
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 
Sak – fra / til: 120/10 - 125/10 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Liv Tone Øiumshaugen – H Bitten Fugelsnes – AP 
Knut Pettersen – AP Unn Therese Omdal – AP Wenche H. Andersen – FrP
Kjell Fredriksen – FrP Morten Haug – KRF Solveig Ege Tengesdal – KR
Leif Erik Egaas – H Sigvald Bernt Nodland – SP  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Tor Inge Rake – V Inghild Vanglo – AP  
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Brit L. Kvassheim - V  Rolf Magne Skogen - AP  
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, Kommunalsjef økonomi Tore Oliversen 

  
Merknader til møtet: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 
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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 Nygård, 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 

120/10 
Bompenger i Dalane - forståelse av kommunestyrets vedtak i k-sak 
039/10 

 

121/10 Pensjonsanbud 2010 - Eigersund kommune  

122/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 20.10.2010  

123/10 Berentsens Brygghus AS - avtale om bruk av friområde m.m.  

124/10 Referatsaker til formannskapets møte 3.11.2010  

125/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 03.11.10  

 
 
 
 



 
120/10: Bompenger i Dalane - forståelse av kommunestyrets vedtak 
i k-sak 039/10  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2010: 
 

Saken framlegges uten forslag til vedtak 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo Alternativ løsning A: 

”Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune kan ikke anbefale at Rv42 (WestLink) og Rv502 / riksveger 
generelt i Eigersund kommune blir bompengefinansiert.” 

 
 
Votering: 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-120/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune kan ikke anbefale at Rv42 (WestLink) og Rv502 / riksveger 
generelt i Eigersund kommune blir bompengefinansiert.” 

 
Innstillingen er enstemmig. 
 
 

121/10: Pensjonsanbud 2010 - Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
1. Etter en totalvurdering samles fellesordningen (pensjonsordning for kommunalt ansatte) 

hos Vital fra 01.01.2011.  
2. Fripoliser som pr. oktober/november 2010 ligger i KLP – og som kan flyttes – flyttes til 

Vital fra 01.01.2011. 
3. Rådmann får fullmakt til å inngå ny pensjonsavtale med Vital. 
4. Pensjonsordningen (fellesordningen) lyses ut på nytt anbud for budsjettåret 2016 (dvs. i 

løpet av 2015). 
 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye dokument i saken:  
o Høring fra NITO, datert 3.11.10 – j.nr. 10/27168. 
o Skriv fra Storebrand Livsforsikring AS dat. 1.11.2010 – j.nr.    



 
------ 0 ------ 

 
KNUT PETTERSEN – AP foreslo følgende endring rådmannens forslag pkt. 4: 

” Pensjonsordningen (fellesordningen) lyses ut på nytt anbud for budsjettåret 2015 (dvs. i 
løpet av 2014).” 

 
Votering: 
Rådmannens forslag pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. 
Pettersens forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-121/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Etter en totalvurdering samles fellesordningen (pensjonsordning for kommunalt 
ansatte) hos Vital fra 01.01.2011.  

2. Fripoliser som pr. oktober/november 2010 ligger i KLP – og som kan flyttes – flyttes 
til Vital fra 01.01.2011. 

3. Rådmann får fullmakt til å inngå ny pensjonsavtale med Vital. 
4. Pensjonsordningen (fellesordningen) lyses ut på nytt anbud for budsjettåret 2015 

(dvs. i løpet av 2014). 
 
Innstillingen er enstemmig. 
 
 

122/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
20.10.2010  
 

Forslag til vedtak 21.10.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 20.10.2010 godkjennes. 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
FS-122/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 20.10.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

123/10: Berentsens Brygghus AS - avtale om bruk av friområde 
m.m.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2010: 
 



Utkast til avtale, jf. vedlegg, mellom Eigersund kommune og Egersund Mineralvandfabrik AS 
om forvaltningen av friområde iht. godkjent reguleringsplan for Indre Vågen, samt andre 
forhold knyttet bl.a. opparbeiding av gang- og sykkelsti, godkjennes med følgende endringer 
av pkt. 3 c og 3 d og nytt pkt. 3 f: 
 

Pkt. 3 c)  Friområdet oppgraderes av partene i fellesskap når grunnforholdene tillater 
det. Eigersund kommune sitt bidrag i forhold til oppgraderingen er knyttet til 
anlegg av gang- og sykkelvei i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 
Pkt. 3 d) Eigersund kommune foretar opparbeidelse og anlegg av gang- og 

sykkelveien, på det tidspunkt kommunen ønsker å gjennomføre dette 
prosjektet i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 Eventuell utfylling i elven for å gjennomføre anlegg av gang- og sykkelsti iht. 
gjeldende reguleringsplan per oktober 2010 foretas av Eigersund kommune. 

 Kostnader med utfylling i elven iht. til for eksempel endringer av gjeldende 
reguleringsplan påhviler Berentsen Brygghus.  

 
Pkt. 3 f) Berentsen Brygghus forplikter seg til å ivareta universell utforming iht. 

gjeldende lover og forskrifter ved opparbeiding av friområdet.  
 
 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-123/10 Vedtak: 
 

Utkast til avtale, jf. vedlegg, mellom Eigersund kommune og Egersund Mineralvandfabrik 
AS om forvaltningen av friområde iht. godkjent reguleringsplan for Indre Vågen, samt 
andre forhold knyttet bl.a. opparbeiding av gang- og sykkelsti, godkjennes med følgende 
endringer av pkt. 3 c og 3 d og nytt pkt. 3 f: 

 

Pkt. 3 c)  Friområdet oppgraderes av partene i fellesskap når grunnforholdene 
tillater det. Eigersund kommune sitt bidrag i forhold til oppgraderingen er 
knyttet til anlegg av gang- og sykkelvei i tråd med gjeldende 
reguleringsplan. 

 
Pkt. 3 d) Eigersund kommune foretar opparbeidelse og anlegg av gang- og 

sykkelveien, på det tidspunkt kommunen ønsker å gjennomføre dette 
prosjektet i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
Eventuell utfylling i elven for å gjennomføre anlegg av gang- og sykkelsti 
iht. gjeldende reguleringsplan per oktober 2010 foretas av Eigersund 
kommune. 
Kostnader med utfylling i elven iht. til for eksempel endringer av gjeldende 
reguleringsplan påhviler Berentsen Brygghus.  

 
Pkt. 3 f) Berentsen Brygghus forplikter seg til å ivareta universell utforming iht. 

gjeldende lover og forskrifter ved opparbeiding av friområdet.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

124/10: Referatsaker til formannskapets møte 3.11.2010  
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 27.10.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/23979 I 20.09.2010 Helsedirektoratet 

Tilskudd til Etablering av 
Dalane Distriktsmedisinske 
senter over statsbudsjettet 
kapittel 0761.67 for 2010 

2 10/24820 I 06.10.2010 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Referat fra møte i 
styringsgruppen for Dalane 
DMS den 1.10.2010 

3 10/20659 
M
P 

19.08.2010  

Protokoll fra felles 
brukerutvalgs 
ekstraordinære møte 
18.08.2010 

4 10/23056 
M
P 

16.09.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
15.09.2010 

5 10/24170 X 30.09.2010 Karl Johan Olsen 
Oppstart av arbeidsgruppe 
Eigersund kommunes plan 
for kriseledelse 

6 10/24153 I 27.09.2010 
Fornyings- 
administrasjons- og 
kirkepartementet 

Tilrettelegging for bredbånd, 
mobil og annen elektronisk 
kommunikasjon 

7 10/26221 I 01.10.2010 
Klima- og 
Forurensningsdirekto
ratet 

Høring - forslag til 
programmer for utredning av 
miljøkonsekvenser i 
Nordsjøen og Skagerrak 

8 10/26337 I 19.10.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Orientering om 
skjønnstildeling for 2011 

9 10/26601 I 22.10.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Landsstyrets (KS) 
enstemmige uttalelser om 
samhandlingsreformen og 
statsbudsjettet 

10 10/26599 X 27.10.2010  
Eigersund bibliotekfilial - 
Helleland - Hellvik 

 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Ny sak RS 11/10 – Manglende tilbakemeldinger.  Skriv fra Felles Brukerutvalg 
27.10.2010. 
Rådmannen beklaget dette og vil ta dette opp. 

 
 NY sak RS 12/10 – Vedr. nytt Båthus gnr. 7, Bnr. 150 Nysund. 



Rådmannen informerte om at de stresser Vegvesenet for å få en jobben gjort med å få 
en avklaring av tracevalg for ny Eigerøy . 

 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
FS-124/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

125/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 03.11.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.10.2010: 
 
 
03.11.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Møtebehandling: 
 

 LEIF ERIK EGAAS (H) viste til spørsmål i forrige møte vedr. utbyggingselskap 
  Hestneshalvøya, hvor det ble svart at de formelle dokumenter skulle være klar og gå ut 

innen 14 dager. 
 

RÅDMANNEN svarte at det ventes endelig avklaring i løpet av uken. 
 

 LEIF ERIK EGAAS (H) viste til oppslag i Dalane Tidende vedr. lokaler til Rockeklubben 
og pistolklubben og stilte spørsmål angående rådmanns håndtering av saken.   

 
RÅDMANNEN  beklaget at denne saken hadde kommet skjevt ut.  Beslutningen om å 
prioritere Pistolklubben i forhold til Årstadfjellet skulle vært meddelt Rockeklubben 
samtidig som det hadde blitt  tilbudt nye lokaler til dem.  Dette ble ikke gjort noe som er 
blitt beklaget overfor dem. 
Det vil bli foretatt befaring sammen med Rockeklubben på Bakkebø om det kan finnes et 
egnet lokale. 
Rådmann poengterte at Pistolklubben enda ikke hadde fått tildelt lokalet i Årstadfjellet 
formelt sett og at det derav ikke er umulig å fatte ny beslutning.  
 

 WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FRP) viste til innlegg i Dalane Tidende om mobbing 
på skolene og stilte spørsmål om hva som blir gjort i forhold til mobbing. 

 
RÅDMANNEN  svarte at det kan lages en sak på dette om hvordan mobbing blir 
håndtert.  Rapporten går via fagutvalget. 
 

 ORDFØREREN -  Princess er første bedrift som har blitt sertifisert som miljøfyrtårn i 
Eigersund kommune. Sertifiseringen ble utført av Sandnes kommune i dag. Det tas 
kontakt med Sandnes kommune for å se hvordan de har organisert 
Miljøfyrtårnsertifiseringen. 

 
 ORDFØREREN – Ansettelse av rådmann.   

Delte ut Stillingsannonsen og opplyste at  stillingen i dag er lyst ut.  Prosessen er lagt 
opp og en tar sikte på at ansettelse kan skje i kommunestyrets møte i desember. 

 
 



 
 
 
Votering: 
  
FS-125/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 
 


