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 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 

 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 
Sak – fra / til: 126/10 - 135/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Unn Therese Omdal – A Liv Tone Øiumshaugen – H 
Sigvald Nodland – SP Inghild Vanglo – AP Wenche H. Andersen – FrP 
Tor Inge Rake – V Kjell Fredriksen – FrP Solveig Ege Tengesdal - KrF 
Knut Pettersen – AP Morten Haug - KrF  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Bitten Fugelsnes – AP Leif Erik Egaas – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Kristian Klepp – AP Arne Stapnes – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Per Hovland – FrP (126/10)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Karl Johan Olsen, kommunalsjef Tore L. Oliversen, kommunalsjef Kristin Haugland, 
økonomikonsulent skole og barnehage Ivar Einarsen, økonomikonsulent Jorunn Stapnes helse- 
og omsorg, økonomikonsulent miljø Åshild Bakken. 
 
Merknader til møtet: 

 Det var orientering fra kl. 0930-1000  av Norsk Motor Klubb Egersund (NMK) – 
Motorsportanlegget på Hellvik. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 
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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 

126/10 Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014  

127/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 3.11.2010  

128/10 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
4/145 som tilleggsjord - Siv Teigen Bergslien 

 

129/10 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - Geir Mydland - 
gnr./bnr. 61/3 og 4 

 

130/10 
Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk - gnr. 81,  bnr. 6 - 
Harald Øgreid 

 

131/10 
Søknad om fradeling av parsell med hytte  - gnr. 33 bnr. 1 - Magne og 
Bjarne Helleren 

 

132/10 Referatsaker til formannskapets møte 24.11.2010  

133/10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.11.2010.  

134/10 
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr. 82 bnr. 2, 4, 11 og gnr. 81 
bnr. 3 og 18 - Ted Ove Slettebø 

 

135/10 Ansvarlige lån private barnehager 2010  
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126/10: Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2010: 
 
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 

vedtas. 
2. Inntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2011 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2011 økes feiegebyret med 4% (fra 250 kroner til 260 kroner). Gebyret er 
avgiftspliktig.  

7. Fra 01.01.2011 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.300 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.100 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2011. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2011. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 

9. For 2011 legges det opp til en samlet låneramme på 77.300.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 6.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2012 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme. 
16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 

vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 

avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
20. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
21. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

22. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

23. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende: 
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a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer. 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011 - 2014 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2012. 
~ o ~ 

 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Rådmannens budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-138/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
23.11.2010 Helse- og omsorgsutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HO-029/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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09.11.2010 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
TERJE JØRGENSEN (H) foreslo: 
 ”Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering.” 
Votering: 
Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. 
 
ADM-012/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
12.11.2010 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
INGHILD VANGLO (AP) erklærte seg inhabil ved behandling av budsjettdel som omhandler 
ungdomskontakten og Pingvinen idet hun er ansatt ved denne avdelingen, kl. 40, 3.ledd b, 
og trådte ut. 
Det fremkom ingen merknader til saken. Det var ikke innkalt vara, så det var 6 medlemmer 
tilstede under behandling av denne delen. 
 
     ----0---- 
EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg går imot at ungdomskontakten og Pingvinen blir fratatt stillinger. 
Disse må opprettholdes.” 

 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
     -----0---- 
 
Møtebehandling: 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 

”Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering 
med følgende merknad: 

Felles brukerutvalg ser med bekymring på at det foreslås nedlagt en avdeling 
på Lagård sjukeheim som er en avdeling med sterkt pleietrengende pasienter. 
Dette går vi sterkt imot.” 

 
Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
 
BRU-047/10 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til Budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 - 2014 tas til orientering 
med følgende merknader: 
1. Felles brukerutvalg ser med bekymring på at det foreslås nedlagt en avdeling på 

Lagård sjukeheim som er en avdeling med sterkt pleietrengende pasienter. Dette 
går vi sterkt imot. 

 
2. Felles brukerutvalg går imot at ungdomskontakten og Pingvinen blir fratatt 

stillinger. Disse må opprettholdes. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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08.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
JOHN I. EGELI (ANS) foreslo slike tillegg: 

”a) Arbeidsmiljøutvalget foreslår at det ikke foretas reduksjon i bemanningen 
      innen avdeling skole- og oppvekst.  
      En evt. nedbemanning innen disse områdene vil belaste arbeidsmiljøet for 
      de ansatte.” 
  b) Utbygging av Husabøskolene tas inn i budsjettet.” 
 

JOHN I. EGELI (ANS) foreslo: 
”Rådmannens innstilling til budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til 
     orientering.” 

 
Votering: 
Egelis forslag punkt a) vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (Karl Johan Olsen, Kåre 

Ingvar Helland og Tore Oliversen, ARG) 
Egelis forslag punkt b) falt med 5 stemmer mot 2 stemmer for (John Egeli + Ingfrid Koldal, 

ANS) 
Egelis forslag vedr. rådmannens budsjett 2011 – Økonomiplan 2011-2014, enstemmig 

vedtatt. 
 
 
AMU-011/10 Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling til budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til 
orientering med følgende merknad: 

 
Arbeidsmiljøutvalget foreslår at det ikke foretas reduksjon i bemanningen 
 innen avdeling skole- og oppvekst 
En evt. nedbemanning innen disse områdene vil belaste arbeidsmiljøet for 
de ansatte. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Notat fra rådmannen av 2.12.2010 - Informasjon vedrørende forhold 

i økonomiplan. Rådmannen endret ved dette sin innstilling ved at det ble lagt inn tre nye 
forslag til innstillingen (JpID: 10/29604):  

1. Gebyrinntekten ved Byggesakskontoret økes med 600.000 kroner og hvor økningen settes 
av på Driftsfondet. 

2. Budsjettert besparelse på skade og personforsikring i 2011 – på totalt 1,3 millioner kroner – 
settes av på eget forsikringsfond. 

3. Det fremlegges egen politisk sak knyttet opp mot nytt gebyrregulativ for vanngebyr og 
avløpsgebyr i Eigersund kommune innen utgangen av mars 2011. Gebyrregulativet vil føre 
til endret beregning av gebyrene og vil gi interne omfordelinger og endringer knyttet opp mot 
enkeltgrupper og enkelt kunder, men hvor utgangspunktet er at samlet vann- og 
avløpsgebyr ikke skal økes eller endres i forhold til 2010. Nytt gebyrregulativ skal være 
gjeldende fra 01.01.2011. 

~ o ~ 
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 WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun som 
avdelingsleder har bidratt til saksforberedelser i saken og også føler seg direkte inhabil all 
den tid hennes enhet er sterkt berørt, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Per Hovland (FrP) tok sete. 
 
Etter forslag fra Knut Pettersen (AP) ble det enstemmig vedtatt at Andersen var inhabil. 

~ o ~ 
 
 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

”Punkt 1 endres slik: Forslag fra H, KrF, SP og V til drifts- og investeringsbudsjett for 
Eigersund kommune for 2011 vedtas.” 

 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

28. ”Nytt punkt: Mulig forpaktning av Bakkebø gård avklares med aktuell interessent 
endelig innen 15. januar 2011. Hvis en ikke kommer frem til løsning ut fra 
forutsetningene i utlysningen, lyses vanlig forpaktning ut umiddelbart, uten krav om 
at stillinger ved Bakkebø gård følger med i avtalen.” 

 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

29. ”Nytt punkt: Eigersund kommune vil at ordførerne i Dalane skal ivareta 
Dalanerådets funksjon, med roterende saksbehandling fra deltakerkommunenes 
rådmenn og at ordførerne fungerer som styringsgruppe for Næringsjefen i Dalane. 
Nødvendig kontakt og avklaringer foretas snarest med de andre 
Dalanekommunene.” 

 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

30. ”Nytt punkt: Eigersund kommune skjerper inn sin budsjettdisiplin. Følgende forhold 
vektlegges: 
 Tertiale økonomirapporter legges frem etter samme- og forenklede korte mal 

som for månedsrapport. Jmf. eksempel på enkel mal fra Gjesdal kommune. 
 Budsjett skal følges. Det delegeres til rådmann å dekke eventuelle avvik i 

enhetene i løpet av budsjettåret innenfor egen ramme for enheten.  
 Kun ekstraordinære forhold som helt klart kan særlig begrunnes, tas opp som 

endringsforslag i økonomirapport. Dette for å unngå store endringer og 
overføringer i budsjettåret. 

 Den enkelte enhet får overført eventuelt mindreforbruk til budsjett påfølgende år 
og disponerer disse som frie inntekter, forutsatt budsjettoverskudd i kommunens 
totale budsjett. 

 Det innføres lederavtaler med hver enkelt enhetsleder, hvor det stilles krav om 
gjensidige forventninger på ulike parametere. Lønnsutviklingen til lederne styres 
ut fra måloppnåelsen i henhold til lederavtalene.  

 Det ansees som sannsynlig at en i løpet av det første året må justere enhetenes 
budsjett til realistisk nivå for modell basert på streng budsjettdisiplin. Dog uten at 
ramme for det totale budsjett økes.” 

 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

31. ”Nytt punkt: Det tas sikte på å sette av et årlig beløp i størrelsesorden 5 millioner fra 
og med 2012 til et gravlundsfond (Ny gravlund)” 

 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 

32. ”Nytt punkt: Inntektene ved Kulturhuset, Byteltet og idrettshallen på Bakkebø økes. 
Kommersielle aktører betaler høyere leie enn frivillige lag- og foreninger. (Eks. i form 
av tillagt prosentsats av netto arrangementsoverskudd.) Det fremlegges en sak 
vedrørende satser på utleie til første møte i Kultur- og oppvekstutvalget i 2011.” 
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KNUT PETTERSEN (AP) forslo slikt vedtak: 
”Punkt 1 endres slik: Forslag fra AP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund 
kommune for 2011 vedtas.” 

 
KNUT PETTERSEN (AP) forslo slikt vedtak: 

33. Nytt punkt: Midlene fra Skjenkebevillingsfondet, ca 150 000 kroner, brukes i sin 
helhet til å styrke funksjonen som SLT- koordinator fra og med 2011 

 
 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

”Punkt 1 endres slik: Forslag fra FrP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund 
kommune for 2011 vedtas.” 

  
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

34. ”Med bakgrunn i økende kapitalkostnader og usikre inntektsforutsetninger for årene 
fremover, skal det utredes hvilke muligheter som finnes for å redusere utgifter / øke 
inntekter i årene fremover. Slike vurderinger skal omfatte:  
 muligheter for effektivisering av driften herunder andre måter å organisere driften 

på.  
 Konsekvensutredning av å redusere omfang på IKKE-lovpålagte aktiviteter. 
 Vurdering av muligheter for å redusere / utsette investeringer (på områder hvor 

det ikke er inngått avtaler i forhold til eksterne parter)  
 forberede salg av kommunal eiendom.  
 Forberede salg av kommunens eierandeler i Lyse.” 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

35. ”Med fokus på effektivisering av energibruk i kommunens bygningsmasse ber en om: 
 at statlige /offentlige støtteordninger til ENØK benyttes fullt ut og at dette 

synliggjøres i fremtidig rapportering. 
 Samarbeid om fellesløsninger avhengig av beliggenhet. 
 Det skal sørges for opplæring/kompetanseoppbygging knyttet til energieffektiv 

bruk av bygningene. ” 
 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

36. ”Vurdere muligheten for et samarbeid med andre nærliggende kommuner i forhold til 
sykehjemsplasser.” 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

37. ”Foreldre / besteforeldre med spesiell kompetanse bør i større grad brukes i 
undervisningen ved skoler og barnehager.” 
 

KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 
38. ”Tettere samarbeid / kontakt mellom skoler/barnehager og kommunens bo-og 

servicesenter samt sykehjem.” 
 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

39. ”Konkurranseutsette driften av Lundåne bo- og servicesenter. ”NHO service” har 
foretatt en ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- omsorgstjenester i 
bla. Oslo kommune – resultat: private 25% rimeligere enn offentlige når det gjelder 
hjemmebaserte tjenester – hj.hjelp og hjemmespl.” 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

40. ”Eigersund kommune søker på sikt å finne en løsning sammen med de andre eier 
kommunene av Dalane energi for å øke utbyttet ifra selskapet.” 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 
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41. ”Eigersund kommune skiller snarest ut Egersund kulturhus til et kommunalt A/S. 
 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

42. ”Nytt punkt 8. D) Eigersund kommune utlyser en saksbehandlerstilling ved 
byggesakskontoret. Samtidig som det innføres overtidsstopp ved avdelingen. 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

43. ”Eigersund Kommune går i dialog med private barnehage leverandører. Slik at 
private leverandører kan overta og bygge ut barnehagen på Hellvik. 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

44. ”De private barnehagene skal få tilført ytterligere 500 000, dette for å likestille de 
private og de offentlige barnehagene.” 

 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 

45. ”Eigersund kommune omorganiserer miljøavdelingen snarest, slik at den operative 
delen av miljøavdelingen konkurranseutsettes. Hensikten er at miljøavdelingens 
administrasjon, skal ha som holdning “ Vi ringer, de bringer” i tråd med godkjente 
rammeavtaler som er inngått mellom partene. Eigersund kommune etablerer et eget 
AS, som vil konkurrere på lik linje med det lokale næringsliv, for ivaretakelse av 
kommunens gjøremål og interesser.  
Det forventes her en besparelse på 15 % i 2011, 20% i 2012 og 25% i resterende 
periode.” 

 
 
ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak: 

”Økonomiplan - Nytt punkt 1: Forslag fra H til Økonomiplan 2012 - 2014 vedtas og 
drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.” 

 
 
 INGHILD VANGLO (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er daglig leder på Pingvinen 

og dermed er part i den delen av forslag til økonomiplan fra rådmannen og H som 
omhandler Pingvinen, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, 
og formannskapet var dermed 12 stk under behandling av dette punktet. 

~ o ~ 
 
Votering – Økonomiplan ungdomskontakt og Pingvinen. 
Rådmannen og Hs forslag til økonomiplan punkt ungdomskontakt og Pingvinen falt med 3 

stemmer for. (H) 
 
 
TOR-INGE RAKE (V) forslo slikt vedtak: 

”Økonomiplan - Nytt punkt 1: Forslag fra KrF, SP og V til Økonomiplan 2012 - 2014 
vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid 
og øvrige planleggingsvirksomhet.” 

 
 
KNUT PETTERSEN (AP) forslo slikt vedtak: 

”Økonomiplan - Nytt punkt 1: Forslag fra AP til Økonomiplan 2011 - 2014 vedtas og 
drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.” 

 
 
KJELL FREDRIKSEN (FrP) forslo slikt vedtak: 
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”Økonomiplan - Nytt punkt 1: Forslag fra FrP til Økonomiplan 2011 - 2014 vedtas og 
drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.” 

 
 
ARNE STAPNES (H) endret sitt forslag punkt 30 slik: 

”Det ansees som sannsynlig at en i løpet av de første to årene må justere enhetenes 
budsjett til realistisk nivå for modell basert på streng budsjettdisiplin. Dog uten at ramme 
for det totale budsjett økes.” 

 
 
 
KNUT PETTERSEN (AP) forslo slikt vedtak: 

”24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 6‰ av takstgrunnlaget på andre 

eiendommer. 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig 
med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som 
bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er 
nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og 
hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.” 

 
 
ARNE STAPNES (H) forslo sliktt vedtak (Fellesforslag H, KrF, SP og V): 

”24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer og med et bunnfradrag på 600.000 kroner pr. bolig og 
fritidseiendom. 

b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 6‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer. 

c. Bunnfradrag tilordnes boliger/fritidsboliger. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig 
med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som 
bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er 
nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og 
hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.” 

 
 
Votering - budsjett:  
Fremskrittspartiets forslag til budsjett falt med 2 stemmer for. (FrP) 
Rådmannens forslag til budsjett falt med 0 stemmer for.  
Arbeiderpartiets til budsjett falt med 4 stemmer for. (AP) 
Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstres forslag til budsjett vedtatt med 7 stemmer 

for.  



 

 11

 
 
VARAORDFØRER foreslo slikt vedtak:  

”Økonomiplan - Nytt punkt 1: Nytt forslag fra AP, KrF, SP og V til Økonomiplan 2012 - 
2014 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens 
budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.” 

 
 
Votering - økonomiplan: 
FrPs forslag til økonomiplan falt med to stemmer for. (FrP) 
Hs forslag til økonomiplan falt med 3 stemmer for. (H) 
Rådmannens forslag til økonomiplan falt med 0 stemmer for. 
Varaordførerens fellesforslag fra AP, KrF, SP og V vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (H + FrP) 
Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
 
Votering - øvrige forslag budsjett: 
Rådmannens forslag punkt 2-23 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens forslag punkt 24 falt med 0 stemmer for. 
APs forslag punkt 24 falt med 4 stemmer for. (AP) 
Rådmannens forslag punkt 25 falt med 0 stemmer for. 
Rådmannens forslag punkt 26 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP) 
Rådmannens forslag punkt 27 enstemmig vedtatt. 
Fredriksens forslag punkt 34-45 falt med 11 mot 2 stemmer for. (FrP) 
Pettersens forslag punkt 33 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP) 
Stapnes fellesforslag punkt 28-32 vedtatt med 7 mot 6 stemmer. (AP+FrP) 
  
 
FS-126/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Forslag fra H, KrF, SP og V til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 

2011 vedtas. 
2. Inntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2011 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2011 økes feiegebyret med 4% (fra 250 kroner til 260 kroner). Gebyret er 
avgiftspliktig.  

7. Fra 01.01.2011 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.300 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.100 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2011. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2011. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 

9. For 2011 legges det opp til en samlet låneramme på 63.800.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 
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11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 6.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2012 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme. 

16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
20. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
21. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

22. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

23. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende: 

a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer og med et bunnfradrag på 600.000 kroner pr. bolig og 
fritidseiendom. 

b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 6‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer. 

c. Bunnfradrag tilordnes boliger/fritidsboliger. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd 

eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen 
adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En 
leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med 
egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang 
til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. 
Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd 
eller ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst 
til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.” 

25. Det fremlegges egen politisk sak knyttet opp mot nytt gebyrregulativ for vanngebyr og 
avløpsgebyr i Eigersund kommune innen utgangen av mars 2011. Gebyrregulativet vil 
føre til endret beregning av gebyrene og vil gi interne omfordelinger og endringer knyttet 
opp mot enkeltgrupper og enkelt kunder, men hvor utgangspunktet er at samlet vann- og 
avløpsgebyr ikke skal økes eller endres i forhold til 2010. Nytt gebyrregulativ skal være 
gjeldende fra 01.01.2011. 

26. Mulig forpaktning av Bakkebø gård avklares med aktuell interessent endelig innen 15. 
januar 2011. Hvis en ikke kommer frem til løsning ut fra forutsetningene i utlysningen, 
lyses vanlig forpaktning ut umiddelbart, uten krav om at stillinger ved Bakkebø gård 
følger med i avtalen. 

27. Eigersund kommune vil at ordførerne i Dalane skal ivareta Dalanerådets funksjon, med 
roterende saksbehandling fra deltakerkommunenes rådmenn og at ordførerne fungerer 
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som styringsgruppe for Næringsjefen i Dalane. Nødvendig kontakt og avklaringer foretas 
snarest med de andre Dalanekommunene. 

28. Eigersund kommune skjerper inn sin budsjettdisiplin. Følgende forhold vektlegges: 
 Tertiale økonomirapporter legges frem etter samme- og forenklede korte mal 

som for månedsrapport. Jmf. eksempel på enkel mal fra Gjesdal kommune. 
 Budsjett skal følges. Det delegeres til rådmann å dekke eventuelle avvik i 

enhetene i løpet av budsjettåret innenfor egen ramme for enheten.  
 Kun ekstraordinære forhold som helt klart kan særlig begrunnes, tas opp som 

endringsforslag i økonomirapport. Dette for å unngå store endringer og 
overføringer i budsjettåret. 

 Den enkelte enhet får overført eventuelt mindreforbruk til budsjett påfølgende 
år og disponerer disse som frie inntekter, forutsatt budsjettoverskudd i 
kommunens totale budsjett. 

 Det innføres lederavtaler med hver enkelt enhetsleder, hvor det stilles krav 
om gjensidige forventninger på ulike parametere. Lønnsutviklingen til lederne 
styres ut fra måloppnåelsen i henhold til lederavtalene.  

 Det ansees som sannsynlig at en i løpet av de første to årene må justere 
enhetenes budsjett til realistisk nivå for modell basert på streng 
budsjettdisiplin. Dog uten at ramme for det totale budsjett økes. 

29. Det tas sikte på å sette av et årlig beløp i størrelsesorden 5 millioner fra og med 2012 til 
et gravlundsfond (Ny gravlund) 

30. Inntektene ved Kulturhuset, Byteltet og idrettshallen på Bakkebø økes. Kommersielle 
aktører betaler høyere leie enn frivillige lag- og foreninger. (Eks. i form av tillagt 
prosentsats av netto arrangementsoverskudd.) Det fremlegges en sak vedrørende 
satser på utleie til første møte i Kultur- og oppvekstutvalget i 2011. 

 
 
ØKONOMIPLAN 
 

1. Forslag fra AP, KrF, SP og V til Økonomiplan 2012 - 2014 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.” 

 
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2012. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 

127/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
3.11.2010  
 

Forslag til vedtak 09.11.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 3.11.2010 godkjennes. 
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
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FS-127/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 3.11.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

128/10: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 4/145 som tilleggsjord - Siv Teigen Bergslien  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Siv Teigen Bergslien 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 4/145 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 3.500.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 4/145 skal legges til og drives sammen driftsenheten gnr./bnr. 4/8, 4/9, 4/10, 4/12 
og 117/1 i Eigersund på en landbruksmessig forsvarlig.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en svært god driftsmessig løsning og prisen er 
akseptabel i henhold til §9 i konsesjonsloven.  
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-128/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Siv Teigen Bergslien 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 4/145 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 3.500.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Gnr./bnr. 4/145 skal legges til og drives sammen driftsenheten gnr./bnr. 4/8, 4/9, 4/10, 
4/12 og 117/1 i Eigersund på en landbruksmessig forsvarlig.  
 
Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en svært god driftsmessig løsning og prisen 
er akseptabel i henhold til §9 i konsesjonsloven.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

129/10: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - Geir 
Mydland - gnr./bnr. 61/3 og 4  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Geir Mydland konsesjon til 
kjøp av gnr./bnr. 61/3 og 4 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 750.000.  
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Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Geir Mydland må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte fra 10. oktober 
2013. Driveplikten er evigvarende. Før driveplikten begynner å gjelde må gården leies ut til et 
bruk i nærområdet.  
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-129/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Geir Mydland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 61/3 og 4 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 750.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Geir Mydland må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte fra 10. 
oktober 2013. Driveplikten er evigvarende. Før driveplikten begynner å gjelde må gården 
leies ut til et bruk i nærområdet.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

130/10: Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk - gnr. 81,  
bnr. 6 - Harald Øgreid  
 

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

ca. 42,6 dekar fra gnr./bnr. 81/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 82/1 og 81/29 i Eigersund.  

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

av en parsell på ca. 42,6 dekar fra gnr./bnr. 81/6 i Eigersund kommune. Det settes 
som betingelse for deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 82/1 og 
81/29 i Eigersund.  

 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-130/10 Vedtak: 
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1. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 42,6 dekar fra gnr./bnr. 81/6 i Eigersund kommune. Det settes som betingelse for 
deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 82/1 og 81/29 i Eigersund.  

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

en parsell på ca. 42,6 dekar fra gnr./bnr. 81/6 i Eigersund kommune. Det settes som 
betingelse for deling at eiendommen legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 82/1 og 81/29 i 
Eigersund.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

131/10: 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.   
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-131/10 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.   
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

132/10: Referatsaker til formannskapets møte 24.11.2010  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 09.11.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
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Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/26775 I 28.10.2010 Statens vegvesen 
KVU E39 Søgne - Ålgård: 
Møte i Samarbeidsgruppen 

2 10/27619 I 08.11.2010 
Rogaland Revisjon 
IKS 

Orientering til 
eierkommunene - Rogaland 
Revisjon IKS - Budsjett 2011 
med handlings og 
økonomiplan 

3 10/27620 I 08.11.2010 
Rogaland Revisjon 
IKS 

Orientering til 
eierkommunene - Rogaland 
Revisjon IKS - Budsjett 2011 
med handlings og 
økonomiplan 

4 10/26735 U 28.10.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Tilbakemelding angående 
drosje- og 
reservedrosjeløyver i 
Rogaland 2010 

5 10/27505 I 05.11.2010 
Kommunenes 
sentralforbund 

Nyhetsbrev fra KS - 
styrevedtak nr. 3 den 
28.10.10 

6 10/28085 I 10.11.2010 
Private barnehagers 
Landsforbund 

Innlemming av statlig 
øremerkede driftstilskudd i 
kommunens frie midler fra 
2011 

 
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

4 10/26735 U 28.10.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Tilbakemelding angående 
drosje- og 
reservedrosjeløyver i 
Rogaland 2010 

 
KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Det tas kontakt med Egersund Taxisentral for å få deres synspunkter på spørsmålet om 
å knytte drosjeløyver på Helleland og Hellvik til Egersund Taxisentral. Administrasjonen 
har ansvar for å videreformidle disse synspunktene til Rogaland fylkeskommune i tide til 
at saken behandles der.” 

 
 
Votering: 
Petersens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-132/10 Vedtak: 
 

4 10/26735 U 28.10.2010 
Rogaland 
fylkeskommune 

Tilbakemelding angående 
drosje- og 
reservedrosjeløyver i 
Rogaland 2010 
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Det tas kontakt med Egersund Taxisentral for å få deres synspunkter på spørsmålet om 
å knytte drosjeløyver på Helleland og Hellvik til Egersund Taxisentral. Administrasjonen 
har ansvar for å videreformidle disse synspunktene til Rogaland fylkeskommune i tide til 
at saken behandles der. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

133/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.11.2010.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 09.11.2010: 
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 INGHILD VANGLO (AP) stilte spørsmål om hvorvidt kommunen hadde sendt en 

oppmerksomhet til Aker Solutions i anledning av deres nye kontrakt. 
 
ORDFØREREN og RÅDMANN opplyste at så ikke hadde skjedd, men at det ville bli gjort. 

 
 
Votering: 
 
 
FS-133/10 Vedtak: 
 
Det ble ikke truffet vedtak i saken 
 
 
 
 

134/10: Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr. 82 bnr. 2, 4, 11 
og gnr. 81 bnr. 3 og 18 - Ted Ove Slettebø  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ted Ove Slettebø 
konsesjon til å eie gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2 i Eigersund.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ted Ove Slettebø må flytte til og bosette seg fast på eiendommen gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 
82/11 og 82/2 i Eigersund senest innen 1.6.2016.  
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-134/10 Vedtak: 
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Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ted Ove Slettebø 
konsesjon til å eie gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2 i Eigersund.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ted Ove Slettebø må flytte til og bosette seg fast på eiendommen gnr./bnr. 82/4, 81/18, 
81/3, 82/11 og 82/2 i Eigersund senest innen 1.6.2016.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
 

135/10: Ansvarlige lån private barnehager 2010  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2010: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til Kommunestyret: 

1. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Raketten barnehage i 2010. 
2. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Jernhagen barnehage i 2010 
3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og godkjenne låneavtaler på ansvarlige 

lån til private barnehager (lokalisert i Eigersund kommune) som har et akutt 
likviditetsmessig problem i 2010. 

4. Lånesøknaden vurderes enkeltvis. Likviditetsmessig situasjon er utslagsgivende og 
vektlegges fremfor regnskapsmessig resultat i 2010.  

5. Samlet lånebeløp i 2010 settes til 1,2 mill.kr. som finansieres ved bruk av premie-
avvikfondet. 

6. Lånene gis som ansvarlige lån (ingen pant i bygg) med tilknytning til 3 mnd. NIBOR-
rente (eller tilsvarende pt-rente). 

7. Lånene skal betales tilbake snarest mulig og innen 3 år – og senest innen 
31.12.2013. 

 
 
01.12.2010 Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Møtebehandling: 
ANETTE HÅOS (V) erklærte seg inhabil og trådte ut idet hun sitter i styret i Raketten 
barnehage, jfr. Fvl .§6,e. Det fremkom ikke merknader til saken og  Cecilie Hadland  (V) tok 
sete. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
KUO-059/10 Vedtak: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget forslag til vedtak: 
 

1. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Raketten barnehage i 2010. 
2. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Jernhagen barnehage i 2010 
3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og godkjenne låneavtaler på ansvarlige 

lån til private barnehager (lokalisert i Eigersund kommune) som har et akutt 
likviditetsmessig problem i 2010. 

4. Lånesøknaden vurderes enkeltvis. Likviditetsmessig situasjon er utslagsgivende og 
vektlegges fremfor regnskapsmessig resultat i 2010.  

5. Samlet lånebeløp i 2010 settes til 1,2 mill.kr. som finansieres ved bruk av premie-
avvikfondet. 
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6. Lånene gis som ansvarlige lån (ingen pant i bygg) med tilknytning til 3 mnd. NIBOR-
rente (eller tilsvarende pt-rente). 

7. Lånene skal betales tilbake snarest mulig og innen 3 år – og senest innen 
31.12.2013. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nye dokumenter i saken: KUOs behandling og vedtak fra møte 1.12.2010. 

---- o ---- 
 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: 

”Saken avgjøres etter kommunelovens § 13.” 
 
Votering: 
Rådmannens forslag med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-135/10 Vedtak: 
 

1. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Raketten barnehage i 2010. 
2. Det gis ikke ekstraordinært kommunalt tilskudd til Jernhagen barnehage i 2010 
3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og godkjenne låneavtaler på ansvarlige lån til 

private barnehager (lokalisert i Eigersund kommune) som har et akutt likviditetsmessig 
problem i 2010. 

4. Lånesøknaden vurderes enkeltvis. Likviditetsmessig situasjon er utslagsgivende og 
vektlegges fremfor regnskapsmessig resultat i 2010.  

5. Samlet lånebeløp i 2010 settes til 1,2 mill.kr. som finansieres ved bruk av premie-
avvikfondet. 

6. Lånene gis som ansvarlige lån (ingen pant i bygg) med tilknytning til 3 mnd. NIBOR-
rente (eller tilsvarende pt-rente). 

7. Lånene skal betales tilbake snarest mulig og innen 3 år – og senest innen 31.12.2013. 
8. Vedtaket er truffet etter kommunelovens § 13. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 
 
 
 
 
 


