
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til: 13:40   
Sak – fra / til: 048/11 - 058/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Unn Therese Omdal – AP 
Bitten Fugelsnes – AP Kjell Fredriksen – FrP Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug – KrF Knut Pettersen – AP 
Tor Inge Rake – V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP Liv Tone Øiumshaugen – H Wenche H. Andersen – FrP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Rolf Magne Skogen – AP  Arne Stapnes – H  Tommy Bjellås – FrP  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland. 
 
Merknader til møtet: 

 Møtet ble satt etter avsluttet kommuneplanutvalgsmøte kl. 1215. 
 Det ble satt møte i valgstyret og særskilt klagenemnd etter avsluttet formannskapsmøte. 
 Rolf Magne Skogen (AP) forlot møtet kl. 1300 under spørsmål og orienteringer før møtet 

ble lukket, og deltok ikke i behandling i sak 58/11 - Vedtekter for Dalanerådet - 
saksbehandling og Dalanerådets sammensetning. 

 Møtet ble lukket under deler av sak 57/11 - Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 
23.5.2011 jf. kommunelovens § 31, nr. 3. 

 Sak 50/11 - Regionale idrettsanlegg i Dalane ble enstemmig trukket ved møtets start etter 
anmodning fra rådmannen og forslag fra ordføreren. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 

 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 

048/11 
Politiske reglement for kommunestyreperioden 2011-2015 - Ny politisk 
struktur. 

 

049/11 
Avslutning av interkommunalt landbrukssamarbeid mellom Sirdal og 
Eigersund kommune 

 

050/11 Regionale idrettsanlegg i Dalane  

051/11 Godkjenning av protokoll fra møte 27.4.2011  

052/11 
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for brygge, gnr. 16 bnr. 6 - 
Andreas Stokka. 

 

053/11 
Søknad om oppretting av punktfeste for naust - gnr./bnr.   42/7 - 
Øygreislia - Statskog SF - 2. gangsbehandling 

 

054/11 
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - Høyland på Helleland  - 
Kåre Jakob Høyland 

 

055/11 
Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for fritidsbolig gnr. 24 bnr. 
22 - Jan Gustav Knudsen, Lædreveien 

 

056/11 Referatsaker til  formannskapets møte 23.5.2011  

057/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.5.2011  

058/11 
Vedtekter for Dalanerådet - saksbehandling og Dalanerådets 
sammensetning. 

 

 
 
 
 



048/11: Politiske reglement for kommunestyreperioden 2011-2015 - 
Ny politisk struktur.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Forslag til nytt reglement vedtas som fremlagt. 
 

2. Kommunens klagebehandling gjennomgås som ledd i gjennomgang av kommunens 
delegasjonsreglement.  

 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 

”Møtekalenderprinsippet med felles utsending for kommunestyret og hovedutvalg, samt 
muligheter for felles gruppemøter innarbeides inn i reglementet.” 

  
 
Knut Pettersen (AP) foreslo slikt vedtak: 

”§ 4 endres ikke.” 
  
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 

”Møter streames og legges ut på nett.” 
 
Merknad: Administrasjonen ble bedt om å legge frem kostnadsoverslag for streaming og lagring 
til kommunestyrets møte. 
 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringsforslagene enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-048/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Forslag til nytt reglement vedtas som fremlagt med følgende endringer: 
a. Møtekalenderprinsippet med felles utsending for kommunestyret og hovedutvalg, 

samt muligheter for felles gruppemøter innarbeides i reglementet. 
b. § 4 endres ikke. 
c. Møter streames og legges ut på nett. 

 
2. Kommunens klagebehandling gjennomgås som ledd i gjennomgang av kommunens 

delegasjonsreglement.  
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 



049/11: Avslutning av interkommunalt landbrukssamarbeid mellom 
Sirdal og Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
Interkommunalt landbrukssamarbeid mellom Sirdal og Eigersund kommune avsluttes 1. juli 
2011, såfremt partene kommer til enighet om en økonomisk kompensasjon. Rådmannen gir 
fullmakt til å fremforhandle en slik avtale.    
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-049/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
Interkommunalt landbrukssamarbeid mellom Sirdal og Eigersund kommune avsluttes 1. 
juli 2011, såfremt partene kommer til enighet om en økonomisk kompensasjon. 
Rådmannen gir fullmakt til å fremforhandle en slik avtale.    

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

050/11: Regionale idrettsanlegg i Dalane  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2011: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Av økonomiske årsaker kan ikke Eigersund kommune godkjenne/vedta retningslinjer 
for regionale anlegg i Dalane-kommunene. 

2. Eigersund kommune vil vurdere eventuell deltakelse i regionanlegg i sak for sak. 
3. økonomiske årsaker kan ikke Eigersund kommune gi investeringstilskudd, stille 

garanti eller gi noen form for økonomisk driftstilskudd til motorsportsanlegg i Sokndal 
kommune. 

 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen anmodet ved møtets start om at saken ble trukket pga at saken ikke var ferdig 
kvalitetssikret. Det vil bli lagt opp til at saken behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte i 
forkant av kommunestyrets møte slik at saken kan behandles før sommerferien. Dette av 
hensyn til de øvrige kommunene. 

~ o ~ 



  
Ordfører forslo slik vedtak: 

 ”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-050/11 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

051/11: Godkjenning av protokoll fra møte 27.4.2011  
 

Forslag til vedtak 04.05.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 27.4.2011 godkjennes. 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål ved om hvorvidt situasjonen for autistene ved 

Rundevoll skole var et ledd i innsparingsprosessen og om så det var tilfellet hvordan det var 
opp i mot rådmannens tilbakemeldinger i økonomirapporten om at større forhold skulle 
fremlegges for politisk behandling. 

 
RÅDMANNEN orienterte om han ikke hadde detaljkunnskaper om saken. Så vidt han var 
orientert om så var ikke denne saken et ledd i innsparingsprosessen, men et resultat av 
overflytting av elever. Administrasjonen arbeidet med denne saken nå.  
 
På bakgrunn av de tilbakemeldingene som var kommet fra formannskapet gå rådmannen 
tilbakemelding om at han ville fremme en sak til politisk behandling dersom det skulle bli 
større avvik fra dagens ordning. 

 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
  
 
FS-051/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 27.4.2011 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

052/11: Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon for brygge, gnr. 
16 bnr. 6 - Andreas Stokka.   
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2011: 



Miljøutvalget: 
1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide brygge 

på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
tillatelse til tiltaket isolert sett kan innvilges, men ettersom det kreves dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og plan- og bygningslovens § 1-8, og slik 
dispensasjon ikke kan gis, jf. vedtakets punkt 2, kan ikke tillatelse gis. 

2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre og plan- og bygningslovens § 1-8, for å oppgradere / utvide 
brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon 
ikke kan anbefales ettersom: 

a. Fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
b. En dispensasjon vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i sjø) 

vesentlig til side ved at området i større grad blir privatisert. 
3. Hjemmelshaver på gnr. 16, bnr. 6, pålegges å fjerne det ulovlige tiltaket og tilbakeføre 

området til den tilstand det var før tiltaket ble iverksatt, innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken er fattet. 

4. Det forhåndsvarsles samtidig at Eigersund kommune vurderer å fatte vedtak om 
tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 100,- per kalanderdag vedtaket ikke er oppfylt 
etter at fristen for å gjøre slik det står i punkt 3. Et evt. pålegg som ikke etterkommes 
innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme rettsvirkning 
som rettskraftig dom.  

5. Det ilegges gebyr for det merarbeid kommunen har hatt i forbindelse med det ulovlige 
byggearbeidet, kr 9.100,-, jf. gebyrregulativet for byggesaker. 

 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf. § 32, jf. 
gebyrregulativet for byggesaker, jf. Reguleringsplan for skalldyrpark Lygre. 
 
Formannskapet: 
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen for å 
oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
dispensasjon ikke kan gis ettersom: 

a. Fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
b. En dispensasjon vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig 

til side ved at området i større grad blir privatisert. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. Kommuneplan for 
Eigersund kommune. 
 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen for å 

oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
dispensasjon kan gis ettersom: 

a. Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett: 
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.  

 
b. En dispensasjon ikke vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig til 

side. 
 



Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. kommuneplan for 
Eigersund.” 

 
  
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
FS-052/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen for å 
oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
dispensasjon kan gis ettersom: 

a. Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett: 
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.  

 
b. En dispensasjon ikke vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig til 

side. 
 

Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. kommuneplan for 
Eigersund. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

053/11: Søknad om oppretting av punktfeste for naust - gnr./bnr.   
42/7 - Øygreislia - Statskog SF - 2. gangsbehandling  
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av §19-2 i 

plan- og bygningsloven til oppretting av punktfeste for eksisterende naust sør for 
Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune 

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

av  punktfeste for eksisterende naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund 
kommune. 

 
Det settes som vilkår at punktfestet sikres tinglyst rett til å benytte bilveien som går 
gjennom statsskogen (gnr./bnr. 42/7). 

 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
FS-053/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av §19-2 i 
plan- og bygningsloven til oppretting av punktfeste for eksisterende naust sør for 
Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund kommune 

 



2. Formannskapet gir i medhold av § 20-1 i  plan- og bygningsloven tillatelse til oppretting 
av  punktfeste for eksisterende naust sør for Øygreisvatnet på gnr. 42, bnr. 7 i Eigersund 
kommune. 

 
Det settes som vilkår at punktfestet sikres tinglyst rett til å benytte bilveien som går 
gjennom statsskogen (gnr./bnr. 42/7). 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

054/11: Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - 
Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune.  

 
 I endelig vedtak må det settes følgende vilkår:  

Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
Det må tinglyses erklæring om veirett  samt muligheter til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune. 

 
2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven Kåre Høyland tillatelse til fradeling av 

en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.  

 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
FS-054/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen skal 
gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i 
Eigersund kommune.  

 
 I endelig vedtak må det settes følgende vilkår:  

Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
Det må tinglyses erklæring om veirett samt muligheter til legging og vedlikehold av vann- 
og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

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

parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.  



 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

055/11: Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for fritidsbolig 
gnr. 24 bnr. 22 - Jan Gustav Knudsen, Lædreveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.04.2011: 
 
Formannskapet har etter nøye vurdering av søknad om dispensasjon og rammetillatelse fra 
Solhytten AS på vegne av tiltakshaver Jan Gustav Knudsen samt sakens fakta funnet at det 
ikke foreligger grunnlag for dispensasjon fra formål fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel og krav i kommuneplanbestemmelsenes § 3-1 om utarbeidelse av reguleringsplan i 
utbyggingsområder.  
 
Formålet fremtidig boligområde er lagt inn i kommuneplanen etter en grundig planprosess og 
dialog med overordnet myndighet. Det aktuelle området skal benyttes til boligformål. Søknad 
om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-4, 20-6. 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
ORDFØREN foreslo slikt vedtak: 

”Saken utsettes for befaring.” 
  
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-055/11 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

056/11: Referatsaker til  formannskapets møte 23.5.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 04.05.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/12443 I 08.04.2011 
Kommunal- og 
regionaldepartement
et 

Invitasjon til å delta i 
utviklingsprogrammet: 
Sammen om en bedre 
kommune 

2 11/8790 
M
P 

23.03.2011  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
23.03.2011 

3 11/13291 U 02.05.2011 Barne- likestillings- Høringsuttalelse ang. forslag 



 

 10

og 
inkluderingsdepartem
entet 

til bosettingsordning for 
flyktninger med mål om 
raskere bosetting 

 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

3 11/13291 U 02.05.2011 

Barne- likestillings- 
og 
inkluderingsdepartem
entet 

Høringsuttalelse ang. forslag 
til bosettingsordning for 
flyktninger med mål om 
raskere bosetting 

 
VARAORDFØREREN foreslo slikt vedtak: 

”Høringsuttalelsen støttes også politisk.” 
 
Votering: 
Varaordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-056/11 Vedtak: 
 

3 11/13291 U 02.05.2011 

Barne- likestillings- 
og 
inkluderingsdepartem
entet 

Høringsuttalelse ang. forslag 
til bosettingsordning for 
flyktninger med mål om 
raskere bosetting 

 
Høringsuttalelsen støttes også politisk. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

057/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.5.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 04.05.2011: 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 UNN THERESE OMDAL (AP) fulgte opp Leif Erik Egaas spørsmål i godkjenning av 

protokoll om situasjonen for autister ved Rundevoll og stilte spørsmål om hvordan det 
politiske kan komme i inngripen i saken. 

 
RÅDMANNEN orienterte om han ikke hadde detaljkunnskaper om saken. Så vidt han var 
orientert om så var ikke denne saken et ledd i innsparingsprosessen, men et resultat av 
overflytting av elever. Administrasjonen arbeidet med denne saken nå.  
 
På bakgrunn av de tilbakemeldingene som var kommet fra formannskapet gå rådmannen 
tilbakemelding om at han ville fremme en sak til politisk behandling dersom det skulle bli 
større avvik fra dagens ordning. 

  



 

 11

Kommunalsjef levekår orienterte noe senere i møtet om de ulike alternativene som 
administrasjonen nå arbeidet med og bakgrunn/status i saken. De delene av 
levekårssjefens orienterting som var knyttet til enkeltpersoner pga små forhold ved enheten, 
ble foretatt i lukket møte jf. kl § 31 (3). 
 

 
 TOMMY BJELLÅS (FrP) stilte spørsmål ved hva som var status for kommunens oppfølging 

av mobbing og KUOs vedtak om at det skule legges større vekt på å flytte mobberne og ikke 
mobbeofferet. 

 
RÅDMANNEN orienterte om han ikke hadde detaljkunnskaper om saken, men ville komme 
tilbake til saken. 

 
Kommunalsjef levekår orienterte noe senere i møtet om at administrasjonen arbeidet med 
oppfølging av kommunens mobbeplan. Saken var sendt tilbake til administrasjonen etter 
behandling i felles brukerutvalg. Dette da planen ikke hadde tatt hensyn til de vedtak 
kommunestyret hadde fattet om mobbing. 

 
 
 SIGVALD NODLAND (SP) tok opp problemstilling med om kommunen kunne prioritere 

lokale bønder når det gjaldt salg av kommunens melkekvote på Bakkebø gård. 
 
 
 TOR-INGE RAKE (V) ba administrasjonen undersøke og ta hensyn til vipas situasjon på 

jordene til Bakkebø gård. 
 
 
 ORDFØREREN tok i lukket møte, jf. kl § 31 (3) opp salg av Hammergården. Det var bla 

kommet inn flere henvendelser om annet bruk av Hammergården. 
 
 
Votering: 
 
 
FS-057/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
  
 

058/11: Vedtekter for Dalanerådet - saksbehandling og Dalanerådets 
sammensetning.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 18.05.2011: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
23.05.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: 

1. ”Eigersund kommune slutter seg til Dalanerådets vedtak i møte 07.04.2010 om 
vedtektsendringer for Dalanerådet. 

 
2. Eigersund kommune vil at ordførerne i Dalane skal ivareta Dalanerådets funksjon.” 
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Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-058/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunen: 
 

1. Eigersund kommune slutter seg til Dalanerådets vedtak i møte 07.04.2010 om 
vedtektsendringer for Dalanerådet. 

 
2. Eigersund kommune vil at ordførerne i Dalane skal ivareta Dalanerådets funksjon. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 


