggherre. 
e. .EIK Fotball foretar planlegging og byggingen (totalt) av tribunetak, i samråd 

med Eigersund kommune (som eier). 
f. Eigersund kommune skal ikke tjene penger på prosjektet og momsrefusjon er 

en del av finansieringen og tilskuddsbeløpet Eigersund kommune får av EIK. 
g. EIK Fotball står ansvarlig for et eventuelt merforbruk – dvs. at tilskuddet skal 

(netto) være tilsvarende utgiftene for Eigersund kommune. 
h. Tilskuddet EIK Forball får for vedlikehold av Husabø-banen (65.000 kr/år) 

videreføres. 
i. EIK Fotball gis eksklusiv rett til reklame på tak og vegger på tribunen. 
j. Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med EIK Fotball ang. tribunetak. 

2. Eigersund kirkelige fellesråd kan omdisponere midler avsatt til nytt sentralbord 
(75.000 kroner) til analyse av kirkens bygg – sett opp mot lov og forskrifter om 
universell utforming. 

3. Budsjettert avsetning (”overskudd”) til Driftsfondet for 2010 økes med 165.000 kroner 
til 780.000 kroner. 

4. Sentraladministrasjonen kompenseres for følgende forhold: 
a. Erstatninger og administrasjonsomkostninger knyttet opp mot tidligere 

barnehjemsbarn – 1.750.000 kr. 
b. Fast telefoni – felles for Eigersund kommune – 250.000 kr. 
c. Mobiltelefoni – felles for Eigersund kommune – 300.000 kr. 
d. Økt tilskudd til andre trossamfunn – 200.000 kr. 
e. Felles stillingsannonser – felles for Eigersund kommune – 300.000 kr. 

5. Levekårsavdelingen Skole og oppvekst kompenseres/endres for følgende forhold: 
a. Merutgifter til barnevernet – 2.000.000 kr. 
b. Refusjonsinntekter – 1.000.000 kr 
c. Boligtiltak mindreårige flyktninger – 800.000 kr. 

6. Levekårsavdelingen HO kompenseres for følgende forhold: 
a. Driftstilskudd leger (Capitatilskudd) – 145.000 kr 
b. Lagård sjukeheim/Lagård bo- og servicesenter/bemanning legevakt/legevistt 

totalt sett – 2.000.000 kr 
c. Sosialhjelpsutbetaling – 500.000 kr 
d. Utvidet avlastning Slettebø 2 – 190.000 kr 
e. Nattevaktprosjekt Sone Eigerøy/Lagård – 100.000 kr 
f. Ny bruker i en integrert sone – 120.000 kr 
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g. Overlapping vaktskifte Sone Slettebø 1 – 290.000 kr 
7. Levekårsavdelingen Kultur kompenseres for følgende forhold: 

a. Stillingsreduksjon ved kinoen som ikke kan foretas – 200.000 kr. 
8. Miljøavdelingen kompenseres for følgende forhold: 

a. Tilleggsbemanning Byggesak økes med 150.000 kroner 
b. Kjøp av konsulenttjenester ved Byggesak økes med 150.000 kroner. 
c. Overtidskontoer ved Byggesak økes med 300.000 kroner. 
d. Inntekter / byggesaksgebyrer økes med 600.000 kroner ved Byggesak. 
e. Vedlikeholdsmidler til bygningsmassen og annet – 800.000 kr 
f. Sviktende gebyrinntekter for oppmåling – 200.000 kr 
g. Økte gebyrinntekter for Oppmåling – 100.000 kr 
h. Bruk av Oppmålingsfondet (inntekt) – 95.000 kr 
i. Nye lokaler til Sivilforsvaret – 65.000 kr 
j. Energikostnader el. Strøm – 1.300.000 kr 
k. Energikostnader  elektrokjele – 200.000 kr 
l. Energikostnader fyringsolje – 200.000 kr 
m. Energikostnader fjernvarme – 300.000 kr 
n. Det budsjetteres med en inntekt på 1.000.000 kr knyttet opp mot egne ansatte 

på investeringsprosjekt. 
9. Ved et eventuelt mindreforbruk ved strømutgiftene settes mindreforbruket av på eget 

strømfond. 
10. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 7  

a. Pensjonsutgiftene – felles – reduseres med 2.500.000 kr 
b. Eigersund kommune sitt premiefond i Vital/KLP økes med 8.500.000 kr. 
c. Årets premieavvik (budsjettinntekt) fra Vital/KLP reduseres med 8.500.000 kr. 
d. Budsjettert bruk av Premieavviksfondet (internt fond i Eigersund kommune) 

økes med totalt 8.500.000 kroner. 
e. Budsjettert andel av overskudd forsikringsselskap økes med 160.000 kr 

11. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 8 
a. Skatteinngangen (skatt på lønn og formue) reduseres med 14.400.000 kr 
b. Netto inntektsutjevning (rammetilskudd) økes med 3.200.000 kr. 
c. Budsjetterte integrasjonsmidler (tilskudd flyktninger) økes med 950.000 kr. 

12. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 9 
a. Renteutgiftene for kommunale lån reduseres med 2.500.000 kr 
b. Renteinntekter på bankinnskudd reduseres med 1.000.000 kr. 
c. Rente fra energiselskap (ansvarlig lån) reduseres med 1.900.000 kr. 
d. Budsjettert aksjeutbytte fra energiselskapene reduseres med 1.530.000 kr 

13. Budsjettert bruk av Premieavviksfondet (internt fond i Eigersund kommune) økes med 
11.200.000 kroner for å kompensere for sviktende skatteinngang. 

14. Kommunestyrevedtak i sak 042/09 (vedrørende utredning av arealdel for fremtidig 
lokasjon av pleie / omsorgsboliger som er sentrums nært, gjennomgå økonomiske 
konsekvenser av vedtatte plan og innarbeider dem i budsjett og økonomiplan) settes 
på vent inntil videre. 

15. Det legges inn 300.000 kroner til utskifting av heis ved Fjellheim. Finansieringen skjer 
ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende (300.000 kroner). 

16. Prosjekt 1669 Avløpsledning/renseanlegg Ystebrød tilføres 5 millioner kroner i 2010. 
Finansieringen skjer ved at prosjekt 1651 Oppgradering Skjerpe renseanlegg 
reduseres med 2,5 millioner kroner og at prosjekt 1902 Mjølhus vann/avløp med 2,5 
millioner kroner. Prosjektene 1651 og 1902 blir ”refinansiert” i 2011. 

17. Prosjekt 1507 Digitalisering av kinoen tilføres 1.100.000 kroner for bla. 3D i begge 
saler. Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende 
(1.100.000 kroner). 

18. For 2010 settes det av 150.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt knyttet opp mot 
PC til elever med behov. Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler 
reduseres tilsvarende. Videre finansiering skisseres i budsjettet for 2011. 

19. Det settes av 500.000 kroner til kjølerom/teknisk utstyr i forbindelse med kjøkkenet på 
Lagård sjukeheim i investeringsbudsjettet. Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 
nyttes (343.560 kroner) og ved bruk Investeringsfondet (156.440 kroner) 
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15.09.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) foreslo: 

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

 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo slikt tillegg: 

”Felles brukerutvalg er imidlertid bekymret for den økonomiske situasjonen i 
kommunen.” 

 
Votering: 
Sahlstens forslag med Vanglos tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
BRU-035/10 Vedtak: 
 

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

 
Felles brukerutvalg er imidlertid bekymret for den økonomiske situasjonen i 
kommunen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nye dokumenter i saken:  

o Vedtak fra felles brukerutvalg av 15.9.2010. 
o Notat fra økonomisjefen av 21.9.2010 – Tilleggsinformasjon (og forslag til vedtak) i 

økonomirapporten – august 2010 Eigersund kommune: Nytt punkt 20 i rådmannens 
innstilling: 20. Rammen til investeringsprosjekt 1997 Ventilasjonsanlegg 
Brannstasjon økes med 275.000 kroner. Finansiering skjer ved bruk av 
Investeringsfondet. 

~ o ~ 
  
Rådmannen trakk punkt 14. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens korrigerte innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-100/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune inngår avtale med EIK Fotball om realisering av tribunetak på 
Idrettsparken. Dette med følgende moment: 
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a. Eigersund kommune ettergir utestående beløp på 1.251.440 kroner som er 
balanseført som en fordring overfor EIK Fotball. Dette blir finansiert ved at 
prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende. 

b. EIK Fotball beholder og nedbetaler selv et lån på 500.000 kroner knyttet opp mot 
Husabø-banen (ved Husabø skole). 

c. Det føres opp ett nytt investeringsprosjekt i 2010 (Tribunetak Idrettsparken) på 1 
million kroner – som finansieres ved tilskudd fra EIK Fotball. 

d. Eigersund kommune er eier av tribunetak og formell byggherre. 
e. .EIK Fotball foretar planlegging og byggingen (totalt) av tribunetak, i samråd med 

Eigersund kommune (som eier). 
f. Eigersund kommune skal ikke tjene penger på prosjektet og momsrefusjon er en 

del av finansieringen og tilskuddsbeløpet Eigersund kommune får av EIK. 
g. EIK Fotball står ansvarlig for et eventuelt merforbruk – dvs. at tilskuddet skal 

(netto) være tilsvarende utgiftene for Eigersund kommune. 
h. Tilskuddet EIK Forball får for vedlikehold av Husabø-banen (65.000 kr/år) 

videreføres. 
i. EIK Fotball gis eksklusiv rett til reklame på tak og vegger på tribunen. 
j. Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med EIK Fotball ang. tribunetak. 

2. Eigersund kirkelige fellesråd kan omdisponere midler avsatt til nytt sentralbord (75.000 
kroner) til analyse av kirkens bygg – sett opp mot lov og forskrifter om universell 
utforming. 

3. Budsjettert avsetning (”overskudd”) til Driftsfondet for 2010 økes med 165.000 kroner til 
780.000 kroner. 

4. Sentraladministrasjonen kompenseres for følgende forhold: 
a. Erstatninger og administrasjonsomkostninger knyttet opp mot tidligere 

barnehjemsbarn – 1.750.000 kr. 
b. Fast telefoni – felles for Eigersund kommune – 250.000 kr. 
c. Mobiltelefoni – felles for Eigersund kommune – 300.000 kr. 
d. Økt tilskudd til andre trossamfunn – 200.000 kr. 
e. Felles stillingsannonser – felles for Eigersund kommune – 300.000 kr. 

5. Levekårsavdelingen Skole og oppvekst kompenseres/endres for følgende forhold: 
a. Merutgifter til barnevernet – 2.000.000 kr. 
b. Refusjonsinntekter – 1.000.000 kr 
c. Boligtiltak mindreårige flyktninger – 800.000 kr. 

6. Levekårsavdelingen HO kompenseres for følgende forhold: 
a. Driftstilskudd leger (Capitatilskudd) – 145.000 kr 
b. Lagård sjukeheim/Lagård bo- og servicesenter/bemanning legevakt/legevistt 

totalt sett – 2.000.000 kr 
c. Sosialhjelpsutbetaling – 500.000 kr 
d. Utvidet avlastning Slettebø 2 – 190.000 kr 
e. Nattevaktprosjekt Sone Eigerøy/Lagård – 100.000 kr 
f. Ny bruker i en integrert sone – 120.000 kr 
g. Overlapping vaktskifte Sone Slettebø 1 – 290.000 kr 

7. Levekårsavdelingen Kultur kompenseres for følgende forhold: 
a. Stillingsreduksjon ved kinoen som ikke kan foretas – 200.000 kr. 

8. Miljøavdelingen kompenseres for følgende forhold: 
a. Tilleggsbemanning Byggesak økes med 150.000 kroner 
b. Kjøp av konsulenttjenester ved Byggesak økes med 150.000 kroner. 
c. Overtidskontoer ved Byggesak økes med 300.000 kroner. 
d. Inntekter / byggesaksgebyrer økes med 600.000 kroner ved Byggesak. 
e. Vedlikeholdsmidler til bygningsmassen og annet – 800.000 kr 
f. Sviktende gebyrinntekter for oppmåling – 200.000 kr 
g. Økte gebyrinntekter for Oppmåling – 100.000 kr 
h. Bruk av Oppmålingsfondet (inntekt) – 95.000 kr 
i. Nye lokaler til Sivilforsvaret – 65.000 kr 
j. Energikostnader el. Strøm – 1.300.000 kr 
k. Energikostnader elektrokjele – 200.000 kr 
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l. Energikostnader fyringsolje – 200.000 kr 
m. Energikostnader fjernvarme – 300.000 kr 
n. Det budsjetteres med en inntekt på 1.000.000 kr knyttet opp mot egne ansatte på 

investeringsprosjekt. 
9. Ved et eventuelt mindreforbruk ved strømutgiftene settes mindreforbruket av på eget 

strømfond. 
10. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 7  

a. Pensjonsutgiftene – felles – reduseres med 2.500.000 kr 
b. Eigersund kommune sitt premiefond i Vital/KLP økes med 8.500.000 kr. 
c. Årets premieavvik (budsjettinntekt) fra Vital/KLP reduseres med 8.500.000 kr. 
d. Budsjettert bruk av Premieavviksfondet (internt fond i Eigersund kommune) økes 

med totalt 8.500.000 kroner. 
e. Budsjettert andel av overskudd forsikringsselskap økes med 160.000 kr 

11. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 8 
a. Skatteinngangen (skatt på lønn og formue) reduseres med 14.400.000 kr 
b. Netto inntektsutjevning (rammetilskudd) økes med 3.200.000 kr. 
c. Budsjetterte integrasjonsmidler (tilskudd flyktninger) økes med 950.000 kr. 

12. Følgende budsjettendringer foretas ved Kap. 9 
a. Renteutgiftene for kommunale lån reduseres med 2.500.000 kr 
b. Renteinntekter på bankinnskudd reduseres med 1.000.000 kr. 
c. Rente fra energiselskap (ansvarlig lån) reduseres med 1.900.000 kr. 
d. Budsjettert aksjeutbytte fra energiselskapene reduseres med 1.530.000 kr 

13. Budsjettert bruk av Premieavviksfondet (internt fond i Eigersund kommune) økes med 
11.200.000 kroner for å kompensere for sviktende skatteinngang. 

14. Det legges inn 300.000 kroner til utskifting av heis ved Fjellheim. Finansieringen skjer 
ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende (300.000 kroner). 

15. Prosjekt 1669 Avløpsledning/renseanlegg Ystebrød tilføres 5 millioner kroner i 2010. 
Finansieringen skjer ved at prosjekt 1651 Oppgradering Skjerpe renseanlegg reduseres 
med 2,5 millioner kroner og at prosjekt 1902 Mjølhus vann/avløp med 2,5 millioner 
kroner. Prosjektene 1651 og 1902 blir ”refinansiert” i 2011. 

16. Prosjekt 1507 Digitalisering av kinoen tilføres 1.100.000 kroner for bla. 3D i begge saler. 
Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres tilsvarende 
(1.100.000 kroner). 

17. For 2010 settes det av 150.000 kroner til ett nytt investeringsprosjekt knyttet opp mot PC 
til elever med behov. Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 Ubrukte midler reduseres 
tilsvarende. Videre finansiering skisseres i budsjettet for 2011. 

18. Det settes av 500.000 kroner til kjølerom/teknisk utstyr i forbindelse med kjøkkenet på 
Lagård sjukeheim i investeringsbudsjettet. Finansieringen skjer ved at prosjekt 1199 
nyttes (343.560 kroner) og ved bruk Investeringsfondet (156.440 kroner). 

19. Rammen til investeringsprosjekt 1997 Ventilasjonsanlegg Brannstasjon økes med 
275.000 kroner. Finansiering skjer ved bruk av Investeringsfondet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 

101/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
25.8.2010  
 

Forslag til vedtak 26.08.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 25.8.2010 godkjennes. 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
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Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
  
FS-101/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 25.8.2010 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 

102/10: Salg av del av kommunal eiendom gnr. 47 bnr. 936 - Litla 
Langevann -til eier av gnr. 47 bnr. 967.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.08.2010: 
 
Formannskapet stiller seg positiv til salg av 50 m2 av gnr. 47, bnr. 936 til hjemmelshaver på 
gnr. 47, bnr. 967. Salgssummen settes til kr 200,- per kvadratmeter. I tillegg må søker betale 
de gebyrer som fremkommer i saksforelegget. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
salget når vedtakets andre ledd er oppfylt. 
 
Før salg kan finne sted må det vedtas en reguleringsendring som endrer arealbruken på den 
aktuelle parsellen til byggeområde for boliger. Søker må bekoste reguleringsendringen. 
 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-102/10 Vedtak: 
 

Formannskapet stiller seg positiv til salg av 50 m2 av gnr. 47, bnr. 936 til hjemmelshaver 
på gnr. 47, bnr. 967. Salgssummen settes til kr 200,- per kvadratmeter. I tillegg må søker 
betale de gebyrer som fremkommer i saksforelegget. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget når vedtakets andre ledd er oppfylt. 
 
Før salg kan finne sted må det vedtas en reguleringsendring som endrer arealbruken på 
den aktuelle parsellen til byggeområde for boliger. Søker må bekoste 
reguleringsendringen. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
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103/10: Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk - gnr. 
115,  bnr. 5 - Norleiv Gudmestad  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 

ca. 7,9 dekar fra gnr./bnr. 115/5 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 115/4, 8 og 9 i Eigersund.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 93 i plan- og bygningsloven  tillatelse til fradeling 

av en parsell på ca. 7,9 dekar fra gnr./bnr. 115/4, 8 og 9 i Eigersund kommune. Det 
settes som betingelse for deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 
115/4, 8 og 9 i Eigersund.  

 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-103/10 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 7,9 dekar fra gnr./bnr. 115/5 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 115/4, 8 og 9 i Eigersund.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 93 i plan- og bygningsloven  tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 7,9 dekar fra gnr./bnr. 115/4, 8 og 9 i Eigersund kommune. Det settes 
som betingelse for deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 115/4, 8 og 
9 i Eigersund.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

104/10: Stillingsbetegnelser for rådmannens ledergruppe  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.09.2010: 
Det vedtas følgende endringer på stillingstitler for stillinger i rådmannens ledergruppe:  
 Kommunalsjef levekår 
 Kommunalsjef tekniske tjenester 
 Kommunalsjef økonomi 
 Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling 
 
Endringene gjelder fra vedtakstidspunktet.  
  
 
 
22.09.2010 Formannskapet 



 

 11

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-104/10 Vedtak: 
 
Det vedtas følgende endringer på stillingstitler for stillinger i rådmannens ledergruppe:  
 Kommunalsjef levekår 
 Kommunalsjef tekniske tjenester 
 Kommunalsjef økonomi 
 Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling 
 
Endringene gjelder fra vedtakstidspunktet.  
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 
 

105/10: Referatsaker til formannskapets møte 22.9.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 10.09.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/20465 X 17.08.2010 

Arild Dyrskog 
Rolfsen;  
Kåre Ingvar Helland;  
Tore L. Oliversen;  
Karl Johan Olsen;  
Kristin Bø Haugeland

Statusrapportering Qm+ per 
juni 2010 

2 10/22147 I 02.07.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tildeling av 
prosjektskjønn/restskjønn for 
2010 

3 10/21554 I 27.08.2010 
Det kgl. justis- og 
politidepartement 

Rettshjelpsreformen - 
invitasjon til å delta i 
pilotprosjekt om 
førstelinjerettshjelp 

4 10/21469 I 20.08.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Nasjonal politikk i Rogaland 
- oppgavebrevet 2010 - 2011

5 10/20439 I 03.06.2010 Dalane energi IKS 
Møtebok - 
Representantskapsmøte 
Dalane energi IKS 03.06.10 

6 10/21880 N 02.09.2010 
Arild Dyrskog 
Rolfsen;  
Karl Johan Olsen 

Skrivemåte på veinavn 

7 10/18672 U 23.08.2010 
Hetland Tegnekontor 
AS 

Knut Rodvelt - Søknad om 
oppføring av tilbygg til hytte - 
Gnr. 121 bnr. 16 og 26 

8 10/17949 U 19.08.2010 
Advokatene 
Stokkeland & 

Tillatelse til tiltak/ 
dispensasjon - Deling av 
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Sørensen DA grunneiendom gnr. 2 bnr. 
20, Midbrød 

9 10/20621 I 18.08.2010 
Trygg Trafikk 
Rogaland 

Tips til bilister og foreldre om 
sikkerhet for skolestart 

10 10/21640 U 06.09.2010 
Arkitektkontoret Vest 
AS 

Tillatelse til tiltak/ 
dispensasjon - Ny enebolig 
med carport og bod samt 
riving eksisterende enebolig 
- gnr. 47 bnr. 217, 
Nonsteinbakken 5 

11 10/22533 X 09.09.2010  
Driftstilpasninger - status pr. 
september 

12 10/22534 X 09.09.2010  
Kommunalsjef - tekniske 
tjenester 

13 10/22693 I 08.09.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

KS mener nr. 5 - 
vedtak/uttalelse fra 
hovedstyrets augustmøte 
2010 

14 10/22880 I 13.09.2010 Dalane kristne skole 
Purring på svar vedr. søknad 
om redusert leie av 
skolelokaler 

15 10/2092 I 16.01.2010 Dalane kristne skole 
Søknad om redusert leie av 
skolelokaler, Maurtråkket 1 
og 3 - Dalane kristne skole 

16 10/22883 I 14.09.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Påminnelse om invitasjon til 
oppstartsmøte i 
Vannregionutvalget i 
Rogaland (VRU) 

 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
FS-105/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

106/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 22.09.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.08.2010: 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 BITTEN FUGELSNES (AP) stilte spørsmål ved behandling av problemstillingen om 

minnelund. Dette jf. tidligere spørsmål i formannskapet. Hun ønsket også at formannskapet 
tok en tur til Stavanger for å kunne vurdere dette.  
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RÅDMANNEN orienterte om at dette vil bli vurdert sammen med saken om ny kirkegård. 
 
ORDFØREREN vil kombinere en tur til Stavanger med et formannskapsmøte. Dette kan 
kombineres med et besøk i Gjesdal for å høre om politisk struktur, budsjettarbeid og 
skolestruktur med mer. 

 
 BITTEN FUGELSNES (AP) stilte spørsmål ved om kommunen kan bidra til bedre 

åpningstider, skilting for servicebygget, samt til forskjønning med mer rundt 
gjestebåthavnen. Videre når leiekontrakten løper ut for servicebygget? 
 
RÅDMANNEN orienterte om at leiekontrakten vil bli tatt opp til ny vurdering ved neste 
mulighet som er når kontrakten løper ut 31.12.2011. Dersom kommunen ikke foretar seg 
noe vil den automatisk bli forlenget med et år av gangen. Leietaker vil bli tilskrevet om at 
kommunen vil gå inn for å ha en åpen tilbudsrunde på dette leieforholdet. 

 
 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål ved om hva som skjer med NOU 2010:15: ”Aktiv 

deltakelse, likeverd og inkludering” (Holteutvalget) og eventuell høringsuttalelse fra 
Eigersund kommune. Denne saken vil kunne få store økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Saken har delvis vært oppe som referatsak i felles brukerutvalg. 

 
RÅDMANNEN orienterte om at saken har vært oppe i helse- og omsorgsutvalget som sluttet 
seg til uttalelsen fra felles brukerutvalg. Dette vil også bli tiltrådt av administrasjonen. 

 
 
 RÅDMANNEN orienterte om fremdrift i saken om utbygningsselskap. 

 
 

 VARAORDFØRER stilte spørsmål ved hva som er status for TV-innsamlingsaksjonen. 
 
ORDFØREREN orienterte om at det er satt av 2 kr. pr. innbygger + noen få midler til 
administrasjon, totalt kr. 30 000,-. 
 
 

 ORDFØREREN tok opp spørsmål om politisk deltakelse i konferansen som KS-Bedrift 
holder om etikk og kommunalt eierskap. 
 
FORMANNSKAPET ønsket at det ble holdt et felles møte for alle kommunene i Dalane. 
Politisk sekretariat koordinerer dette. 

 
 
 KOMMUNALSJEF ØKONOMI holdt en orientering om systemet for fordeling av støtte til 

private barnehager. 
 

Votering: 
 
FS-106/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
 

107/10: Hauen Kro AS - leie av gateareal  
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Rådmannens forslag til vedtak 14.09.2010: 
 
Søknaden om helårsleie innvilges som omsøkt. 
 
 
22.09.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
  
 
FS-107/10 Vedtak: 
 

Søknaden om helårsleie innvilges som omsøkt. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 
 
 
 
 
 


