
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til:  14:25  
Sak – fra / til: 111/11 - 117/11 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes- H Svanhild F. Wetteland - H 
Odd Stangeland - AP  Thusanee Lingeswaran – AP Tommy Bjellås - FRP 
Jon Aarsland – KrF Solveig Ege Tengesdal - KRF Tor Inge Rake – V 
Ruth Evy Berglyd – SP    
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal - AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Frank Emil Moen – AP    
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold,  Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen 
Levekårssjef Kåre Ingvar Helleland  
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble gjennomført bedriftsbesøk ved Aker Solutions Egersund AS i tiden 0945 – 
12:30. 

 Planlagt folkevalgtopplæring for formannskapet i etterkant av møtet ble avlyst. 
 Rådmannen la frem sitt budsjettforslag på Lagård ungdomsskole kl. 1700. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

Arbeiderpartiet (3): Varaordfører Odd Stangeland, Unn Therese Omdal, Thusanee Lingesvaran  
 Vara i rekkefølge:  Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Trsavik, Bjørn Reidar Berentsen, R                          
                                      Roger Sæstad 

 
Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås 
 Vara i rekkefølge:  Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik 
 
Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland 
 Vara i rekkefølge: Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson,  
  Terje Jørgensen jr. 
 
Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal 
  Vara i rekkefølge: Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad,  
                                      Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd 

Vara i rekkefølge: Tor Olaf Gya, Halvor Thengs (SV) 
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim.  
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

111/11 Kvalifiseringsprogrammet - videreføring som permanent tiltak  

112/11 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2011  

113/11 
Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg - 
kommunestyreperioden 2011 – 2015 

 

114/11 Godkjenning av protokoll formannskapets møte 28.9.11 og 3.10.11.  

115/11 Justering av vedtektene for skolefritidsordningene  

116/11 Referatsaker til formannskapets 2. november 2011  

117/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 2. november 2011.  

 
 
 
 



111/11: 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. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-111/11 Vedtak: 
 

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.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

112/11: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.10.2011: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering. 
 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Varaordfører 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. Implementering av Stortingsmeldingen ”Tidlig innsats for læring” i grunnskolene i 

Eigersund kommune.” 
 
 
Jon Aarsland (KrF) 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 læringsmiljø. 
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.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med forslagene til varaordfører, Aarsland og Moen enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-112/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering med 
følgende endringer: 
 
1. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om spesialundervisning 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, tillitsvalgtorganisasjonene 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.  
 
 



113/11: Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg - 
kommunestyreperioden 2011 - 2015  
 

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 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. Hellvik skole 
7. Helleland skole 
8. Grøne Bråden skole 
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret: 
10. Kulturskolen: 

 
 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-113/11 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. Hellvik skole 
7. Helleland skole 
8. Grøne Bråden skole 
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret: 
10. Kulturskolen: 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

114/11: Godkjenning av protokoll formannskapets møte 28.9.11 og 
3.10.11.  
 

Forslag til vedtak 14.10.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 28.11.11 og 3.10.11 godkjennes. 
 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-114/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 28.11.11 og 3.10.11 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

115/11: Justering av vedtektene for skolefritidsordningene  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med virkning fra 01.01.12 foretas disse endringene i vedtektene for skolefritidsordninger i 
Eigersund: 

1. Ny tekst i någjeldende § 6-5: 
Plass i SFO beholdes normalt ut fjerde klasse, eller inntil oppsigelser i samsvar med § 7 
leveres. 
2. § 9-4 utgår. 

 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nye dokumenter i saken: Foreldreskriv angående juliåpen SFO ved forsterket avdeling. 

(JpID: 11/29517 og 11/29512). 
 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”§ 9-4 Åpningstider endres slik: Dersom kommunen tilbyr juliåpen SFO, alternerer 
tilbudet mellom…” 

 



Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt enstemmig.  
Tengesdals forslag punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. 
  
 
FS-115/11 Vedtak: 
 
Med virkning fra 01.01.12 foretas disse endringene i vedtektene for skolefritidsordninger i 
Eigersund: 

1. Ny tekst i någjeldende § 6-5: Plass i SFO beholdes normalt ut fjerde klasse, eller inntil 
oppsigelser i samsvar med § 7 leveres.  

2. § 9-4 Åpningstider endres slik: ”Dersom kommunen tilbyr juliåpen SFO, alternerer 
tilbudet mellom…” 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
  
 

116/11: Referatsaker til formannskapets 2. november 2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.10.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/26718 I 29.09.2011 Rogaland Røde Kors 

Røde Kors aktivitetssenter 
Svanevatn - 
prosjektbeskrivelse - 
funksjonshemmede ut i 
naturen 

2 11/27399 I 03.10.2011 
Marianne Petersson; 
Nils Georg Hansen 

Ang. omorganisering av 
Slettebø barnehage til 
Slettebø Naturbarnehage 

3 11/27328 I 05.10.2011 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS 

Månedsmelding 
skjenkesteder september 
2011 

4 11/27764 I 13.10.2011 
Vest-Agder 
Fylkeskommune 

Informasjon til kommunene 
vedr. KVU E39 Søgne-
Ålgård. 

 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-116/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

117/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte  2. 
november 2011.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.10.2011: 



 
 
02.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 TOMMY BJELLÅS (FrP) stilte spørsmål om hva som er status for forslag til skatepark som 

var fremme i valgkampen. 
 

RÅDMANNEN orienterte om at administrasjonen har sett på saken og at en skatepark vil 
kunne koste 1.5 millioner og at administrasjonen derfor ser det som vanskelig å 
gjennomføre pr. d.d.  
 
På bakgrunn av innspill fra formannskapet vil administrasjonen se på saken på nytt. 

 
 
 ARNE STAPNES (H) stilte spørsmål om status på ”Hotelltomten” på ”Gruset” og om hvorvidt 

det er noen form for tidsbegrensning overfor tiltakshaverne. 
 
RÅDMANNEN har ikke fått avklart alle forholdene rundt denne saken, og vil komme tilbake 
til dette i kommunestyrets møte på mandag 7. nov. 2011. 
 

 
 RÅDMANNEN orienterte i lukket møte jf. kommunelovens § 30, nr 3, jf. offlv § 23, om status 

og forhandlinger for Helleland FUS barnehage AS. 
 
 
 RÅDMANNEN redegjorde kort for områderegulering av Kaupanes som vil omfatte tre 

tidligere reguleringsplaner. Planen vil bli lagt ut til høring i nærmeste fremtid. 
 
 
 TOMMY BJELLÅS (FrP) stilte spørsmål om hva som er status for 

organisasjonsgjennomgangsprosjektet. 
 
RÅDMANNEN orienterte om status og vil komme tilbake til formell oppstart mv. 

 
Votering: 
 
 
FS-117/11 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 



 
 
 
 
 
 


