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108/10: Evaluering politisk struktur 2007 - 2011  
 

Forslag til vedtak 29.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund skal fra neste periode ha 31 medlemmer. 

2. Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et planteknisk utvalg med 
11 medlemmer. 

a. Formannskapet overtar ansvarsområdene til KUO og HO. 

b. Planteknisk utvalg overtar ansvarsområdet til M, samt dispensasjonssaker fra 
kommuneplan og landbrukssaker. 

c. Det foretas ikke endringer for de øvrige utvalgene. 
 

3. Møteplan legges opp slik: 
a. Hovedutvalgene har møte i samme uke, tirsdag og onsdag. 
b. Saksdokumenter til kommunestyret sendes ut samtidig med saksdokumenter 

til hovedutvalgene. 
c. Vedtak fra hovedutvalg ettersendes kun elektronisk til kommunestyret – 

fordeles i papir på møte. 
d. Kommunestyre har møte mandag uken etter at hovedutvalgene har hatt møte. 
e. Saker til kommunestyret skal behandles i de hovedutvalgsmøter som er rett i 

forkant av kommunestyrets møte.  
 

4. Det fremmes en sak til kommunestyret i inneværende periode om elektroniske 
hjelpemidler for de folkevalgte i neste periode. I saken skal det også vurderes 
elektronisk utsendelse av saksdokumenter. Det settes av midler på budsjettet for 
2011 slik at dette kan realiseres ved neste periodes start. 

 
5. Varaordførers stilling settes i neste periode til 30%. 

 
6. Leder av planteknisk utvalg gis mulighet til frikjøp på lik linje med gruppelederne. 

 
7. Gruppelederne og varaordfører skal ha felles kontor i rådhusets 4 etasje og gis også 

tilgang til kommunens nettverk gjennom den etablerte hjemmekontorløsning. 
 

8. Overføring av lyd og bilde (fortrinnsvis streaming) vurderes gjennomført for 
kommunestyret når kommunestyret har møter i lokale der det er tilrettelagt for dette. 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avgjøre sakens detaljer. Ut i fra de 
erfaringene som trekkes av dette, vurderes det tilsvarende overføring for de to 
hovedutvalgene.  

 
9. I tillegg til de endringene som følger av endring av utvalgsstrukturen for neste 

periode, endres politisk reglement for denne perioden slik: 
a.) Politisk reglement – §§ 4, 4-1 Kommunestyret. 

 (..) Innkalling sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer med et 
høvelig varsel, normalt 18 dager * før møtet settes. Saksliste skal kunngjøres 
med annonse i lokal presse og på kommunens internettsider.  
(*Gjøres gjeldende fra og med neste periode.) 

 



Det er kun i unntakstilfeller og i saker av høy viktighet at saker kan 
ettersendes og da kun etter godkjenning fra ordfører, og under forutsetning av 
at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på årsaken. 
Slike saker kan avvises av utvalget dersom møteleder eller 1/3 av utvalget 
motsetter seg det. 
 

b.) Politisk reglement – § 6-1 Formannskapet. 
I medhold av kommunelovens § 8, nr 3 tildeles formannskapet 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov og der dette ikke 
allerede er delegert av kommunestyre. Formannskapet kan delegere videre til 
andre. 
 

c.) Politisk reglement – § 8 Helse- og omsorgsstyret. 
 (..) Utvalget avgjør klager på vedtak fattet av rådmannen og ordfører om tildeling 
av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokale i enkelttilfelle, 
jfr. alkohollovens §§ 1-12, 2. ledd 
. 

d.) § 3-1 Valg og sammensetning gis dette tillegget. 
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta 
med en observatør med møte- og talerett 
 

e.) Politisk reglement – §3-2 Administrasjonsutvalget. 
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter 
kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget har som arbeidsområde de 
oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog 
myndighet delegert til formannskapet.  
 
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at 
likestillings- og inklurderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle 
politikkområder. 
 
Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Utvalget: 

 Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og 
andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og 
arbeidsvilkår. 

 Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen. 
 Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer. 

 
f.) Politisk reglement – §3-3 Administrasjonsutvalget. 

Administrasjonsutvalget gir tilrådning bl.a. i følgende saker: 
Større organisasjons- og bemanningsplaner. 

 
10. Det gjennomføres høring i regi av formannskapet for budsjett og økonomirapportene. 

 
11. På bakgrunn av endringer av ”rammebetingelser” tas organisering av havnestyret ut 

av denne saken. Rådmann og havnesjef får i inneværende periode i oppdrag å 
utarbeide en sak til kommunestyret som ser på organisering av havn, herunder 
styrets sammensetning. Følgende momenter skal bla utredes: 
1. Organisering av Egersund Havn KF, herunder om hvorvidt KF er rett organisering 

for fremtiden.  Dersom KF fortsatt anbefales vurderes spesielt: 
a. KS Bedrifts anbefalinger for kommunale foretak som grunnlag. 



b. Forholdet til kommuneadministrasjonen jf. kl. § 72 herunder saksgang til 
kommunestyret. 

2. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som myndighets- og forvaltningsutøver. 
3. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som forvalter og utvikler av 

næringsareal. 
4. Kommunens, næringssjefen i Dalane og Egersund Havn KFs rolle som 

næringsutvikler og forpliktende samarbeidsstrukurer for dette. 
5. Egersund Havns rolle som myndighets- og forvaltningsutøver kontra 

næringsutvikler. 
6. Kommunens rolle som aktiv forvalter av eierskap i Egersund Havn KF. 
7. Styrets sammensetning, herunder: 

a. En rendyrking av havnestyrets rolle som bedriftsstyre kontra havnestyrets 
rolle som politisk utvalg. 

b. Samlet kompetansebehov i styret. 
c. Valgkomite og utvelgelser av styrerepresentanter. 
d. De ansattes rolle i havnestyret jf. kl. 66 nr 2. 
e. Brukerrepresentanter. 
f. Valgperiode, herunder antall år (2-4) og skjev rotasjon der halvparten av 

styret oppnevnes /byttes ut og ikke som nå hele styret. 
 
 
30.09.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
BIRGER RØYLAND (SP) foreslo: 
     ”1. Kommunestyret skal i neste periode ha 35 medlemmer. 

2. Det etableres en 3-utvalgsmodell med formannskap, et planteknisk utvalg og et 
levekårsutvalg med 11 medlemmer. 

a. Levekårsutvalget overtar ansvar for HO og KUO. 
b. Planteknisk utvalg overtar hovedansvaret for Miljøstyret. 
c. Det må vurderes om enkelte saker kan overføres fra Miljøstyret til det nye 

Levekårsutvalget. 
d. Levekårsutvalget har møter på kveldstid så lang det lar seg gjøre. 

      6. Punkt 6 utgår. 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag pkt. 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Røylands forslag.  (SP + KRF) 
Rådmannens forslag pkt. 2 a-c vedtatt med 8 mot 3 stemmer Røylands forslag pkt 2 b, og c. 
(SP + KRF + V) 
Røylands forslag  pkt. 2 d falt med 2 stemme. (SP) 
Rådmannens forslag pkt. 3-11 enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-048/10 Vedtak: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
 Innstillingen vedtatt. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 
 



 
05.10.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
HO-026/10 Vedtak: 
  
 

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
 Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket er enstemmig.¨ 
 
 
 
06.10.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJARNE SLETTEBAK ( UNIO) foreslo: 

”Arbeidsgruppas forslag tas til orientering.” 
 

Votering: 
Arbeidsgruppas innstilling vedtatt med 6 mot 3 (Unio + Fagforbundet) stemmer. 
 
ADM-011/10 Vedtak: 
 
 Arbeidsgruppas innstilling vedtatt. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
SIGVALD NODLAND (SP) foreslo: 

”1. Kommunestyret skal i neste periode ha 35 medlemmer. 
2. Det etableres en 3-utvalgsmodell med formannskap, et planteknisk utvalg og et 

levekårsutvalg med 11 medlemmer. 
a. Levekårsutvalget overtar ansvar for HO og KUO. 
b. Planteknisk utvalg overtar hovedansvaret for Miljøstyret. 
c. Det må vurderes om enkelte saker kan overføres fra Miljøstyret til det nye 

Levekårsutvalget. 
d. Levekårsutvalget har møter på kveldstid så lang det lar seg gjøre. 

      6. Punkt 6 utgår.” 
 
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo: 

1. ”Kommunestyret skal fortsatt ha 35 representanter. 
2. Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et 

planteknisk utvalg med 13 medlemmer.” 
 
Votering: 
Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer for Nodlands forslag (V+SP). 
Kvassheims forslag til pkt. 1 kom ikke til votering. 



Innstillingens pkt. 2 vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer for Nodlands forslag (Bente S. 
Gunvaldsen, KRF+ SP). 

Kvassheims forslag til pkt. 2, (første setning) falt med 9 stemmer mot 4 stemmer for 
(V+SP+KRF). 

Den øvrige innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 
 
FS-108/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Innstillingen vedtatt. 
  
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

109/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. 
september 2010  
 

Forslag til vedtak 04.10.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 22.9.2010 godkjennes. 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-109/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 22.9.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

110/10: Søknad om redusert leie av skolelokaler - Dalane Kristne 
skole.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.10.2010: 
 
Søknad om redusert husleie imøtekommes ikke. 
 
Dette da kommunen har betydelige årlige driftsutgifter til forsikring, vann- og kloakkavgifter, 
samt har ansvar for ytre vedlikehold av bygningene. 
I 2010 har dessuten kommunen påtatt seg utgifter for å oppfylle branntekniske krav for å 
kunne bruke bygningene til skoleformål.  Ny brannsentral installert i 2010 vil også påføre 
kommunen økte årlige driftsutgifter. 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-110/10 Vedtak: 
 Søknad om redusert husleie imøtekommes ikke. 
 

Dette da kommunen har betydelige årlige driftsutgifter til forsikring, vann- og 
kloakkavgifter, samt har ansvar for ytre vedlikehold av bygningene. 
I 2010 har dessuten kommunen påtatt seg utgifter for å oppfylle branntekniske krav for å 
kunne bruke bygningene til skoleformål.  Ny brannsentral installert i 2010 vil også påføre 
kommunen økte årlige driftsutgifter. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

111/10: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
vedr. fradeling av en parsell til boligformål og friareal og en parsell 
som tilleggsareal til boligtomten gnr./bnr. 7/158.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet avslår i medhold av §19-2 i plan – og bygningsloven søknad om 

fradeling av en parsell på ca. 26,9 dekar bestående av LNF-område  (8,9 dekar) og 
planlagt boligområde (ca. 18 dekar) fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund med formål bolig og 
friareal.         

 
2. Formannskapet avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 

parsell på ca. 8,9 dekar bestående av LNF-område fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund.     
 

3. Formannskapet avslår i medhold av §19-2 i plan – og bygningsloven søknad om 
fradeling av alle gnr./bnr. 7/50 sine andeler i sameieparseller.  

 
4. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av en parsell på ca. 18 dekar bestående av planlagt boligområde fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund med formål bolig og friareal.         

 
5. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av en parsell ca. 41 dekar av gnr./bnr. 7/50 sin andel av sameieparsellen på ca. 
147,7 dekar.  Disse 41 dekar er avsatt til framtidig boligformål.  

 
6. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av gnr./bnr. 7/50 sin andel av sameieparseller på henholdsvis ca. 1,5  og 1,3 dekar av 
til industriformål.  

 
7. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven  tillatelse til fradeling 

av gnr./bnr. 7/50 sin andel av to sameieparseller på til sammen ca. 9,8 dekar som 
skal reguleres etter pbl.  

 
8. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling 

av en parsell på ca. 2,4 dekar som er avsatt til fritidsbebyggelse.   
 
9. Formannskapet stiller seg positiv til fradeling av en tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til 

boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund.       
 
 
 



 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Nytt dokument i saken: Notat fra jordbrukssjef Steinar Nordvoll, datert 19.10.10 – j.nr. 
10/25841, der rådmann endret sin innstilling slik: 
”Nytt pkt. 5: 
Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 67 dekar av gnr./bnr. 7/50 sin andel av sameieparsellen på ca. 147,7 
dekar.  Disse 57 dekar er avsatt til boligområde og friluftsområde på reguleringsplanen 
for Leidlandshagen vedtatt i 2008.” 

 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-111/10 Vedtak: 
  

1. Formannskapet avslår i medhold av §19-2 i plan – og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på ca. 26,9 dekar bestående av LNF-område  (8,9 dekar) og 
planlagt boligområde (ca. 18 dekar) fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund med formål bolig og 
friareal.         

 
2. Formannskapet avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en parsell 

på ca. 8,9 dekar bestående av LNF-område fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund.     
 

3. Formannskapet avslår i medhold av §19-2 i plan – og bygningsloven søknad om 
fradeling av alle gnr./bnr. 7/50 sine andeler i sameieparseller.  

 
4. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 18 dekar bestående av planlagt boligområde fra gnr./bnr. 7/50 i 
Eigersund med formål bolig og friareal.      

 
5. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 67 dekar av gnr./bnr. 7/50 sin andel av sameieparsellen på ca. 147,7 
dekar.  Disse 57 dekar er avsatt til boligområde og friluftsområde på reguleringsplanen 
for Leidlandshagen vedtatt i 2008. 

 
6. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

gnr./bnr. 7/50 sin andel av sameieparseller på henholdsvis ca. 1,5  og 1,3 dekar av til 
industriformål.  

 
7. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven  tillatelse til fradeling av 

gnr./bnr. 7/50 sin andel av to sameieparseller på til sammen ca. 9,8 dekar som skal 
reguleres etter pbl.  

 
8. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 2,4 dekar som er avsatt til fritidsbebyggelse.   
 
9. Formannskapet stiller seg positiv til fradeling av en tilleggsparsell på ca. 0,7 dekar til 

boligparsellen gnr./bnr. 7/158 fra gnr./bnr. 7/50 i Eigersund.       
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

112/10: Søknad om varig fritak fra driveplikten - leie bort 
jordbruksareal år for år  - gnr. 13 bnr. 237 - Kirsten Talgø  



 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Kirsten Talgø om varig fritak fra 

driveplikten på gnr. 13, bnr. 237 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år. Reidunn Synnøve Nodland gis heller ikke varig fritak fra driveplikten.   

 
2. Formannskapet gir etter jordlovens §8  Kirsten Talgø og Reidunn Synnøve Nodland 

fritak fra driveplikten på gnr. 13, bnr. 237 i Eigersund fra 30.07.2010 til og med 
30.07.2015. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/237 blir 
bortleid i denne perioden til et nabobruk.    

 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FS-112/10 Vedtak: 
  

1. Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Kirsten Talgø om varig fritak fra 
driveplikten på gnr. 13, bnr. 237 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år. Reidunn Synnøve Nodland gis heller ikke varig fritak fra driveplikten.   

 
2. Formannskapet gir etter jordlovens §8  Kirsten Talgø og Reidunn Synnøve Nodland 

fritak fra driveplikten på gnr. 13, bnr. 237 i Eigersund fra 30.07.2010 til og med 
30.07.2015. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/237 blir 
bortleid i denne perioden til et nabobruk.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

113/10: Søknad om innløsning av areal - Menigheten Samfundet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.09.2010: 
 

1. Søknaden fra Menigheten Samfundet, datert 05.02.09, imøtekommes.  
 

2. Salget omfatter det området som er vist med grønn farge på vedlegget til 
saksforelegget, datert 07.09.10. Nøyaktig avgrensing fastsettes etter oppmåling fra 
Eigersund kommune, oppmålings-seksjonen. Kjøper må akseptere at det utføres 
arbeid på aktuell parsell i forbindelse med opparbeidelse av veg / fortau. 

 
3. Prisen settes til kr 85,- per kvadratmeter pluss kostnader til fradeling, oppmåling og 

tinglysning.  
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 



Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FS-113/10 Vedtak: 
  

1. Søknaden fra Menigheten Samfundet, datert 05.02.09, imøtekommes.  
 

2. Salget omfatter det området som er vist med grønn farge på vedlegget til saksforelegget, 
datert 07.09.10. Nøyaktig avgrensing fastsettes etter oppmåling fra Eigersund 
kommune, oppmålings-seksjonen. Kjøper må akseptere at det utføres arbeid på aktuell 
parsell i forbindelse med opparbeidelse av veg / fortau. 

 
3. Prisen settes til kr 85,- per kvadratmeter pluss kostnader til fradeling, oppmåling og 

tinglysning.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

114/10: Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning -  gnr 3 bnr. 14 - Hans Meinhard Seglem  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Hans Meinhard Seglem fritak fra driveplikten på gnr. 
3, bnr. 14 i Eigersund fra 02.07.2010 til og med 02.07.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 3/14 blir forpaktet bort i denne 
perioden.    
 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FS-114/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter jordlovens §8  Hans Meinhard Seglem fritak fra driveplikten på 
gnr. 3, bnr. 14 i Eigersund fra 02.07.2010 til og med 02.07.2015. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 3/14 blir forpaktet bort i denne 
perioden.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

115/10: Søknad om fradeling av parsell med hytte - gnr. 33 bnr. 1 - 
Magne og Bjarne Helleren  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 
2800 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i Eigersund kommune.  

 
2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en bebygd 

parsell på ca. 2800 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 33/1 i  Eigersund kommune.   
 



 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Terje Jørgensen jr. (H) stilte spørsmål om sin habilitet, jfr. fvl. § 6,1 ledd bokstav a, ved at hans 
bror eier nabohytten til søker og en eventuell avtale vil kunne implisere broren økonomisk.  I 
henhold til sakspapirene, er det ikke sendt ut nabovarsel, og slik saken foreligger til behandling 
til formannskapet, fremgår det ikke at broren er part og hans habilitet kan derfor virke noe uklar. 
Jørgensen fratrådte under behandling av saken, og da det ikke var innkalt varamedlem, var 
formannskapet 12 under behandling av saken. 
 
INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 
 ”Saken sendes tilbake til administrasjonen for avklaring av partsproblematikk.” 
 
 
Votering: 
Vanglos forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-115/10 Vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen for avklaring av partsproblematikk.. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

116/10: Klage på Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09, vedr. 
søknad om dispensasjon for riving av eks. og oppføring nytt båthus 
- Gnr. 7, bnr. 150, Nysund  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.10.2010: 
Formannskapet kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
WENCHE H. ANDERSEN (FrP) foreslo: 

1. ” Formannskapet tar klage fra eier av eiendommen gnr. 7, bnr. 150, datert 22.07.09, til 
følge. De deler av Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 som gjelder dispensasjon fra 
pbl. §§ 17.2 og 70.2 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33. 

 
2. Formannskapet finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 

tilsier at det kan gis dispensasjon fra følgende: 
 

- Plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på 69 m2 og er søkt oppført 2 meter fra nabogrense. 

- Plan- og bygningslovens § 17.2 (100 meters beltet til sjø). 



 
Dette med følgende begrunnelse: 
 Tidspunkt for en eventuell ny bro er så usikker at det ikke kan hensyntas. 
 

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, på følgende vilkår: 
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 
3. Godkjenning av søknaden er avhengig av at Statens Vegvesen dispenserer fra 

Veglovens § 29. 
 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer for Andersens forslag (FrP). 
 
FS-116/10 Vedtak: 
 

Formannskapet kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 25.06.09 opprettholdes derfor. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 
33. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

117/10: Referatsaker til formannskapets møte 20.10.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 04.10.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/25106 I 11.10.2010 Statens vegvesen 
Konseptvalgutredning E39 
Søgne - Ålgård 

2 10/23372 I 09.09.2010 Statens vegvesen 

KVU E39 Søgne - Ålgård - 
referat fra møte i 
samarbeidsgruppen 
23.08.10 - nytt møte 
06.10.10 

3 10/25112 N 11.10.2010 Johnny Monsen 
Utarbeiding av terrengmodell 
for flomvoll på Mjølhus 

4 10/17448 I 24.06.2010 
Dalane Energi v/ R. 
Vassbø 

Flomsonekart 
Hellelandsvassdraget - 
flomvoll Mjølhus 

5 10/23944 I 27.09.2010 Bjerkreim kommune 

Kunngjøring av oppstart av 
planprosess 
kommunedelplan for 
helsetjenestene i Bjerkreim 
kommune og utlegging av 
planprogram til offentlig 
ettersyn 

6 10/23985 I 23.09.2010 Kystverket Spørsmål om dekning av 



kostnader ved fjerning av 
luftspenn 

7 10/23550 I 21.09.2010 Dalane energi IKS 
Anleggsbidrag i forbindelse 
med fjerning av luftspenn 

8 10/24006 U 09.07.2010 Kystverket Vest 
Forspørsel om 
delfinansiering av sjøkabel 

9 10/23103 X 17.09.2010  
Energiforbruk kommunale 
bygninger 2009 

10 10/22711 I 06.09.2010 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Høring - forslag til endringer i 
kommuneloven 

11 10/23298 U 20.09.2010 
Kjell Vidar Nygård;  
Liv Tone 
Øiumshaugen 

Oppnevning til politiske 
utvalg pga permisjon for 
Grete Iren Håkul frem til 
1.8.2011. 

12 10/23317 U 20.09.2010 Morten Haug 
Oppnevning som medlem av 
representantskapet i Dalane 
Energi IKS - Morten Haug. 

13 10/21950 X 02.09.2010  Boligrapport 2010 

14 10/25133 X 12.10.2010 Karl Johan Olsen 

Flomsituasjon 06.oktober 
2010, oppfølgende 
arbeid/tiltak- Eigersund 
kommune 

 
 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 Ny sak RS 15/10 – Dalanepakken – videre oppfølging - ble enstemmig satt på 
sakskartet. 

 

6 10/23985 I 23.09.2010 Kystverket 
Spørsmål om dekning av 
kostnader ved fjerning av 
luftspenn 

7 10/23550 I 21.09.2010 Dalane energi IKS 
Anleggsbidrag i forbindelse 
med fjerning av luftspenn 

8 10/24006 U 09.07.2010 Kystverket Vest 
Forspørsel om 
delfinansiering av sjøkabel 

 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: 
 
 ”Referatsak 6 - Spørsmål om dekning av kostnader ved fjerning av luftspenn, 

referatsak 7 -  Anleggsbidrag i forbindelse med fjerning av luftspenn og referatsak 8 - 
Forspørsel om delfinansiering av sjøkabel, behandles under ett og oversendes 
Havnestyret til behandling.” 

 
Votering: 
Egaas’ forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 



FS-117/10 Vedtak: 
 
 Referatsak 6 - Spørsmål om dekning av kostnader ved fjerning av luftspenn, 

referatsak 7 -  Anleggsbidrag i forbindelse med fjerning av luftspenn og referatsak 8 - 
Forspørsel om delfinansiering av sjøkabel, behandles under ett og oversendes 
Havnestyret til behandling. 
 

Vedtaket er enstemmig.  
 
  
 

118/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 20.10.2010  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 04.10.2010: 
 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Deler av saken ble behandlet i lukket møte.  Protokoll for denne delen av møtet finnes i eget 
vedlegg unntatt offentlighet § 23.  (Jpid. 10/26718) 
 

 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om hva som har skjedd med saken om en 
evaluering av Dalanerådet.  Hun har tidligere bedt om en sak der Eigersund kommunes 
erfaringer med Dalanerådet blir belyst. 
 
RÅDMANNEN vil legge fram en sak for formannskapet. 

 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål ved lokalene til de to bibliotekfilialene som er 

nedlagt på Hellvik og Helleland.  Dersom kommunen fremdeles betaler leie for disse 
lokalene bør det vurderes om lokalene kan benyttes til andre ting inntil leiekontraktene 
går ut. 
 
RÅDMANNEN legger fram et notat om dette til neste formannskapsmøte. 

 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om de 5 overtallige stillingene på IBO og hva som 

har skjedd i den forbindelse. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at IBO i dag var i full drift i og med at Bjerkreim kommune 
leide ut sin boenhet.  Alt er ordnet på en god måte i forhold til de ansatte og Eigersund 
kommune har ingen uforutsette utgifter. 

 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om hva som skjer i saken om byteltet, spesielt 

med tanke på finansieringen. 
 
RÅDMANNEN orienterte om at denne saken har vært en utfordring, men at de nå hadde 
funnet en løsning og erstattet eventuelle tap til arrangørene som hadde planlagt 
arrangement i teltet.  Helly Hansen har hentet teltet og vil nå sy det om.  Siste frist for 
tilbakelevering er 15.2.2011.  Eigersund kommune har holdt igjen 50 % av 
kjøpesummen. 
 



ORDFØREREN orienterte om at bl.a. Mandsangforeningen hadde kommet med innspill 
til forbedringer av teltet, og sammen med kommunens ønsker er dette videreformidlet til 
Helly Hansen. 

 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om hvor langt arbeidet med en utbyggingsavtale 

vedrørende Hestneshalvøya er kommet. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at avtalen var vedtatt og fremdriftsplanen er at dette legges 
ut i løpet av 14 dager.  Kommunen ønsker dialog med andre aktører som også ønsker å 
legge ut tomter/bygge i samme område. 

 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om hvor langt arbeidet med en forpakningsavtale 

for Bakkebø gård var kommet. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at saken ga en del utfordringer og hadde tatt lenger tid enn 
forventet.  Det er en interessent og vedkommende er satt i kontakt med bygdeutvikleren i 
Dalane.  Det er også noen landbruksfaglige vurderinger og avklaringer som gjenstår.  
Rådmannen er usikker på hvor langt tid dette vil ta. 

 
 SIGVALD B. NODLAND (SP) stilte spørsmål om hvor langt prosessen med ansettelse 

av ny rådmann var kommet. 
 

ORDFØREREN orienterte om at rekrutteringsfirmaet ”A’head” var valgt til oppgaven med 
å ansette ny rådmann.  Det skal være møte i ansettelsesutvalget førstkommende 
mandag, og en ansettelse kan tidligst skje i kommunestyremøtet 20.12.10. 

 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om hvor langt ansettelsen av ny kommunalsjef 

tekniske tjenester var kommet. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at denne stillingen vil bli lyst ut på nytt når ny rådmann er 
på plass.  I mellomtiden vil det bli konstituert ny kommunalsjef tekniske tjenester. 

 
 RÅDMANNEN orienterte om Refsvannet.  Administrasjonen har hatt møte med 

kommunens advokat.  Begjæringen går nå ut.  Alle grunneierne har signert.  
 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om grunneierne hadde fått informasjon fra 

kommunens side under prosessen, slik hun hadde fremmet forslag om tidligere. 
 
RÅDMANNEN orienterte om at kommunens advokat har hatt kontakt med grunneiernes 
advokat under prosessen.   

 
 ORDFØREREN stilte spørsmål om muligheten for å få til en felles veibenevnelse på 

veien mellom E39 og havna på Eigerøy.  Det at de ulike etatene bruker ulike 
benevnelser er et problem og kan skape misforståelser. 
 
RÅDMANNEN tar kontakt med Vegvesenet og får en avklaring om felles benevnelse. 

 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om kommunen kan ta initiativ til å få veien 

mellom Lygre bru og Hestnes til forkjørsvei.  Kommunen må gi en uttalelse om dette. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at dette vil bli gjort. 
 

 ORDFØREREN stilte spørsmål om når rapporten om ny kirkegård vil bli lagt frem for 
formannskapet, jfr. tidligere spørsmål om dette. 

 
RÅDMANNEN orienterte om at saken kommer til neste møte.   

 



 
Votering: 
 
 
FS-118/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

119/10: Lokal lønnsdannelse 2010 - Arbeidsgivers føringer  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.10.2010: 
Formannskapet slutter seg til de føringer for lokale forhandlinger for 2010 som fremkommer i 
denne saken.  
 
 
 
 
20.10.2010 Formannskapet 
 
Saken ble behandlet i lukket møte jfr. kl. § 30, nr. 3. 

----- 0 ----- 
Møtebehandling: 
UNN THERESE OMDAL (AP) foreslo: 

”Det lages en oversikt over lederstillingene i de ulike kapitlene, kjønnsmessig fordeling 
og hvor de er plassert lønnsmessig.   Oversikten legges fram for 
administrasjonsutvalget.” 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Omdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-119/10 Vedtak: 
 

1. Formannskapet slutter seg til de føringer for lokale forhandlinger for 2010 som 
fremkommer i denne saken.  

 
2. Det lages en oversikt over lederstillingene i de ulike kapitlene, kjønnsmessig fordeling og 

hvor de er plassert lønnsmessig.   Oversikten legges fram for administrasjonsutvalget. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 



 
 
 
 
 
 
 


