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Administrative meldinger — lnnkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til sekretariatsleder Leif E Broch tlf. 908 81 568.
eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
o Thor-Kristian Klepp (AP) for lnghild Vanglo (AP).
o Arne Stapnes (H) for Leif Erik Egaas (H)
o Bente S. Gundvaldsen (KrF) for Solveig Ege Tengesdal (KrF)
o Per Hovland (FrP) for Wenche Haffnes Andersen (FrP).
o Arnfinn Emil Havso (FrP) for Kjell H. Fredriksen (FrP).

Merk:
Saksdokumentene er de samme som er fordelt til kommunestyret slik at alle
formannskapsmedlemmer og medlemmer av kommunestyret kun får innkallingen.

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt.
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være
tilstede fra møtets start, da saksrekkefø!gen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www.eipersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.
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Regionale idrettsanlegg i Dalane

Sam men drag:
I forbindelse med søknad om spillemidler, vil status som regionalt anlegg bety at søker kan
beregne inntil 20% større tilskudd enn man normalt får for lokale anlegg.
Dalanerådet har behandlet et forslag fra en komité sammensatt av deltakere fra alle fire
dalanekommuner. Dette legges frem til godkjenning i hvert enkelt kommunestyre.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som vedtar saken kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Eigersund kommune godkjenner Dalanerådets forslag til retningslinjer for regionale
anlegg i Dalane.

2. Eigersund kommune vil vurdere eventuell deltakelse i regionanlegg i sak for sak.

3. Eigersund kommune støtter Sokndal kommunes motorsportanlegg med inntil kr
270.000,- og anbefaler at anlegget gis Fylkeskommunale midler og Tippemidler.

a. Til gjengjeld forplikter Sokndal kommune seg til å støtte en fremtidig søknad
om midler til idrettsanlegg i Eigersund kommune. Et slikt idrettsanlegg må
baseres på et reelt behov — og dette må fremkomme gjennom en grundig og
helhetlig analyse av idrettsanleggsituasjonen i hele kommunen.

b. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en driftsavtale (årlige driftsmidler)
på vegne av Eigersund kommune ut i fra de føringer som fremgår av saken.
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, faller Eigersund
kommunes støtte bort.

c. Eigersund kommune stiller ikke med garanti for drift.

Eventuell tidligere politisk behandling:

23.05.2011 Formannskapet

Møtebehandling:
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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.

—0—

Ordfører forslo slik vedtak:
“Saken trekkes fra sakskartet.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-050111 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger I fakta i saken:
Som det fremkommer i forslag til retningslinjer, skal disse godkjennes/vedtas av
kommunestyrene i de enkelte kommunene som vil delta i samarbeidet.

Regionale idrettsanlegg i Dalane
Utkast til retningslinjer — fra arbeidsgruppe 10.mars 2010
For at et idrettsanlegg i Dalane skal kunne få status som regionalt anlegg, må følgende
momenter være tilstede:

1. Anlegget skal være teknisk godkjent lokalt og nasjonalt (kommunen og
departementet), samt av nasjonalt særforbund.

2. Anlegget må ha nødvendig dokumentasjon/sertifikat som gir det anledning til å
gjennomføre arrangementer minst på nivået som tilsvarer et nasjonalt mesterskap.

3. Anlegg som er bygd for en hovedidrett, skal så langt det er mulig også legge til rette
for at andre idrettslige/sportlige aktiviteter kan finne sted.

4. Idretten skal ha prioritet på bruk av anlegget i de perioder av året det er naturlig.
Idrettens bruk av anlegget skal reguleres i avtaler med eiere, særkrets og Rogaland
Fylkeskommune.

5. Et regionalt idrettsanlegg i Dalane skal eies av minst to av kommunene, samt
organisasjoner, idrettsiag eller andre som ikke har kommersielt foremål. Kommuner
utenfor regionen kan også inviteres med på eiersiden. Eierskap til et regionalt
idrettsanlegg innebærer:

• Alle eierkommuner går inn med et investeringstilskudd hver. Dette skal som
hovedregel være minst 5% av godkjent kostnad for etablering/byggng av
anlegget.

• Kostnadene for bruk av anlegget skal være like for innbyggerne i alle
eierkommunene.

• Barnehager og skoler i eierkommunene skal kunne bruke anlegget gratis i
skoletida.
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• Driftsbudsjettet for anlegget skal legges fram for eierkommunenes
kommunestyrer til orientering.

6. Et regionalt idrettsanlegg skal legge til rette for at forholdene for publikum, presse,
arrangørstab og de aktive er ivaretatt på en god måte.

7. Et regionalt idrettsanlegg skal tilrettelegges for funksjonshemmede slik at alle får
samme mulighet til å delta både som utøver og publikum.

8. Kommunene i Dalane fordeler potensielle, fremtidige regionale idrettsanlegg mellom
seg slik:

• Sokndal: motorsport

• Eigersund: flebrukshall, innendørssport

• Lund: vannsport

• Bjerkreim: skisport

9. Et regionalt idrettsanlegg kan bli etablert hvis to kommuner ønsker det, og finner en
avtale seg i mellom som begge kommunestyrer godkjenner. Skulle flere kommuner
på et seinere tidspunkt ønske å gå inn på eiersiden, kan de gå inn innenfor en
tidsperiode på antall år. Kostnadene ved å gå inn som nye eier må avtales i
hvert enkelt tilfelle.

10. Retningslinjene for regionale idrettsanlegg i Dalane må godkjennes i kommunestyret i
de kommunene som ønsker å delta i et slik samarbeid.

11. Retningslinjene for regionale anlegg og utbyggingspianen over aktuelle anlegg
rulleres annet hvert år. Prosessen er da behandling i Dalanerådet etter uttalelser fra
idrettsrådene og kommunene.

12. Rådmennene i Dalane er de/den de bemyndiger får i oppgave å sørge for at dette
samarbeidet fungerer, og at rullering av planen fremmes i henhold til retningslinjene.

Retningslinjene ble vedtatt i Dalanerådet 7.april 2010

Saksbehandlers vurderinger:
Det er økonomiske hensyn som er de viktigste når et anlegg ønsker å få regional status. En
slik status utløser midler fra Rogaland Fylkeskommune, og den får betydning for
tippemidlene.

Nytt i 2006 var først og fremst at fylkeskommunen (med støtte fra departementet) vedtok at
det må være flere kommuner med på eiersida.

Dalanerådet har jobbet med dette — og de vedtatte retningslinjene i Dalanerådet er resultatet
av et arbeid i av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle kommunene.
Gruppens mandat var følgende;

1. Utrede relevante modeller for interkommunalt samarbeid om utbygging av
idrettsanlegg. Sikre at idrettsrådene får en tilfredsstillende innvirkning.

2. Konkludere og foreslå hvordan dette samarbeidet bør være organisert.
3. Utarbeide en plan for utbygging og drift av anlegg — sette opp en

prioritert liste over utbyggingsprosjekter
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Forslag til retningslinjer for Dalane tok utgangspunkt i de fylkeskommunale retningslinjene.
Begrunnelsen for det er først og fremst at det ikke må lages regler i Dalane som systematisk
er på kollisjonskurs med fylkeskommunens. Det kan komme situasjoner der en vil måtte be
om unntak fra reglene, men vi kan ikke ha som utgangspunkt at vi må be om det hver gang.

Som det fremgår av forslaget til retningslinjene for Regionale idrettsanlegg i Dalane som ble
vedtatt i Dalanerådet 7. april 2010, er det en del forhold som må være tilstede for at et
idrettsanlegg i Dalane skal kunne få status som regionalt anlegg og som blir ivaretatt slik
retningslinjene foreligger.

Rådmannen er positiv til å at det utarbeides felles retningslinjer for slike anlegg, men vil for
ordens skyld presisere at de foreliggende retningslinjene ikke forplikter kommunen ti! å delta i
slike anlegg. En eventuell deltakelse vurderes fra sak til sak.

Motorsportanlegg i Sokndal kommune.
Det er pr. i dag særlig to anlegg som har behov for en avklaring mht. regional status.
Motorsportssenteret i Soknda! er det prosjektet som det har vært arbeidet lengst med. Det
andre erflerbrukshall i Eigersund kommune.

Det er flere punkt som omhandler økonomi i saken om støtte til motorsportanlegget i Sokndal
kommune og rådmannen vurderer dette slik:

Det fremgår av behandling i Dalanerådet at modellen som har vært lagt til grunn for
finansieringen av investeringskostnaden for dette anlegget ser slik ut;

• Totalkostnad kr 45.000.000,-
• 6 % investering fra deltakende kommuner (5 % er minimumskravet)

Dette utgjør kr 2.700.000,-.
• Av dette tar hjemkommunen en andel på 70 % og de samarbeidende kommunene 10

% hver.
• Eigersund kommunes andel vil da være kr 270.000,-

Departementets krav om minimum 5% investering fra to eller flere kommuner er dermed et
punkt som det foreligger et løsningsforslag på.

Et springende punkt er hvordan en velger å fordele kravet om driftsmidler i 20 år. Dette vil
måtte tas på et senere tidspunkt — og det signaliseres med dette at Eigersund kommune er
sterkt skeptisk til å gå inn med annet enn midler av symbolsk verdi. A forplikte kommunen
økonomisk over så lang tid uten å vite beløpets størrelse kan Rådmannen på ingen måte
anbefale. I forslag til vedtak er det derfor foreslått at hvis en ikke kommer til enighet om dette
faller avtalen. Videre at rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem en dnftsavtale (årlige
driftsmidler) på vegne av Eigersund kommune med de fønnger som her legges.

Det forutsettes at det stilles en garanti for drift i 20 år av Sokndal kommune.

Rådmannen peker videre på følgende forhold:
Det skisserte investeringstilskuddet Eigersund kommune skal inn med må skje ved bwk av
skattereguleringsfondet. På denne posten er det investeringsmidler som skal kunne håndtere
en investering på kr 270.000,-. Kommunens generelle økonomiske situasjon er for tiden så
anstrengt at det ikke er mulig å gå tungt inn i et anlegg verken internt i kommunen eller i våre
nabokommuner ved bruk av driftsmidler. Eigersund kommune vil likevel strekke seg så langt
som mulig for å kunne bidra i samarbeidets ånd — og benytter dermed
skattereguleringsfondet slik at ordinære driftsmidler ikke berøres.
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Rådmannen vurderer det silk at et tilskudd til Sokndal kommune nå vil være å anse som en
“utgift til inntekts ervervelse”. Med dette menes at Eigersund kommune i overskuelig fremtid
vil ha et behov for å realisere et idrettsanlegg. Dette kan være en flerbrukshall til
innendørsaktiviteter, men behøver nødvendigvis ikke å være det. Her må det være hensynet
til hvor det er størst behov som må være retningsgivende. Den investeringen Eigersund
kommune tar med å gi Sokndal kommune en hjelpende hånd med Motorcrossanlegg vil
dermed både være et godt samarbeidsgrunnlag for dette prosjektet og andre prosjekter
fremover, I tillegg vil det gi Eigersund kommune en tilgodelapp som vil utløses når
kommunen står i en situasjon hvor det er behov for et regionalt idrettsanlegg som skal
lokaliseres til Eigersund.

Et annet element i saken er at et Motorcross-senter i Sokndal vil gi synergi-effekter til
Eigersund kommune i form av økt aktivitet ved større stevner og arrangementer. Dette kan gi
næringsmessige gevinster både gjennom handel, overnatting, bespisning og dagturisme.

Det nevnes ellers at Eigersund kommune vil ha følgende fordeler, jfr retningslinjene:

• Kostnadene for bruk av anlegget skal være like for innbyggerne i alle
eierkommunene.

• Bamehager og skoler i eierkommunene skal kunne bruke anlegget gratis i skoletida.

Hvorvidt det siste punktet her vil være aktuelt er det for tidlig å si om er en reell mulighet slik
rådmannen ser det.

Universell utforming:
Dette er et eget punkt i retningslinjene og forutsettes fulgt opp iht til dette.

økonomiske konsekvenser:
I den kronkrete saken som vedrører motorsportsenteret i Sokndal, har Sokndal kommune
vedtatt å gå inn med 6% av de totale kostnadene.

Bjerkreim kommune har vedtatt å gå inn med et investeringstilskudd på kr. 200.000.
Foreløpig er det ikke ferdigstilt kostnadsoverslag for anlegget. I tillegg må det gjøres avtaler
mellom kommunene om andeler.

Den økonomiske forpliktelsen som Eigersund kommune skal inn med forutsettes å ikke
overstige kr. 270.000,-

Det er foreslått at rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en driftsavtale (årlige
driftsmidler) på vegne av Eigersund kommune ut i fra de føringer som fremgår av saken.
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, faller Eigersund kommunes støtte bort.

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
ar

Driftstilskudd pr ar Uavkiart
Sum (uavkiart) Uavklart

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år Ar 3
. ar

Tilskudd/kjop av andel pa 5% 270.000 0.- 0
Sum

—0--
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Alternative løsninger:
1. Eigersund kommune godkjenner Dalanerådets forslag til retningslinjer for regionale

anlegg i Dalane med følgende endringer:

2. Eigersund kommune godkjenner ikke Dalanerådets forslag til retningslinjer for
regionale anlegg i Dalane og ønsker ikke slike forpliktende retningslinjer på det
nåværende tidspunkt.

3. Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi kan ikke Eigersund kommune se at
det på det nåværende tidspunkt er mulig å støtte Sokndal kommunes
motorsportanlegg.

4. Eigersund kommune støtter Sokndal kommunes motorsportanlegg med inntil kr X ,-

og anbefaler at anlegget gis Fylkeskommunale midler og Tippemidler.

5. Fremforhandlet driftsavtale (årlige driftsmidler) legges frem for formannskapet for
god kjenning.

—0—

I Dok.nr I Tittel på vedlegg
I 143632 I Melding om vedtak - Regionale idrettsanlegg i Dalane

Journalposter i arkivsaken — ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel

1 I 21 .05.2010 Dalanerådet Utkast til retningslinjer for regionale idrettsanlegg

2 I 25.10.2010 Sokndal kommune Melding om vedtak - Regionale idrettsanlegg i
Dalane
Oversendelse av vedtak av 18.101.10 vedr3 I 20.12.2010 Sokndal kommune
regionalanlegg i Dalane (motorsportsenter)

Parter i saken:

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESA
Dalanerådet
Lund kommune Moiveien 9 4460 MCI
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I

DALANE
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Sokndal kommune

Nænngssjefen i Dalane
Sokndalsveien 26

4370 EGERSUND

(tt1IS/GZ?)

Vår saksbehandler Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato:

Nils Jacobsen Sak: 10/596 026 25.10.2010
J.nr. 10/9309

Melding om vedtak - Regionale idrettsanlegg i Dalane

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i saken:

18.10.2010 Kommunestyret

KS-048110 Vedtak:
1. Sokndal kommune godkjenner Dalanerådets forslag til retningslinjer for regionale anlegg i

Dalane.

2. Under forutsetning av at motorsporisenteret i Sokndal får status som et regionalt anlegg, går
Sokndal kommune inn med et tilskudd på 5% av totale kostnader. Det legges fram en egen sak
om dette når det blir aktuelt.

Kopi til:
Bjerkreim kommune
Eigersund kommune
KNA v/Anders Stene
Lund kommune
Rogaland Fylkeskommune

Postboks 17
Postboks 580

Molveien 9
Postboks 130

4389 VIKESA
4379 EGERSUND

4460 MOl
4001 STAVANGER

Rådmannskontoret
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Oalane
Besoksadresse:
E-postadresse: postmottaksokndal.kommune.no

www.sokndaikommune.no
www.cittaslow.no

Telefon: 51 47 06 00
Telefaks: 51 47 06 01
Org.nr.: 964 965 692
Postgironr., skatt 78550511117
Bankgironr: 3310.07.00277

Med vennlig hilsen
Sokndal kommune

Nils Jacobsen
Næringssjef
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer for
perioden 2007 - 2011.

FREMSKR1TTSPARTIET

13 representanter

4370 EGERSUND 958 56 554 H

Hoveræget 7 4370 EGERSUND 907 22 027 KRF

4 representanter

2 representant

Gruppeleder:
Wenche Haffnes Andersen
Kjell Fredriksen

Ytstebrødveien 653
Lyngveien 48

4370 EGERSUND 47263 136 FRP
4370 EGERSUND 480 92 077 FRP

haw-whabroadparkno
ahremdabb.no

HØYRE 3 representanter

Gruppeleder:
Leif Erik Egaas
Liv Tone øiumshaugen

Sjukehusveien 45
Fjeilstedveien 4

4370 EGERSUND 901 25117 H
4370 EGERSUND 930 31 293 H

Ieegaas(onIine.no
IivtonehotmaiI.no

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant

Gruppeleder:
Morten Haug Sagaveien 5 4370 EGERSUND 922 15 838 KRF morten.haugheIIvikhus.no

SENTERPARTIET I representant

Gruppeleder:
Sigvald Bernt Nodland Nodlandsveien 670 4370 EGERSUND 411 45 149 SP snodIandfrisurf.no

VENSTRE I representant

Gruppeleder:
Tor Inge Rake Kjerjanesveien i 4370 EGERSUND 91681 522 V tohngerake{dhotmaiI.com

Formannskapet

Ordfører Terje Jørgensen Nygaten 16

Varaordfører
Solveig EgeTengesdal

ARBEIDERPARTIET

Gruppeleder:
Knut Pettersen Åseveien 54 4370 EGERSUND 480 79 855 AP knpetteonIine.no
Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 EGERSUND 932 60 872 AP unnomdaIgmaiI.com
Inghild Vanglo Motalaveien 1 4370 EGERSUND 907 67 390 AP inghiIdveigersund.kommune.no
Bitten Fugeisnes Aarstadgaten 37 4370 EGERSUND 916 04 685 AP bittenfuonIine,no

31.05.2011



Politisk sekretariat

Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene
for Kommunestyret, Formannskapet, Miljøutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,
Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd.

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter,
protokoll m.m.

ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene,
evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet.
Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider
www.eigersund.kornmune.no/poiitisk/ under Saksdokurnenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå
inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fl! med de komplette saksdokumenter med
samtlige vedlegg.

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende.

Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren
har instruksj onsrett overfor sekretariatet.

I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige
personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.

Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i
Strandgt 2.

Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS — Stavanger.

Adresse I teiefonnr. m.m.
Postadresse:
Politiske sekretariat, Eigersund kommune
Postboks 580, 4379 Egersund

Besoksadresse:
Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.

Telefaks:
51468097

Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg
Sekretariatsleder 51 46 80 23 / leifbroch(6teigersund.komm une.no Kommunestyre, Formannskap,
Leif E Broch Mobil: 908 81 568 Særskilt klagenemnd.

Politisk sekretær 51 46 80 24 randi.haugstad(Zieigersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles
Randi Haugstad Mobil: 489 98 284 brukerutvalg.

Arbeidsmiljøutvalget,
Politisk sekretær 51 46 80 25 rnaalfrid.espeland@eigersund.komrnune.no Kultur og oppvekstutvalget,
Målfrid Espeland Mobil: 489 98 717 helse- og omsorgsutvalget.

Politisk sekretær 51 46 80 45 irene.randen(eigersund.kommune.no Administrasjonsutvalget,
Irene Randen Mobil: 489 98 285 gjeldsrådgivning, avlønning og

økonomi.

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat.
Ingrid Bergum 51 81 56 39 kontrollutva!get(deigersund.kommune.no Kontrollutvalget
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglenuegersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund

havn KF
Sekretær Ingebjørg 51 46 80 17 ingebiorg.hesnes(eigersund.koinmune.no Sekretær for overfonnynderiet
Hestnes

Ajour: 02.03.11
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