
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 16.03.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:25 
Sak – fra / til: 024/11 - 032/11 
 

 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Liv Tone Øiumshaugen – H 
Bitten Fugelsnes – AP Inghild Vanglo – AP Unn Therese Omdal – AP 
Sigvald Nodland – SP Kjell Fredriksen – FrP Wenche H. Andersen – FrP 
Knut Pettersen – AP Solveig Ege Tengesdal - KrF  
   
 
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Morten Haug - KrF Tor Inge Rake – V  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Bente S. Gunvaldsen (KrF) Brit Kvassheim - V  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Fungerende rådmann Kåre Ingvar Helland, Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen 
  
 
Merknader til møtet: 

 Fra Kl. 11:30  - Orientering om Kirkelig fellesråd m/kirkeverge Jørgen Tore Omdal og 
leder av Egersund kirkelige fellesråd John Magne Aas. 

 
    
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen  
Ordfører Målfrid Espeland 
 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 

024/11 Oppnevning av overformyndere  

025/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets  møte 9.2.2011  

026/11 Detaljbudsjett 2011 - sentraladministrasjonen  

027/11 
Søknad om konsesjon  til erverv av landbrukseiendom - gnr./bnr.  14/7 
og 35 - Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad 

 

028/11 
Søknad om fradeling av en parsell  med påstående bolighus med 2 
leiligheter  - gnr. 9 bnr. 1 - Borghild Sæstad 

 

029/11 
Søknad om varig fritak fra driveplikt -  gnr. 17 bnr. 5 og 14 - Andreas 
Haaland 

 

030/11 Referatsaker til formannskapets møte 16.3.2011  

031/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.3.2011  

032/11 Sjarkveien - kommunalt boligfelt - nye tomtepriser  

 
 
 
 



024/11: Oppnevning av overformyndere  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.03.2011: 
 

1. Det stadfestes at funksjonstiden for forretningsførende og kontrollerende 
overformynder, med tilhørende vararepresentanter, har vært forlenget pga 
manglende nyvalg. 

 
2. Som forrettningsførende overformynder frem til og med 31.12.2013 velges: 

 
3. Som kontrollerende overformynder frem til og med 31.12.2011 velges: 

 
4. Som 1. varamedlem til overformynderiet frem til og med 31.12.2011 velges: 

 
5. Som 2. varamedlem til overformynderiet frem til og med 31.12.2011 velges: 

 
6. Vedtaket gjøres etter kommunelovens § 13. 

 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
BRIT KVASSEHEIM – V foreslo:  

Som forrettningsførende overformynder frem til og med 31.12.2013 velges: Axel Seglem. 
 

LEIF ERIK EGAAS – H foreslo: 
Som kontrollerende overformynder frem til og med 31.12.2013 velges: Turid Rasten  
For øvrig gjenvalg på de andre. 

 
Votering: 
Kvassheims forslag enstemmig vedtatt. 
Egaas forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-024/11 Vedtak: 
 

1 Det stadfestes at funksjonstiden for forretningsførende og kontrollerende overformynder, 
med tilhørende vararepresentanter, har vært forlenget pga manglende nyvalg. 

 
2 Som forrettningsførende overformynder frem til og med 31.12.2013 velges:  

            Axel Seglem (V) 
 

3 Som kontrollerende overformynder frem til og med 31.12.2011 velges: Turid Rasen (H) 
 

4 Som 1. varamedlem til overformynderiet frem til og med 31.12.2011 velges: 
      Tom Østebrød (AP) 

 
5 Som 2. varamedlem til overformynderiet frem til og med 31.12.2011 velges:  
      Bodil Spsanger Seglem (SP) 

 
6 Vedtaket gjøres etter kommunelovens § 13. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



025/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets  møte 
9.2.2011  
 

Forslag til vedtak 24.02.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 9.2.2011 godkjennes med Nodlands merknader. 
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
SIGVALD NODLAND (SP) viste til voteringen i sak 18/11 – Høring av forslag til regionalplan for 
landbruk i Rogaland – der han foreslo nytt pkt. 8 ”God matjord skal deponeres til gjenbruk”.  
Dette forslag ble vedtatt t.  Forslaget har ikke kommet med i formannskapets vedtak. 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt med Nodlands merknader. 
 
 
FS-025/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 9.2.2011 godkjennes med Nodlands merknader. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

026/11: Detaljbudsjett 2011 - sentraladministrasjonen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.03.2011: 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2011. 
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
KNUT PETTERSEN – AP foreslo: 

”Rådmannen bes innarbeide ”Åpen kirke” i budsjettet for 2011.  Midlene tas fra 
kommunestyremiddagen 2011. 

 
BENTE S. GUNVALDSEN – KRF foreslo: 

”Formannskapet ber om at rådmannen vurderer en tilknyting til  
www.tilskuddsportalen.no og at midlene dekkes innen sentraladministrasjonens ramme.” 

  
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Pettersens forslag enstemmig vedtatt. 
Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-026/11 Vedtak: 

Fremlagt detaljbudsjett for 2011 med følgende endringer: 
 



1 Rådmannen bes innarbeide ”Åpen kirke” i budsjettet for 2011.  Midlene tas fra 
kommunestyremiddagen 2011  ramme. 

 
2 Formannskapet ber om at rådmannen vurderer en tilknytning til 

www.tilskuddsportalen.no og at midlene dekkes innen sentraladministrasjonens 
ramme. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

027/11: Søknad om konsesjon  til erverv av landbrukseiendom - 
gnr./bnr.  14/7 og 35 - Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Jan Oddvar 
Friestad og Aud Marie Fuglestad om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund til 
en avtalt pris av kroner 3.325.000. Dette med følgende begrunnelse: Prisen er for høy i 
henhold til §9 i konsesjonsloven.  
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
WENCHE H. ANDERSEN  (FRP) fremmet alternativ løsning: 

”Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Jan Oddvar Friestad 
og Aud Marie Fuglestad konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund til en avtalt 
pris av kroner 3.325.000.  

 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad må bosette seg på gnr./bnr. 14/7 og 35 i 
Eigersund innen ett år. Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad må drive 
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er evigvarende 
driveplikt på eiendommen. Driveplikten kan også oppfylles ved bortleie til et nabobruk. 
Det er en forutsetning at leieavtalen er skriftlig på minst 10 år, og fører til en driftsmessig 
god løsning.”  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer for Andersens forslag. (H + FRP) 
 
 
FS-027/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Jan 
Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 14/7 og 35 i 
Eigersund til en avtalt pris av kroner 3.325.000. Dette med følgende begrunnelse: Prisen 
er for høy i henhold til §9 i konsesjonsloven.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 
 
 

028/11: Søknad om fradeling av en parsell  med påstående bolighus 
med 2 leiligheter  - gnr. 9 bnr. 1 - Borghild Sæstad  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 



 
1. Formannskapet avslår søknaden med utgangspunkt i at det ikke foreligger en 

overvekt av særlige grunner som taler for at kommunen skal gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående  
bolighus med 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1 i Eigersund kommune. Vedtaket er fattet 
med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
2. Formannskapet avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Borghold Sæstad om 

fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med påstående bolighus med 2 leiligheter fra 
eiendommen  gnr./bnr. 9/1 i Eigersund kommune.  

 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF)  fremmet alternativ løsning: 

1. ”Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med 
påstående bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1i Eigersund kommune.  
 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 4.11.2010. 
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen før fradeling kan 
finne sted. 
Søknaden må forelegges Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse, før søknaden realitetsbehandles av kommunen. 

 
2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på ca. 

1200m2 med bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1 i Eigersund kommune.  
 

Dette med følgende begrunnelse: ***********. ” 
 
 
LIV TONE ØIUMSHAUGEN  (H)  foreslo følgende begrunnelse: 

”Det vil ikke medføre endringer i bruk av landbruksjord, da denne fremdeles kan leies 
bort, som det har vært gjort i 50 år.  Det er heller ingen driftsbygning på gården.” 

 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
Øiumshaugens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-028/11 Vedtak: 
 

1 Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av parsell på ca. 1200 m2 med 
påstående bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1i Eigersund kommune.  
 
Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår: 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 4.11.2010. 
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen før fradeling kan 
finne sted. 



Søknaden må forelegges Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse, før søknaden realitetsbehandles av kommunen. 

 
2 Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på ca. 

1200m2 med bolighus og 2 leiligheter fra gnr./bnr. 9/1 i Eigersund kommune.  
 

3 Dette med følgende begrunnelse: Det vil ikke medføre endringer i bruk av landbruksjord, 
da denne fremdeles kan leies bort, som det har vært gjort i 50 år.  Det er heller ingen 
driftsbygning på gården.” 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

029/11: Søknad om varig fritak fra driveplikt -  gnr. 17 bnr. 5 og 14 - 
Andreas Haaland  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Andreas Haaland om varig fritak fra 
driveplikten på gnr. 17/5 og 14 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på gården år 
for år.  
 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Andreas Haaland fritak fra driveplikten på gnr./bnr.  
17/5 og 14 i Eigersund i 5 år fra 12.01.2011 til og med 12.01.2016. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 17/5 og 14 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.  Avtalen må være skriftlig og på 5 år.    
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-029/11 Vedtak: 
 

Formannskapet avslår etter jordlovens §8  søknad fra Andreas Haaland om varig fritak 
fra driveplikten på gnr. 17/5 og 14 i Eigersund for å kunne leie ut jordbruksarealet på 
gården år for år.  

 
Formannskapet gir etter jordlovens §8  Andreas Haaland fritak fra driveplikten på 
gnr./bnr.  17/5 og 14 i Eigersund i 5 år fra 12.01.2011 til og med 12.01.2016. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 17/5 og 14 blir bortleid i denne 
perioden til et bruk i nærområdet.  Avtalen må være skriftlig og på 5 år.    

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

030/11: Referatsaker til formannskapets møte 16.3.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 16.03.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 



1 11/3948 I 17.01.2011 
Kommunal 
oppreisningsordning 

Sluttrapport fra kommunal 
oppreisning Rogaland 
28.12.10 

2 11/4999 I 10.02.2011 
Det Kongelige fiskeri- 
og kystdepartementet

Høring - Rapport fra et 
ekspertutvalg om effektiv og 
bærekraftig arealbruk i 
havbruksnæringen 

3 11/6221 I 28.02.2011 Sokndal kommune 
Melding om vedtak - 
Framtidig organisering av 
Dalane Energi 

4 11/6867 I 28.02.2011 Sokndal kommune 

Melding om vedtak i Sokndal 
kommunestyre 21.02.11 - 
selskapsavtale Dalane 
Miljøverk IKS 

 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 Det fremkom ingen forslag. 
 
FS-030/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

031/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16.3.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.02.2011: 
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

BYGG- OG EIENDOMSSJEF HELGE WAAGE  
 Orienterte om lokaliteter til pistolklubben.   

Mulig lokale til pistolklubben er underetasjen i Lerviksgården.  Det viser seg nå at det 
vil bli betydelige kostnader før lokalet kan tas i bruk. 

 
Ordfører og rådmann vil invitere pistolklubben til møte for å se på muligheten for å 
imøtekomme pistolklubben med andre lokaliteter. 

 
---- 0 ---- 

  
INGHILD VANGLO (AP)  
 Viste til spørsmål i kommunestyret 14.3.2011 vedr. kommunens arbeid med 

partnerskaps-avtalen med Rogaland Fylkeskommune om folkehelsa der    
Fylkeskommunen vil holde tilbake midler til Eigersund kommune pga av manglende 
rapportering.   

 
KOMUNALSJEF LEVEKÅR opplyste at det 16.3.2011 er sendt rapportering til 
Fylkeskommunen.  



  
 Stilte spørsmål vedr. teleslynge i kulturhuset. Hørselshemmede opplever at anlegget 

blir slått av spesielt på revyer/storkonserter. Kjedelig for dem som har kjøpt billett der 
det skiltes om at det er teleslynge  

 
KOMUNALSJEF LEVEKÅR opplyste at eksterne aktører får støyproblemer med sitt 
lydanlegg ved tilkobling til teleslynge.  En prøver så langt teknikken tillater det å få 
best mulig resultat. 

 
---- 0 ---- 

 
 

UNN THERESE OMDAL (AP)  
 Regionale motorcrossenteret i Sokndal.   Eigersund vil ikke ha noen behandling om 

bidrag til anlegget. 
ORDFØREREN svarte at det ligger en sak på dette. 
 
 

 Inntaksnemnda  i fylket  vil redusere antall klasser fra tre til to på den 
studiespesialiserende linja ved Dalane Videregående skole.  Henstiller til de andre 
partiene om å argumentere mot redusering til inntaksnemnda. 

 
ORDFØREREN svarte at han og Næringssjefen allerede har sendt skriv til 
inntaksnemnda. 

 
 

 Stengt bibliotek på lørdager.  Ber avdelingen se på prioriteringen innenfor egne 
rammer for å få lørdagsåpent bibliotek. 
 
KOMMUNALSJEF LEVEKÅR opplyste at dette er et prioritert mål.  Det arbeides nå 
med å få til åpent bibliotek annenhver lørdag. 

 
 
 Henviste til katastrofen i Japan.  Stilte spørsmål om å bevilge en symbolsk beløp til 

Redd Barna samt oppfordre andre til å gjøre det samme. 
 

 
---- 0 ---- 

 
 
SIGVALG NODLAND (SP): 
 

 Når det gjelder valget til høsten var det fint om det allerede nå ble delt ut kvote. 
 
 Det var greit lokale og avholde kommunestyrmøte i Egersund Arena – men SP’s-

gruppens grupperom var ikke tilfredsstillende på grunn av at rommet var for lytt. 
Venstre. 

 
 Meddelte at han hadde meldt seg på Sola-møte. 

 
---- 0 ---- 

 
 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KrF) 
 Stilte spørsmål om barnehagesituasjonen nå etter andre opptak. 
 



KOMMUNALSJEF LEVEKÅR opplyste at de som oppfylte kravene om barnehage plass 
hadde plass. 
 

SOLVEIG EGE TENGESDAL (KrF) 
 Orienterte fra møte med Statens vegvesen vedr. Transportplan for Dalane. 
  
 
ORDFØREREN: 

Orienterte om Rogaland Kyst Invest, som nå har skiftet navn til Dalane kystutvikling. 
De skal arbeide videre med promenaden langs kaien. 
 
 

KOMMUNALSJEF ØKONOMI  
 Orienterte om heisen på Fjellheim som må skiftes da den ikke lenger oppfyller kravene 

til universell utforming.  Fjellheim må stenges i tidsrommet da den nye heisen monteres. 
En går nå videre med planene og bestiller ny heis.  Det er midler på budsjettet for å 
gjøre dette. 
 

     ----0---- 
 
 

I LUKKET MØTE: 
 

KOMMUNALSJEF ØKONOMI ga en orientering i lukket møte jf. kl. § 31, nr 3. 
 
ORDFØREREN gav også  en orientering i lukket møte jf. kl. § 31, nr 3. 
 
 Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg.  

(j.nr:11/8022)     
     ----0---- 
 
 
 
FS-031/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

032/11: Sjarkveien - kommunalt boligfelt - nye tomtepriser  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.02.2011: 
 

1. Ny tomtepris for Sjarkveien 28 fastsettes til kr. 470.000,- 
Ny tomtepris for Sjarkveien 41 fastsettes til kr. 488.000,- 
I tillegg blir kjøperne belastet med oppmålingsgebyr, dokumentavgift og 
tinglysingsgebyrer. 

 
2. Ved eventuelt gjenkjøp av andre tomter i Sjarkveien boligfelt fastsettes ny salgspris for 

disse til tomtepris fastsatt av formannskapet den 18.08.2004 økt med 100 %. 
 
 
 
 
 
16.03.2011 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
KNUT PETTERSEN  (AP) foreslo alternativ løsning: 

”Ny tomtepris for Sjarkveien 28 fastsettes til kr. 352.500,- 
Ny tomtepris for Sjarkveien 41 fastsettes til kr. 366.000,- 
I tillegg blir kjøperne belastet med oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer. 

 
Ved eventuelt gjenkjøp av andre tomter i Sjarkveien boligfelt fastsettes ny salgspris for disse 
til tomtepris fastsatt av formannskapet den 18.08.2004 økt med 50 %.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Pettersens forslag. (AP) 
 
 
FS-032/11 Vedtak: 
 

1. Ny tomtepris for Sjarkveien 28 fastsettes til kr. 470.000,- 
      Ny tomtepris for Sjarkveien 41 fastsettes til kr. 488.000,- 
      I tillegg blir kjøperne belastet med oppmålingsgebyr, dokumentavgift og       
      tinglysingsgebyrer. 
 
2. Ved eventuelt gjenkjøp av andre tomter i Sjarkveien boligfelt fastsettes ny salgspris for 

disse til tomtepris fastsatt av formannskapet den 18.08.2004 økt med 100 %. 
 
Vedtaket er enstemmig. 



 


