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Eigersund kommune — saksframlegg politisk sak
Dato: 07.10.2011 Avdeling: Miljøavdelingen
Arkiv: :FE-231, FA-L30, Enhet: Seksjon Kart og oppmåling
GBR- Saksbehandler: Johnny Monsen
Arkivsaksnr.: Stilling: Oppmålingssjef
09/2683 Telefon: 51 4683 17
Journalpostløpenr.: E-post: johnny.monsen@eigersund.kommune.no
11/24597

Saksnummer Utvalglkomite Motedato
Planteknisk utvalg 01 .1 1 .201 i
Kommunestyret 07.1 1 .201 1

Gebyrer for arbeder etter matrikkelloven

Sammendrag:
Kommunene har hjemmel i matrikkelloven § 32 til å ta gebyr for arbeider etter loven.
Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt
arbeid.
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få
dekket sine faktiske kostnader med arbeider etter matrikkelloven.
I forhold til regulativet for 201 i er det foreslått noen justeringer samt indeksregulering av
gebyrsatsene.

Saksgang:
I henhold til matrikkellovens § 32 må gebyrregulativet vedtas av kommunestyret selv.
Vedtakskompetansen kan ikke delegeres.
Saken legges fram for miljøutvalget før den endelige behandlingen i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 07.10.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven for 2012 fastsettes i henhold til vedlagt forslag —

dok. nr. 192809.

Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005-06-17 nr 010: Lov om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 32.

01.11.2011 Planteknisk utvalg

Motebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

i



PTU-OO1I1 I Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven for 2012 fastsettes i henhold til vedlagt
forslag—dok. nr. 192809.

Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005-06-17 nr 010: Lov om
eigedomsregistrering (matrikkellova) 32.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund
Dato: 14102011
Arkiv: :FA-F00
Arkivsaksnr.:
07/4275
Journalpostløpenr.:
11/27735

kommune —

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Saksframlegg politisk sak
Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
51 468014
kaare.ingvar.helIandeigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalglkomite Møtedato
111111 Formannskapet 02.11.2011
106/11 Kommunestyret 07.11.2011

Kvalifiseringsprogrammet - videreføring som permanent
tiltak

Rådmannens forslag til vedtak 14.10.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Dagens to prosjektstillinger gjøres til permanente stillinger i dagens stillingsstørrelser for å
sikre deltakere i kvalifiseringsprogrammet tett og koordinert oppfølging og veiledning mot
arbeid og aktivitet.

02.11.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

• Arne Stapnes (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er daglig leder av UNINOR er
part i saken ved at det ble en diskusjon om AKS’ rolle i forhold til
kvalifiseringsprogrammet, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til
saken. Det var ikke innkaldt vararepresentant og formannskapet var 10 under behandling
av saken.

Voteri ng:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.

FS-111I11 Vedtak:

—0»-

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Dagens to prosjektstillinger gjøres til permanente stillinger i dagens stil/ingsstørrelser
for å sikre deltakere i kvalifiseringsprogrammet tett og koordinert oppfølging og
veiledning mot arbeid og aktivitet.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund
Dato: 13.10.2011
Arkiv: :FA-A20
Arkivsaksnr.:
10/1843
Journalpostløpenr.:
11/27457

kommune —

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-oost:

Saksframlegg politisk sak
Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig
51 468246
torfinn.hansen@eJgwsund.kommune.no

Saksnummer
11 2/11
107/11

Utvalglkomite
Formannskapet

LKqmmupstyret

rM
02.11.2011
07.11.2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune
2011

Rådmannens forslag til vedtak 13.10.2011:

Formannskapet in nstiller til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering.

02.11.2011 Formannskapet

Motebehandi ing:

Varaordforer foreslo slikt vedtak:
“Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om spesialundervisning i
grunnskolene i Eigersund kommune. Saken skal belyse:

1. Dagens situasjon sammenliknet med andre sammenlignbare kommuner.
2. Utvikling de siste 10 årene.
3. Hvordan faglige instanser vurderer hvordan trenden kan snus.
4. Impiementering av Stortingsmeldingen “Tidlig innsats for læring” i grunnskolene i

Eigersund kommune.”

Jon Aarsland (AP) foreslo slikt vedtak:
“Tilstandsrapporten viser at det foregår mye bra arbeid i Eigersundsskolene. Samtidig
viser og rapporten at det er utfordringer både når det gjelder skolemiljø og
læringsmiljo. Som kommune kan vi ikke slå oss til ro med dette. (Her må alle parter
ha en dialog mellom). Skoleledelse, FAU, tillitsvalgtorganisasjonene og politiker må
starte en dialog om hvordan “beste praksis” kan spres mellom skolene i kommunen.
Særlig bør oppmerksomheten rettes mot hjem/skolesamarbeid.”

Frank Emil Moen (AP) foreslo slikt vedtak:
“Rådmannen legger frem en sak knyttet til styrking av det overordnede
kvalitetsarbeidet i skole- (og barnehage) — sektoren gjennom bruk av verktøyet
Skoleeieranalysen fra Utdanningsdirektoratet og evt. andre verktøy.”
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Votering:
Rådmannens innstilling med forslagene til varaordfører, Aarsland og Moen enstemmig
vedtatt.

FS-112111 Vedtak:

Formannskapet innstiler til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering med
følgende endringer:

1. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om spesialundeivisning i
grunnskolene i Eigersund kommune. Saken skal belyse:
a) Dagens situasjon sammenliknet med andre sammenlignbare kommuner.
b) Utvikling de siste 10 årene.
c) Hvordan faglige instanser vurderer hvordan trenden kan snus.
d) Implementering av Stortingsmeldingen “Tidlig innsats for læring” i

grunnskolene i Eigersund kommune.
e) Styrking av det overordnede kvalitetsarbeidet i skole- (og barnehage) —

sektoren gjennom bruk av verktøyet Skoleeieranalysen fra
Utdanningsdirektoratet og evt. andre verktøy.

2. Tilstandsrapporten viser at det foregår mye bra arbeid i Eigersundsskolene.
Samtidig viser og rapporten at det er utfordringer både når det gjelder skolemiljø
og læringsmiljø. Som kommune kan vi ikke slå oss til ro med dette. (Her må alle
parter ha en dialog mellom). Skoleledelse, KFU, tihitsvalgtorganisasjonene og
politiker må starte en dialog om hvordan “beste praksis” kan spres mellom
skolene i kommunen. Særlig bør oppmerksomheten rettes mot
hjem/skolesamarbeid.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eigersund kommune — Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.10.2011 Avdeling: Sentraladministrasjonen
Arkiv: :FE-033, TI-&15 Enhet: Politisk sekretariat
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Leif E. Broch
11/1803 Stilling: Informasjonssjef
Journalpostløpenr.: Telefon: 51 46 80 23
11/28235 2-post: leif.broch@eiflersund.kommune.no

Saksnummer Utvalglkomite Møtedato
113/11 Formannskapet 02.11.2011
108/11 Kommunestyret 07.11.2011

Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg -

kommunestyreperioden 2011 -2015

Sammendrag:
Det er behov for å supplere noen utvalg.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 20.10.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges som Eigersund
kommunes medlemmer i representantskapet i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS
for perioden 2011- 2015:

2. Følgende rnaskinkyndige medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge velges som
Eigersund kommunes medlemmer i overtakstnemnden for perioden 2011 — 2015:

3. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges til grunnskolenes
samarbeidsutvalg for perioden 2011 — 2015:

1. Husabø skole
2. Husabø ungdomsskole
3. Rundevoll skole
4. Eigerøy skole
5. Lagård ungdomsskole
6. Hellvik skole
7. Helleland skole
8. Grøne Bråden skole
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret:
10. Kulturskolen:

02.11.2011 Formannskapet

Motebehandling:
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Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.

FS-113111 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges som Eigersund
kommunes medlemmer i representantskapet i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS
for perioden 2011- 2015:

2. Følgende maskinkyndige medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge velges som
Eigersund kommunes medlemmer i overtakstnemnden for perioden 2011 — 2015:

3. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer velges til grunnskolenes
samarbeidsutvalg for perioden 2011 — 2015:

1. Husabø skole
2. Husabø ungdomsskole
3. Rundevoll skole
4. Eigerøy skole
5. Lagård ungdomsskole
6. Helivik skole
7. Helleland skole
8. Grøne Bråden skole
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret:
10. Kulturskolen:

Vedtaket er enstemmig.
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