
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 09.02.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:30 Tidspunkt - til: 15:30 
Sak – fra / til: 012/11 - 022/11 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Wenche H. Andersen – FrP 
 Liv Tone Øiumshaugen – H Kjell Fredriksen – FrP 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug - KrF Knut Pettersen – AP 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Unn Therese Omdal – AP 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Solveig Ege Tengesdal – KrF Tor Inge Rake – V  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Bente Skåra Gunvaldsen - KrF Brit L. Kvassheim - V  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Edmund Iversen – KrF   (sak 11/17)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helland, jordbrukssjef Steinar Nordvoll, fagkonsulent  Johan Norum og 
konsulent Magne Eikander. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 16/11, 17/11 og 19//11 fra kl. 09.55.  
 Det ble foretatt en ekstra befaring kl.11.35 ang. gnr. 3 bnr. 14 - Hans Meinhard Seglem. 

Denne saken sto som referatsaker til formannskapets møte 09.02.11, nr.16 på dagens 
sakskart. 

 Møtestart ble satt til kl.12.30 da det ble en ekstra befaring. 
 Ved møtets start ble sak 23/11 – Evangeliehuset - søknad om godkjenning av avdragsfri 

periode – enstemmig satt på sakskartet. 
 Wenche Haffsnes Andersen (FrP) etterlyste en sak ang. mobbing. Denne ba 

formannskapet om i sist møte. Levekårssjefen kunne opplyse om at denne sto på 
sakskartet til kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.02.11, da dette var en sak for dette 
utvalget og ikke for formannskapet. Avgjøres i kommunestyret den 09.05.11. 

 Møtet ble lukket i deler av sak 21/11 (referatsak 21), samt i deler av sak 22/11. Protokoll 
finnes i eget protokollvedlegg, unt. off. j.nr.11/4468 

 
  

 
 
 

Terje Jørgensen jr. Randi S. Haugstad 
Ordfører Utvalgssekretær 

 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, Tommy Bjellås, 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 

012/11 
Suppleringsvalg - meddommere/lagrettemedlemmer til Gulating 
lagmannsrett - perioden 2008 - 2012 

 

013/11 Alternativ bruk av Kreklingeveien 6  

014/11 Spillemidler 2011 - Godkjenning av prioritering  

015/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26.2.2011  

016/11 
Søknad om kjøp av kommunal eiendom - parsell av gnr. 47 bnr. 243, 
Skaret på Eie. 

 

017/11 
Søknad om fradeling av en parsell til fritidsbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - gnr./bnr. 21/5 - Jan Reime 

 

018/11 Høring av forslag til regionalplan for landbruk i Rogaland  

019/11 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 26 bnr. 2 
- Daniel Paulsen 

 

020/11 Veinavn - Vadlåsmyra boligfelt.  

021/11 Referatsaker til formannskapets møte 09.02.2011  

022/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 09.02.2011  

 
 
 
 



012/11: Suppleringsvalg - meddommere/lagrettemedlemmer til 
Gulating lagmannsrett - perioden 2008 - 2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.01.2011: 
 
Det fremlagte forslag til meddommere/lagrettemedlemmer legges ut til offentlig ettersyn i 14 
dager, i perioden 10. februar – 24. februar 2011, med frist for fritakssøknad 24. februar 2011  
kl. 1500. 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Forslag til meddommere/lagrettemedlemmer med eventuelle endringer etter offentlig 
ettersyn, vedtas. 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 Nytt dokument i saken: 
- skriv vedr. endring i rådmannens innstilling, datert 09.02.11. Endringen er at det 

er innkommet et nytt navn på meddommere/lagrettsmedlemmer som er lagt til 
den opprinnelige listen (j.nr.:11/4127) 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
FS-012/11 Vedtak: 
 

Det fremlagte forslag til meddommere/lagrettemedlemmer legges ut til offentlig ettersyn i 
14 dager, i perioden 10. februar – 24. februar 2011, med frist for fritakssøknad 24. 
februar 2011 kl. 1500. 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til meddommere/lagrettemedlemmer med eventuelle endringer etter offentlig 
ettersyn, vedtas. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

013/11: Alternativ bruk av Kreklingeveien 6  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.01.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 
 
 
 
26.01.2011 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
ARNFINN HAVSØ (FRP) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 



Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble 
fraflyttet i september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. 
Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Havsøs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
BRU-001/11 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg uttaler til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 

 
 Felles brukerutvalg har følgende merknad: 

Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble 
fraflyttet i september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. 
Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-013/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

014/11: Spillemidler 2011 - Godkjenning av prioritering  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.02.2011: 
 

1. Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2011 vedtas som vedlagt. 
 

2. Vedtaket gjøres etter kommunelovens § 13. 
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 ORDFØREREN orienterte om saken, og hvorfor den måtte ha en snarlig avgjørelse. 
 

----0---- 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 



 
FS-014/11 Vedtak: 
 

1. Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2011 vedtas som vedlagt. 
 

2. Vedtaket gjøres etter kommunelovens § 13. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

015/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
26.2.2011  
 

Forslag til vedtak 27.01.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte 26.1.2011 godkjennes. 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
LEIF ERIK EGAAS (H) viste til voteringen i sak 2/11 – debattheftet 2011 – strategikonferansen 
2011 – hvor Inghild Vanglo (AP) foreslo at punkt 3 – avsnitt 3 tas ut. Dette forslaget falt med 4 
stemmer (ikke vedtatt med 4 stemmer). Ordet falt byttes ut med vedtatt. 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt med Egaas merknader. 
 
FS-015/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte 26.1.2011 godkjennes med Egaas endring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

016/11: Søknad om kjøp av kommunal eiendom - parsell av gnr. 47 
bnr. 243, Skaret på Eie.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.10.2010: 
 

1. Søknaden fra Kurt Sæstad om å få kjøpe en parsell av gnr. 47, bnr. 243, for å kunne 
bygge garasje / carport innvilges.  

 
2. Parsellen skal være som vist på kart datert 20.10.2010, og skal sammenføyes med 

gnr. 47, bnr. 500.  
 

3. Prisen settes til kr 200,- per kvadratmeter.  
 

4. Sæstad betaler arealoverføringsgebyr, gebyr for søknad om deling, tinglysningsgebyr 
og dokumentavgift. 

 
 
 
 
 



09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
KNUT PETTERSEN (AP) og LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt fellesforslag: 
 ”Nytt punkt 2 i rådmannens innstilling: 

2. Parsellen skal være som vist på kart datert 20.10.2010 og på befaring 
09.02.2011, ca. 6 x 6 m fra enden av gårdsplassen (se innsirklet område på 
vedlagte bilde i saken, j.nr.:10/25854). Dette skal sammenføyes med gnr. 47, bnr. 
500.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Pettersen og Eggas fellesforslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-016/11 Vedtak: 
 

1. Søknaden fra Kurt Sæstad om å få kjøpe en parsell av gnr. 47, bnr. 243, for å kunne 
bygge garasje / carport innvilges.  

 
2. Parsellen skal være som vist på kart datert 20.10.2010 og på befaring 09.02.2011, 

ca. 6 x 6 m fra enden av gårdsplassen (se innsirklet område på vedlagte bilde i 
saken, j.nr.:10/25854). Dette skal sammenføyes med gnr. 47, bnr. 500.  

 
3. Prisen settes til kr 200,- per kvadratmeter.  

 
4. Sæstad betaler arealoverføringsgebyr, gebyr for søknad om deling, 

tinglysningsgebyr og dokumentavgift. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

017/11: Søknad om fradeling av en parsell til fritidsbolig - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - gnr./bnr. 21/5 - Jan 
Reime  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §7 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Jan Reime om fradeling av en parsell på ca. 1 
dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i Eigersund kommune.   

 
2. Formannskapet avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Jan Reime om 

tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1 dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i 
Eigersund. 

 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 



 MORTEN HAUG (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans svigerforeldre er parter i 
saken, jf. fvl. § 6, b.  
Formannskapet hadde ingen merknader til saken og Edmund Iversen (KrF) tok sete. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-017/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §7 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Jan Reime om fradeling av en parsell på ca. 1 
dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i Eigersund kommune.   

 
2. Formannskapet avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Jan Reime om 

tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1 dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i 
Eigersund. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

018/11: Høring av forslag til regionalplan for landbruk i Rogaland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet synes Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fått utarbeidet en 

omfattende og god regionalplan for hele landbruket i Rogaland. Det er positivt at 
planen har et fokus på hva mål og tiltak som må til for at vi kan ha et aktivt landbruk 
også i distriktene.    

 
2. Tiltak som bør tas inn i planen:  

Arbeide for at Dalane blir en egen omsetningsregion for kjøp og salg av melkekvoter. 
Arbeide for at Rogaland får ca. 20 % av de bedriftsrettede investeringsmidlene i 
landbruket siden de har ca. 20 % av det grovfôrbaserte husdyrholdet.  
Arbeide for at maksimal tilskudd som bonden kan få til å dokumenterte utgifter til 
avløsning for ferie og fritid økes til kr. 100.000 kr/år. 
Arbeide for å øke satsene for tilskudd til dyr på utmarksbeite.   
Arbeide for at det kan nyttes SMIL-midler og Regionalt miljøprogram til henholdsvis å 
sette opp nytt gjerde og til å vedlikeholde gjerder i utmark. 

 
3. Savner også at planen og tiltak har en tidshorisont, dvs. hvor lenge den/de skal 

gjelde.      
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
MORTEN HAUG (KrF) foreslo: 
 ”Nytt punk 4t: 
  Målsettingen om i størst mulig grad å hindre nedbygging av jordbruksareal må 

 komme tydeligere fram i planen.” 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens punkt 3: 
  Plan og tiltak bør ha en tidshorisont, dvs. hvor lenge den/de skal gjelde.” 
 



ORDFØREREN foreslo: 
 ”Nye punkt til rådmannens innstilling: 

- 5. Eigersund kommune mener at for mange av målene møtes av noen uklare 
eller diffuse tiltak. Ber derfor om at tiltakene strammes inn til å bli mer 
målrettet 

- 6. Eigersund kommune synes at planen har litt for stor overvekt av tiltak som 
tilligger Fylkeskommune og Fylkesmann. Bøndene selv, gjennom sine 
organisasjoner, bør trekkes mer inn. Det enkelt lokale landbrukskontor bør ha 
største rolle i tiltaksdelen 

- 7. Mål 34, 35 og 36 er i seg selv positive. Det kan være fornuftig å utforme 
regionale retningslinjer for praktisering av nasjonalt regelverk og føringer. 
Men Eigersund kommune er helt imot at slike skal utformes av 
Fylkesmannen. Utarbeidelse av regionale retningslinjer og praktisering av 
disse nasjonalpolitiske føringer bør skje i samarbeid mellom kommune og 
fylkeskommune.” 

 
SIGVALD NODLAND (SP) foreslo: 
 ”Nytt punkt til rådmannens innstilling: 

- God matjord skal deponeres til gjenbruk.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Egaas endring i punkt 3 enstemmig vedtatt. 
Haugs forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt punkt 6 vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer (Inghild Vanglo, AP 

+ SP + V) 
Ordførerens forslag til nytt punkt 7 vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer (Inghild Vanglo, AP 

+ V) 
Nodlands forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-018/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet synes Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fått utarbeidet en 
omfattende og god regionalplan for hele landbruket i Rogaland. Det er positivt at planen 
har et fokus på hva mål og tiltak som må til for at vi kan ha et aktivt landbruk også i 
distriktene.    

 
2. Tiltak som bør tas inn i planen:  

Arbeide for at Dalane blir en egen omsetningsregion for kjøp og salg av melkekvoter. 
Arbeide for at Rogaland får ca. 20 % av de bedriftsrettede investeringsmidlene i 
landbruket siden de har ca. 20 % av det grovfôrbaserte husdyrholdet.  
Arbeide for at maksimal tilskudd som bonden kan få til å dokumenterte utgifter til 
avløsning for ferie og fritid økes til kr. 100.000 kr/år. 
Arbeide for å øke satsene for tilskudd til dyr på utmarksbeite.   
Arbeide for at det kan nyttes SMIL-midler og Regionalt miljøprogram til henholdsvis å 
sette opp nytt gjerde og til å vedlikeholde gjerder i utmark. 

 
3. Plan og tiltak bør ha en tidshorisont, dvs. hvor lenge den/de skal gjelde. 
 
4. Målsettingen om i størst mulig grad å hindre nedbygging av jordbruksareal må 

             komme tydeligere fram i planen 
 

5. Eigersund kommune mener at for mange av målene møtes av noen uklare eller diffuse 
tiltak. Ber derfor om at tiltakene strammes inn til å bli mer målrettet 

 



6. Eigersund kommune synes at planen har litt for stor overvekt av tiltak som tilligger 
Fylkeskommune og Fylkesmann. Bøndene selv, gjennom sine organisasjoner, bør 
trekkes mer inn. Det enkelt lokale landbrukskontor bør ha største rolle i tiltaksdelen 

 
7. Mål 34, 35 og 36 er i seg selv positive. Det kan være fornuftig å utforme regionale 

retningslinjer for praktisering av nasjonalt regelverk og føringer. Men Eigersund 
kommune er helt imot at slike skal utformes av Fylkesmannen. Utarbeidelse av regionale 
retningslinjer og praktisering av disse nasjonalpolitiske føringer bør skje i samarbeid 
mellom kommune og fylkeskommune. 

 
8. God matjord skal deponeres til gjenbruk. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

019/11: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 26 bnr. 2 - Daniel Paulsen  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Daniel Paulsen konsesjon 
til kjøp av landbrukseiendommen gnr./bnr. 26/2 i Eigersund til en pris av kr 1.600.000.  

 Det settes som vilkår at eiendommen drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.  
 Det er evigvarende personlig driveplikt av brukets jordbruksareal.  
 Drivplikten kan oppfylles ved bortleie av jordbruksarealet til et bruk i nærområdet i 10 

år.  
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 

”Formannskapet avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Daniel  
Paulsen til kjøp av gnr./bnr. 26/2 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 1.600.000. 
Dette medfølgende begrunnelse: Det vil være en bedre landbruksmessig løsning om 
eiendommen selges som tilleggsjord til et nabobruk.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer for Vanglos forslag (Inghild 
Vanglo og Bitten Fugelsnes, AP + V) 
 
FS-019/11 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Daniel Paulsen konsesjon 
til kjøp av landbrukseiendommen gnr./bnr. 26/2 i Eigersund til en pris av kr 1.600.000.  

 Det settes som vilkår at eiendommen drives på en landbruksmessig forsvarlig måte.  
 Det er evigvarende personlig driveplikt av brukets jordbruksareal.  
 Drivplikten kan oppfylles ved bortleie av jordbruksarealet til et bruk i nærområdet i 10 

år.  
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



020/11: Veinavn - Vadlåsmyra boligfelt.  
Rådmannens forslag til vedtak 30.11.2010: 
 
Ny sidevei til Vadlåsveien vist på vedlagte plankart gis navnet Knarrveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune vedtatt 
av kommunestyret den 06.10.1997. 
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-020/11 Vedtak: 
 

Ny sidevei til Vadlåsveien vist på vedlagte plankart gis navnet Knarrveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune 
vedtatt av kommunestyret den 06.10.1997. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

021/11: Referatsaker til formannskapets møte 19.1.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 20.01.2011: 
 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/31824 I 23.12.2010 Statens vegvesen 
Statens vegvesen informerer 2011 
Planlegging og byggeaktiviteter i 2011

2 10/30054 I 25.11.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven 

3 10/29826 I 02.12.2010 Nesodden kommune Rapport fra møte med KRD 

4 10/31827 I 23.12.2010 NHO Rogaland 
Nærings-NM og 
Attraktivitetsbarometert for 2010 

5 10/29230 I 19.11.2010 
Det kongelige 
miljøverndepartement 

Kommunens ansvar for å ta vare på 
jordressursene 

6 10/31822 I 23.12.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Strategi for landbruksbasert 
næringsutvikling i Rogaland for 2011 

7 10/31833 I 23.12.2010 NAV Rogaland 
Nyhetsbrev fra NAV Rogaland 
desember 2010 

8 10/31418 I 09.12.2010 
Kommunal- og 
regionaldep 

Spørsmål om videreføring av forsøk 
med direkte ordførervalg 

9 10/31116 I 09.12.2010 
Det kongelige 
kommunal- og 
regionaldepartement 

Om forsettelse av forsøk med direkte 
ordførervalg 

10 10/30975 I 09.12.2010 
Kommunal- og 
regionaldep. 

Søknad om videreføring av ordning 
med direktevalg av ordfører - 
Eigersund kommune 



11 10/31172 I 23.11.2010 KS 
KS Folkevalgtprogram og partiens 
kompetanseheving for de folkevalgte - 
2011 - 2015 

12 10/31226 I 16.12.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Nyhetsbrev fra KS - desember 2010 

13 10/30362 I 08.12.2010 Wave Energy as 
Bølgekraft Svåheia - avslutter planene 
om realisering av testanlegg for 
bølgekraft 

14 10/31436 I 21.12.2010 Formannskapet 
Dekning av egenandel  - breiband til 
Nodland i Heia, Helleren og Vind-
Birkeland 

15 10/32178 I 20.12.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Varsel om oppstart av arbeid med 
forvaltningsplan for Vannregion 
Rogaland - høring av planprogram 

16 11/285 I 31.12.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Varsel om overprøving - kommunalt 
jordlovsvedtak om fradeling av 7 
utleiehytter fra gnr.3, bnr.14 

17 11/61 I 03.01.2011 Småkraftforeninga 
Anmodning om bistand fra 
småkraftnæringa - foreslått ordning 
med elsertifikater 

18 11/839 I 10.01.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Rapport nr.5 til medlemskommunane 
for prosjektet Folkefjøset på Jæren. 
Folkefjøset 1.7-31.12.2010 

19 11/1135 I 13.01.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Rapport fra saueprosjektet 

20 11/3310 I 31.01.2011 Connecta Bilder, eks.oppskrifter og tilbud 

21 11/3624 U 07.02.2011 
Deloitte Advokatfirma 
AS 

Spørsmål vedr. utlysning og prosess 
rundt inngåelse av forpaktningsavtale 
for Bakkebø gård. (Notat til 
kontrollutvalget) 

22 11/3625 U 03.02.2011 
Formannskap og 
kommunestyre. 

Spørsmål vedr. utlysning og prosess 
rundt inngåelse av forpaktningsavtale 
for Bakkebø gård. 

 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye dokumenter i saken: 
- Delegering av myndighet i norske kommuner - deltakelse i prosjekt (RS 

22) (j.nr.:11/3622) 
- Høring om saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt (RS 

23) (j.nr.: 11/4385) 
 

----0---- 
 
 
1 Statens vegvesen informerer 2011 Planlegging og byggeaktiviteter i 2011 
 

 BRIT KVASSHEIM (V) informerte om at det nå kun gjenstår belysning langs E39 på 
strekningen Moi – Ålgård. Ber om at ordføreren løfter opp denne saken slik at 
trafikksikkerheten også sikres på denne strekningen. 
Ordføreren informerte fra møte i samferdselskomitèen der diverse prosjekter i fylket 
ble omtalt. 
 



----0---- 
 

 Møtet ble lukket under deler av behandlingen - Spørsmål vedr. utlysning og prosess 
rundt inngåelse av forpaktningsavtale for Bakkebø gård. (RS 22),  jf. kl. 31, nr 3.  

----0---- 
 
Formannskapet hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
 
FS-021/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

022/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 19.1.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 03.01.2011: 
 
 
 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 LEIF ERIK EGAAS (H) viste til medias omtale av Sellafield og ulykken med radioaktivt 
avfall. Savner at regjeringen engasjerer seg i saken. 
Kan ordføreren – sammen med de andre ordførerne – vise initiativ i saken. 
 
ORDFØREREN svarte ja til å vise initiativ når det gjelder Sellafield og det som skjer der. 
 
 

 LEIF ERIK EGAAS (H) viste til MC-klubbene som har fått rotfeste i Haugesundsområdet. 
Dette bør hindres i Eigersund. Kan ordføreren se på denne saken, og ta initiativ for at 
det ikke etableres slike MC-miljøer her. 
 
ORDFØREREN ber om at det gjøres et vedtak i denne saken, og følgende ble fremmet 
av LEIF ERIK EGAAS (H): 

”Ber om at ordføreren tar initiativ til å ”heise flagg” overfor etablering av one 
percent MC-klubber i Eigersund kommune.” 

 
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 
 

 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om hvordan Eigersund kommune ser på 
etableringen av et motorsportsenter i Sokndal, og er det et samarbeid her? 
 
ORDFØREREN informerte om at denne saken er til administrativ behandling i 
kommunen, og en er positiv til denne etableringen. 
 
LEVEKÅRSSJEFEN kunne opplyse om at en avventer samarbeidet med Klepp og Time. 
 

 
 



 INGHILD VANGLO (AP) viste til vedtaket som ble fattet i 2010 ang. ”premiering” til en ny 
verdensborger i Egersund (enten i form av penger eller barnehageplass), og stilte 
spørsmål om når denne premieringen ville finne sted. 

 
ORDFØREREN svarte at en har ventet litt med denne trekningen, da alle 
fødselsmeldingene først måtte registreres i arkivet. Trekningen vil foregå før neste 
kommunestyremøte, og offentliggjøres på møtet 14.03.11. 
 

 
 
 
 BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KrF) orienterte om nettstedet:  

www.tilskuddsportalen.no. Dette er en portal en kan abonnere på og som hjelper en til å 
holde oversikt og kontroll over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger. Denne 
ordningen kan åpne en del muligheter for Eigersund kommune. Abonnementet på denne 
portalen er på kr 50.000,-. Selv om det er et abonnementsbeløp her, kan dette gi stort 
utbytte tilbake i form av tilskudds- og støtteordninger til kommunen. 

 
KNUT PETTERSEN (AP) mente at dette bør være en sak for kultur- og oppvekstutvalget 
og forelso: 

”Formannskapet ber om at kultur- og oppvekstutvalget vurderer dette i 
forbindelse med behandling av detaljbudsjettet.” 

 
 Votering: 
 Enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 BRIT KVASSHEIM (V) viste til Dalane Tidenes omtale av skolebusskyss i Bjerkreim hvor 

elevene ikke bruker bilbelte, da dette ikke finnes i bussene. Er det likt for elevene i 
Eigersund kommune? 

 
LEVEKÅRSSJEFEN vil sjekke dette opp. 
 
 
 

 ORDFØREREN viste til utbedringen som nå skjer i rundkjøringen ved Eigerøy bro. Det 
er positivt for kommunene at dette gjøres (det er vindmøller som skal tas i land på 
Eigerøy og transporteres videre). Eiendommen som grenser til rundkjøringen må skrås 
en del, men her vil det gis eiendomskompensasjon. 

 
 
 
 ORDFØREREN viste til alt det positive som skjer på Dalane Distriktsmedisinske senter 

på Lagård. En må prøve å få dette forankret i organisasjonen, og ha en strategi om 
hvordan en jobber med dette. Kols-kofferten må pris/kostnadsvises. 
Ordføreren har tatt initiativ til en studietur til Odense i Danmark. Her er det et medisinsk 
senter som i nært samarbeid med Odense Universitetssykehus har prøvd dette ut i 
mange konsultasjoner. Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy blir også med på turen. 
 
 

 
LEVEKÅRSSJEFEN ga en orientering i lukket møte jf. kl. § 31, nr 3. 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(j.nr:11/4468)     
     ----0---- 



FS-022/11 Vedtak: 
 
  Etablering av MC – klubber 
 

Ber om at ordføreren tar initiativ til å ”heise flagg” overfor etablering av one 
percent MC-klubber i Eigersund kommune.  
 
 
 
 
Nettstedet: tilskuddsportalen 
 
Formannskapet ber om at kultur- og oppvekstutvalget vurderer dette i forbindelse 
med behandling av detaljbudsjettet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

023/11: Evangeliehuset - søknad om godkjenning av avdragsfri 
periode  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.02.2011: 
 

1. Eigersund kommune stiller seg positive til henvendelse fra Pinsemenigheten 
Evangeliehuset datert 04.02.2011. 

2. Eigersund kommune aksepterer – som garantist for lån i Kommunalbanken for 
Pinsemenigheten Evangeliehuset – en avdragsfri periode på 2 år på lånet. 

3. Eigersund kommune viser til tidligere kommunestyrevedtak i KS-088/09 datert 
14.12.2009 hvor garantien gjelder for 20 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. 
garantiforskriftens § 3. Dvs. at Eigersund kommune forutsetter at samlet lengde på 
lånet ligger innenfor 20 år. 

 
 
09.02.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 Saken ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 
 

 BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KrF) ba om fritak da hun tidligere var inhabil i saken 
som medlem av byggekomitèen, jf. fv § 6.1 a. og trådte ut. 
Formannskapet ga enstemmig Bente Skåra Gunvaldsen fritak.Det var ikke innkalt vara, 
så det var 12 stemmeberettigede tilstede ved behandlingen. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-023/11 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune stiller seg positive til henvendelse fra Pinsemenigheten 
Evangeliehuset datert 04.02.2011. 

2. Eigersund kommune aksepterer – som garantist for lån i Kommunalbanken for 
Pinsemenigheten Evangeliehuset – en avdragsfri periode på 2 år på lånet. 



3. Eigersund kommune viser til tidligere kommunestyrevedtak i KS-088/09 datert 
14.12.2009 hvor garantien gjelder for 20 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. 
garantiforskriftens § 3. Dvs. at Eigersund kommune forutsetter at samlet lengde på 
lånet ligger innenfor 20 år. 

 
Vedtaket er enstemmig. 



 
 


