
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Egersund Arena 
Tidspunkt - fra: 18:30 Tidspunkt - til:  20:10  
Sak – fra / til: 104/11 - 109/11 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Odd Stangeland (AP) Frank Emil Moen (AP) Bjørn Reidar Berentsen (AP) 
Thuasanee Lingeswaran (AP) Tor Dahle (AP) Renate Tråsavik (AP) 
Tommy Bjellås (FRP) Tom Harry Albertsen (FRP)  Mai Helen H. Ervik (FRP) 
Bjørn Carlsen (H) Leif Erik Egaas (H) Arne Stapnes (H) 
Kjell Vidar Nygård (H) Astrid H. Robertson (H) Svanhild F. Wetteland (H) 
Solveig Ege Tengesdal (KRF) Harald Oddsen Havsø (H) Alf Tore Sæstad (KRF) 
Ruth Evy Berglyd (SP) Bente S. Gundvaldsen (KRF) Edmund J.R. Iversen (KRF) 
Tor Inge Rake (V) Tor Olav Gya (SP) Halvor Østerman Thengs (SV)
Brit L. Kvassheim (V) Morten Haug (KrF)  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal (AP) Roger Sæstad (AP) Terje Jørgensen jr. (H) 
Jon Aarsland (KRF) Roald Eie (FRP)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Anders Ege (AP) Elisabeth Solbakke (AP) Liv Tone Øiumshaugen (H) 
Bjørn Arild Omdal (KrF) Emile Øien Stølen (FrP)  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Rune Hetland (H) sak 106/11 Birgit Rodvelt (V) sak 106/11  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Leder av kontrollutvalget Sølvi Ege (KrF) Rådmann Ketil Helgevold 
Kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef personal Kristin Haugland 
 
Merknader til møtet: 
- I tiden 1800-1830 ble det gjennomført orientering om Dalane Energi IKS ved styreleder 

Kåre Hansen og adm.dir Reinert Vassbø. 
- I forkant av møtets start var det ”Spørsmål fra innbyggerne” ved Annfrid Årstad, FAU 

Eigerøy skole om en gangvei fra Vadlåsveien, forbi Grautgramsen, og bort til 
Eigerøy/Robåten Barnehage ved Eigerøy Skole. Ordføreren besvarte spørsmålet. 

- Etter avsluttet kommunestyremøte var det folkevalgtopplæring: 
- Deltid- og rekrutteringsproblematikk i helse- og omsorgssektoren. (45 min) 
- Samhandlingsreformen (45 min)  
- Møtet ble avsluttet 22:00 
 

 
  

 
Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Kommunestyret 



 Utvalgssekretær 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (31): 
 
ARBEIDERPARTIET: (8)  Vararepresentanter   
Unn Therese Omdal (Varaordfører) 1. Anderse Ege 
Odd Stangeland (Gruppeleder) 2. Elisabeth Solbakke 
Frank Emil Moen 3. Elin Svanes Hjørungnes 
Roger Sæstad 4. Åshild Bakken 
Bjørn Reidar Berentsen 5. Terje Vanglo 
Thuasanee Lingeswaran 6. Rolf Magne Skogen 
Tor Dahle 7. Svein Narve Veshovda 
Renate Tråsavik 8. Toril Åbotnes Iversen 
 9. Svenn Manum 
 10. Levent Kocanoglu 
 11. Jannicke Simoné Svanes 
FREMSKRITTSPARTIET: (4)  
Tommy Bjellås (Gruppeleder) 1. Cecilie Bruvik 
Tom Harry Albertsen 2. Anne Grete P Vatnamo 
Roald Eie 3. Svein Erik Madland 
Mai Helen Hetland Ervik 4. Emilie Stølen 
 5. Hans Petter Helland 
 6. Jan Aksel Skadberg 
 7. Dag Rune Skår 
HØYRE: (8)  
Leif Erik Egaas (Ordfører) 1. Liv Tone Øiumshaugen 
Arne Stapnes (Gruppeleder) 2. Rune Hetland 
Terje Jørgensen jr.  3. Anje Hovland 
Bjørn Carlsen 4. Frank Fredriksen 
Svanhild F. Wetteland 5. Lilly Remme Brunel 
Kjell Vidar Nygård 6. Kjetil Bentsen 
Harald Oddsen Havsø 7. Olaug Nordeide 
Astrid Hetland Robertson 8. Sidsel Margrethe Salvesen 
 9. John Harry Øglend (Uavhengig) 
 10. Per Ingve Leidland 
 11. Reinert Dirdal 
KRISTELIG FOLKEPARTI: (6)  
Solveig Ege Tengesdal (Gruppeleder) 1.Bjørn Arild Omdal 
Jon Aarsland 2. Kenneth Pedersen 
Alf Tore Sæstad 3. Elise Sæstad Jacobsen 
Morten Haug 4. Gudrun M Eilertsen Uthaug 
Bente Skaara Gunvaldsen 5. Liv Aarrestad Stapnes 
Edmund Johan R. Iversen 6. Monica Iversen Steffensen 
 7. Ivar Sleveland 
 8. Arne Rune Byberg 
 9. Rannveig Lauvås 
SENTERPARTIET: (2)  
Ruth Evy Berglyd (Gruppeleder) 1. Birger Røyland 
Tor Olav Gya 2. Johan Egeland 
 3. Bernt Koldal 
 4. May Sissel Nodland 
 5. Sigmund Slettebø 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI: (1)  
Halvor Østerman Thengs (Gruppeleder) 1. June Stuen 
 2. Roger Rasmussen 
 3. Samuel Thengs 
 4. Martin Liland 
VENSTRE: (2)  
Tor Inge Rake (Gruppeleder) 1. Anette Hoås 
Brit L Kvassheim 2. Kjell Olav Henriksen 
 3. Asbjørn Mathisen Rake 
 4. Birgit Rodvelt 
 5. Jon Arild Helgheim 

 



 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

104/11 
Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyrets møte 3.10.2011 og 
17.10.2011 

 

105/11 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  

106/11 Kvalifiseringsprogrammet - videreføring som permanent tiltak  

107/11 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2011  

108/11 
Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg - 
kommunestyreperioden 2011 – 2015 

 

109/11 Referatsaker til kommunestyrets møte 7.11.2011.  

 
 
 
 



 
104/11: Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyrets møte 
3.10.2011 og 17.10.2011  
 

Forslag til vedtak 19.10.2011: 
 
Protokoller fra kommunestyrets møte den 3.10.2011 og 17.10.2011  godkjennes. 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-104/11 Vedtak: 
 

Protokoller fra kommunestyrets møte den 3.10.2011 og 17.10.2011 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig 
 
 
 
 

105/11: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  
 

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 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-001/11 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. 
 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-105/11 Vedtak: 
 

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.  
 
 
 
 
 

106/11: 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.  
 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 Birgit Rodveldt (V) og Rune Hetland (H) møtte for å avklare inhabilitet for Tor-Inge Rake (V) 

som er styremedlem og Arne Stapnes (H) som er adm.dir i Uninor jf. problemstilling som ble 
reist i formannskapet. Ingen reiste problemstillingen og det ble derfor ikke behov for å 
avklare habilitetsproblematikken. 

~ o ~ 
  
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt fellesforslag (Sp + FrP): 

”Saken utsettes og behandles i sammenheng med budsjettet.” 
  
 
Votering - Utsettelseforslag: 
Berglyds fellesforslag vedtatt med 23 mot 8 stemmer. (KrF+V) 
 
 
KS-106/11 Vedtak: 
 

Saken utsettes og behandles i sammenheng med budsjettet. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

107/11: 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.  
 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 



Halvor Ø. Thengs (SV) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: Rådmannen innarbeider oversikt over rusbyggende tiltak i Tilstandsrapport 
for grunnskolen i Eigersund kommune f.o.m. 2012.” 

  
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 

”Nytt punkt:  
a.)  Grunnskolene skal innen 2015 viser resultater jf. punkt 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 

2.3.2,, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 og 2.3.8 i tilstandsrapporten som er 
blant de 25% beste sammenlignet med nasjonalt nivå. 

 
b)  Formannskapet får forelagt en plan innen juni 2012 som beskriver strategien for å 

nå målet.” 
Trukket før votering. 

 
 
Varaordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Endring punkt 1 e i formannskapets innstilling: tas ut og settes som nytt punkt slik: 
Rådmannen legger frem en sak for formannskapet der en vurderer hvordan en kan 
styrke det overordnede kvalitetsarbeidet i skole- (og barnehage) sektoren gjennom for 
eksempel bruk av verktøyet Skoleeieranalysen fra Utdanningsdirektoratet og evt. andre 
verktøy.” 

 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt fellesforslag fra AP + H + KrF + V: 

”Nytt punkt:  
Kommunestyret ber om en sak der målsettingene for Eigersundsskolene legges frem for 
formannskapet i mai 2012.  
 
Saken skal bla inneholde faglige målsettinger og plan for samarbeid skole/hjem.” 

 
  
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1 a-d enstemmig vedtatt.  
Vararordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for formannskapets innstilling punkt 1 e. 
Formannskapets innstilling punkt 2 falt med 31 mot 0 stemmer for. 
Rakes fellesforslag enstemmig vedtatt.  
Thengs forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-107/11 Vedtak: 
 

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2011 tas til orientering med 
følgende endringer: 
 
1. Rådmannen innarbeider oversikt over rusbyggende tiltak i Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Eigersund kommune f.o.m. 2012. 
 
2. 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.  
 



3. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet der en vurderer hvordan en kan 
styrke det overordnede kvalitetsarbeidet i skole- (og barnehage) sektoren gjennom 
for eksempel bruk av verktøyet Skoleeieranalysen fra Utdanningsdirektoratet og evt. 
andre verktøy. 

 
4. Rådmannen legger frem en sak der målsettingene for Eigersundsskolene legges 

frem for formannskapet i mai 2012. Saken skal bla inneholde faglige målsettinger og 
plan for samarbeid skole/hjem. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 
 
 
 

108/11: 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.  
 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt fellesforslag fra alle partiene: 

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

Medlemmer Varamedlemmer 
Svanhild Fremgård Wetteland (H) Odd Stangeland (AP) 
Tommy Bjellås (FrP)            Jon Aarsland (KrF) 
Ruth Evy Berglyd (SP) Tor-Inge Rake (V) 

 
 

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

 

Medlemmer Varamedlemmer 
Roger Sæstad (AP) Svein Narve Veshovda (AP) 
Per Hovland (FrP) Alf Hetland (FrP) 

 
 

3. Følgende medlemmer velges til grunnskolenes samarbeidsutvalg for perioden 2011 
– 2015: 
1. Husabø skole: Unn Therese Omdal (AP) 
2. Husabø ungdomsskole: Kjetil Bentsen (H) 
3. Rundevoll skole: Roger Sæstad (AP)  
4. Eigerøy skole: Bernt Koldal (SP) 
5. Lagård ungdomsskole: Morten Haug (KrF) 
6. Hellvik skole: Jon Aarsland (KrF) 
7. Helleland skole: Tommy Bjellås (FrP) 
8. Grøne Bråden: skole Anja Hovland (H) 
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret: Birger Røyland (SP) 
10. Kulturskolen: Brit Kvassheim (V)” 



 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”For å få politiske representanter til felles brukerutvalg i tråd med reglementet der det 
fremgår at medlemmer/varamedlemmer skal være medlem av kommunestyret og at det skal 
være 3 vararepresentanter, foreslås det følgende endringer: 
 Halvor Ø. Thengs (SV) oppnevnes som 1. varamedlem til erstatning for Roger 

Rasmussen (SV) som politisk oppnevnt varamedlem i felles brukerutvalg. 
 Mai Helen Hetland Ervik (FrP) oppnevnes som 3. varamedlem som politisk oppnevnt 

medlem i felles brukerutvalg.” 
  
 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt.  
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KS-108/11 Vedtak: 
 

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

 

Medlemmer Varamedlemmer 
Svanhild Fremgård Wetteland (H) Odd Stangeland (AP) 
Tommy Bjellås (FrP)            Jon Aarsland (KrF) 
Ruth Evy Berglyd (SP) Tor-Inge Rake (V) 

 
2. Følgende maskinkyndige medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge velges som 

Eigersund kommunes medlemmer i overtakstnemnden for perioden 2011 – 2015: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 
Roger Sæstad (AP) Svein Narve Veshovda (AP) 
Per Hovland (FrP) Alf Hetland (FrP) 

 
3. Følgende medlemmer velges til grunnskolenes samarbeidsutvalg for perioden 2011 

– 2015: 
1. Husabø skole: Unn Therese Omdal (AP) 
2. Husabø ungdomsskole: Kjetil Bentsen (H) 
3. Rundevoll skole: Roger Sæstad (AP)  
4. Eigerøy skole: Bernt Koldal (SP) 
5. Lagård ungdomsskole: Morten Haug (KrF) 
6. Hellvik skole: Jon Aarsland (KrF) 
7. Helleland skole: Tommy Bjellås (FrP) 
8. Grøne Bråden: skole Anja Hovland (H) 
9. Senterutvalget Voksenopplæringssenteret: Birger Røyland (SP) 
10. Kulturskolen: Brit Kvassheim (V) 

 
4. For å få politiske representanter til felles brukerutvalg i tråd med reglementet der det 

fremgår at medlemmer/varamedlemmer skal være medlem av kommunestyret og at 
det skal være 3 vararepresentanter, foreslås det følgende endringer: 

 Halvor Ø. Thengs (SV) oppnevnes som 1. varamedlem til erstatning for Roger 
Rasmussen (SV) som politisk oppnevnt varamedlem i felles brukerutvalg. 

 Mai Helen Hetland Ervik (FrP) oppnevnes som 3. varamedlem som politisk oppnevnt 
medlem i felles brukerutvalg. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 



 
 
 
109/11: Referatsaker til kommunestyrets møte 7.11.2011.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 19.10.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 
07.11.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål ved status ved Reguleringsplaner for Mjelkefossen 

kraftverk og Epteland kraftverk der det fremgår at man avventer tiltakshaver. (Side 103 – 
67). 

 
RÅDMANNEN orienterte om at denne planen er ferdigstilt og at punktet derfor skal tas ut. 

 
 
 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål ved status ved Reguleringsendring Ramslandsfeltet 

– boligbygging. (Side 104 – 72). 
 

RÅDMANNEN orienterte om at denne planen er igangsatt og at området er utvidet. Han vil 
imidlertid komme tilbake med mer informasjon til kommunestyret til neste møte. 

 
 
 HALVOR Ø. THENGS (SV) stilte spørsmål ved fremdriften ved Tuå Nytt boligfelt på 

Hellvik og opparbeidelse av vei, samt ferdigstillelse av gangvei/fortau. 
 

RÅDMANNEN beklaget at dette arbeidet ikke var ferdigstilt og orienterte om at det er 
planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2012.  

 
 
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål ved hvilken vernestatus Festsalen på 

Bakkebø har fått i den vedtatt reguleringsplanen (okt 2011). Han hadde en formening om 
at det ikke var kommunestyrets mening at Festsalen skulle fredes da dette ville gi mange 
praktiske utfordringer ved tilpassing mv. 

 
RÅDMANNEN orienterte om at alternativene var hensynssone bevaring eller ingen 
bevaring i det hele tatt. Dette innebærer ikke at Festsalen er legalt fredet. 

 
 
Votering:  
 
KS-109/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 


