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118/11: Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.10.2011: 
 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
 

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2012 
vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2012 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2012 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2012 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Eigersund kommune går vekk fra differensiering mht. barnehagesatser - og hvor alle 
betaler maksimalsats. Dvs. at inntektsgraderingen fjernes. 

7. Fra 01.01.2012 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.500 kroner for boliger.  
b. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.200 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2012. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2012. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. En 100% stilling innenfor Vann- og avløpssektoren som finansieres via 

investeringsprosjekt. 
9. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 171.300.000 kroner (inklusiv 

Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 
paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 10.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2013 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme. 
16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 

vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 

avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
21. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 



22. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 
”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

23. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

24. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
25. For eiendomsskatt 2012 vedtas følgende: 

a. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring). 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. For eiendomsskatten 2013 legges det opp til følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 

eiendommer (næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.. 
 
 
 
07.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kristin Bø Haugeland (ARG) foreslo: 

”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Haugelands forslag enstemmig vedtatt. 
 
AMU-015/11 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 



08.11.2011 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Leif Erik Egaas (H) foreslo: 
 

”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Egaas forslag enstemmig vedtatt. 
 
ADM-011/11 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
16.11.2011 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen orienterte om budsjettet for 2012 – økonomiplan 2012-2015. 
      ----0---- 
 
ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr.) foreslo (fellesforslag fra alle medlemmene): 

”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering, 
med følgende merknad: 

1. Felles brukerutvalg kan ikke akseptere at en avdeling ved Lundeåne bo- 
og servicesenter legges ned. Dette bør sees i sammenheng med det økte 
kapasitetsbehovet som vil komme som følge av samhandlingsreformen. 

2. Det oppfordres til større ressursbruk rettet inn mot forebyggende arbeid. I 
mange tilfeller kan noe høyere ressursbruk medføre sparte kostnader på 
sikt, dvs. netto besparelse. For eksempel innsats mot redusert sykefravær 
og tidlig innsats hos PPT-tjenesten. 

3. Det er viktig å opprettholde rusomsorgen i kommunen på dagens nivå, 
herunder også tilbudet som Fyrlyssenteret gir.” 

 
 
Votering: 
Egelandsdals fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-033/11 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering, 
med følgende merknad: 

1. Felles brukerutvalg kan ikke akseptere at en avdeling ved Lundeåne bo- 
og servicesenter legges ned. Dette bør sees i sammenheng med det økte 
kapasitetsbehovet som vil komme som følge av samhandlingsreformen. 

2. Det oppfordres til større ressursbruk rettet inn mot forebyggende arbeid. I 
mange tilfeller kan noe høyere ressursbruk medføre sparte kostnader på 
sikt, dvs. netto besparelse. For eksempel innsats mot redusert sykefravær 
og tidlig innsats hos PPT-tjenesten. 

3. Det er viktig å opprettholde rusomsorgen i kommunen på dagens nivå, 
herunder også tilbudet som Fyrlyssenteret gir. 

 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
- Rådmannen har tidligere endret sin innstilling i punkt 8 f (nytt punkt): ”En 60 % stilling ved 

Lagård sjukeheim – 2 vest. Stillingen finansieres ved at avsatte Samhandlingsmidler, knyttet 
opp mot utskrivningsklare pasienter reduseres fra 1.520.000 kr til 1.114.000 kr (JPiD: 
11/30334).  

 
- Nye dokument i saken:  

o Evalueringsrapport Magma Geopark. (JPiD: 11/31301) 
o Planteknisk utvalgs behandling og vedtak i saken. 

~ o ~ 
  
Solveig Ege Tengesdal (KrF) la frem fellesforslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 

fra KrF, SP, SV og V. 
 
 
Votering: 
Fellesforlaget fra KrF, SP, SV og V falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF, SP og V) 
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (FrP, KrF, SP og V) 
 
 
FS-118/11 Vedtak: 
 

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2012 
vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2012 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2012 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2012 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Eigersund kommune går vekk fra differensiering mht. barnehagesatser - og hvor alle 
betaler maksimalsats. Dvs. at inntektsgraderingen fjernes. 

7. Fra 01.01.2012 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.500 kroner for boliger.  
b. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.200 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2012. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2012. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. En 100% stilling innenfor Vann- og avløpssektoren som finansieres via 

investeringsprosjekt. 
f. En 60 % stilling ved Lagård sjukeheim – 2 vest. Stillingen finansieres ved at 

avsatte Samhandlingsmidler, knyttet opp mot utskrivningsklare pasienter 
reduseres fra 1.520.000 kr til 1.114.000 kr. 



9. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 171.300.000 kroner (inklusiv 
Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 
paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 10.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2013 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme. 

16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
21. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
22. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

23. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

24. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
25. For eiendomsskatt 2012 vedtas følgende: 

a. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring). 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig 
med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som 
bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er 
nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og 
hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 



2. For eiendomsskatten 2013 legges det opp til følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 

eiendommer (næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

119/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
2.11.2011  
 

Forslag til vedtak 04.11.2011: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 2.11.2011 godkjennes. 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-119/11 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 2.11.2011 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

120/11: 17. mai 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak 09.11.2011: 
 
 1. 17. mai arrangementet for 2012 tildeles Eiger Idrettslag. Tildelingen skjer   
     på følgende vilkår: 
   a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
   b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
    c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
   d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1016 
 
  2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert     
       arrangement.        
      I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter forbundet med  
      bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 14707.1016. 
 
  3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og  
       Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1016. 
 
  4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg   
       eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 
 



  5. Start for barnetoget er kl. 10:00 jfr. vedtak i Kultur – og oppvekstutvalget den 19.02.09. 
 
  6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på  
      kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-120/11 Vedtak: 
 

1. 17. mai arrangementet for 2012 tildeles Eiger Idrettslag. Tildelingen skjer på følgende 
vilkår: 

   a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
    b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
   c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
    d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1016 
 

2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert 
arrangement. I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter 
forbundet med bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 
14707.1016. 

 
3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og        

Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1016. 
 
4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg       

eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 
 

5. Start for barnetoget er kl. 10:00 jfr. vedtak i Kultur – og oppvekstutvalget den 19.02.09. 
 
6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på     

kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

121/11: Møteplan for 2012  
 

Forslag til vedtak 11.11.2011: 
 
Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 



Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-121/11 Vedtak: 
 

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

122/11: Referatsaker til  formannskapets  møte 23.11.2011  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.11.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/27419 I 10.10.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
kommunalt tilskudd for 2011 
til Hestnes FUS barnehage 

2 11/27314 I 06.10.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd for 2011 til Helleland 
FUS barnehage 

3 11/27919 I 13.10.2011 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Orientering om 
skjønnstildeling for 2012 

4 11/29812 I 03.11.2011 
Rogaland logopedlag 
v/Inger Flatekvål Lea 

Brev vedr. behov for 
logopedhjelp 

5 11/29947 I 27.10.2011 Redd Barna 

Uttalelse fra Redd Barnas 
landsmøte om nye 
muligheter for voldsutsatte 
barn i kommunene 

 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-122/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

123/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte  23.11.2011  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 03.11.2011: 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) tok opp spørsmålet om kommunen har mulighet til å ha en ”plan” 

og/eller oversikt for tiltak som kan iverksettes på ”kort varsel” dersom sentrale myndigheter 
har ubrukte midler som kan fordeles til kommuner som har tiltak klare, men mangler midler. 



 
Rådmannen vil ta med innspillet videre. 

 
 
 Rådmannen orienterte om status for tilsetting av kommunalsjef tekniske tjenester. Deler av 

orienteringen ble gitt i lukket møte jf. kl. § 31, 3-5. 
 
 Rådmannen orienterte om status og fremdrift for hotelltomt på ”Gruset”.  

 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Rådmannen fremmer en politisk sak som gir status og anbefalinger for videre fremdrift for 
hotelltomt på ”Gruset”. 
 
Votering: 
Bjellås’ forslag enstemmig vedtatt.  
 

 Rådmannen orienterte om status for den positive utvikling av sykefravær i Eigersund 
kommune for 3. kvartal. 

 
 Rådmannen orienterte i lukket møte jf. kl. § 31, 5 om status for organisasjonsgjennomgang.  
 
 
FS-123/11 Vedtak: 
 

Rådmannen fremmer en politisk sak som gir status og anbefalinger for videre fremdrift 
for hotelltomt på ”Gruset”. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

124/11: Søknad om Kulturstipend 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2011: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
 Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31, 5, jf. offl. § 5. 

~ o ~ 
  
Thusanee Lingeswaran (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Kulturstipend 2011 gis til Gøril H. Florvaag som støtte til prosjektet Kreative barn.” 
  
 
Votering: 
Lingeswarans forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-124/11 Vedtak: 
 

Kulturstipend 2011 gis til Gøril H. Florvaag som støtte til prosjektet Kreative barn. 



 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

125/11: Tildeling av innsatspremie 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.10.2011: 
 
Formannskapet tildeler innsatsprisen 2011 til: 
 
Egersund orienteringsklubb: 
Inger Tone Nygård 

 
Egersund Dykkerklubb/Undervannsrugby 
Eirin Roaldsen 
Frank Emil Moen 
Tom Håkon Edvardsen 
Tor Inge Leidland 
Christian Bowitz 
Jan Tore Haakseth 
Krister Karlsen 
Olve G. Tengs 
Alf Sæstad 
Olaf Løvold 
Joakim Gravdal 
Ronny Madland 
Stig andre Utheim 
Terje Jørgensen 
Stian Håland 

 
EIK friidrett 
Torbjørn Mong 
Lilly Remme Brunel 
Jan Tore Nilsen 
Silje Laupstad 
Anna Tolås Omdal 
 
Skateing 
Tormod Høyland Tønnesen 
 
Dalane Sykleklubb 
Jone Ellingsen 
Torbjørn Aakre 
Leif Hansen 
Lillian Løyning 
 
Helsearbeiderfag 
Solbjørg Byberg 
Edel Susanne Hetland 
 
Fotball 
Valon Berisha 
Veton Berisha 
Gunhild Olsen 
 



Styrkeløft 
Alastair John Mong McColl  
 
Løp 
Anne Jorunn Hodne 
Torstein Tengsareid 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31, 5, jf. offl. § 5. 

~ o ~ 
 
 Frank Emil Moen (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. 

ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken. Det møtte ikke vara. 
~ o ~ 

 
 Brit L. Kvassheim (V) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er saksbehandler for saken kl. 

§ 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken. Det møtte ikke vara. 
~ o ~ 

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Retningslinjene revideres i god tid før neste tildeling.” 
  
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-125/11 Vedtak: 
 
1. Formannskapet tildeler innsatsprisen 2011 til: 
 

Egersund orienteringsklubb: 
Inger Tone Nygård 

 
Egersund Dykkerklubb/Undervannsrugby 
Eirin Roaldsen 
Frank Emil Moen 
Tom Håkon Edvardsen 
Tor Inge Leidland 
Christian Bowitz 
Jan Tore Haakseth 
Krister Karlsen 
Olve G. Tengs 
Alf Sæstad 
Olaf Løvold 
Joakim Gravdal 
Ronny Madland 
Stig andre Utheim 
Terje Jørgensen 



Stian Håland 

 
EIK friidrett 
Torbjørn Mong 
Lilly Remme Brunel 
Jan Tore Nilsen 
Silje Laupstad 
Anna Tolås Omdal 

 
Skateing 
Tormod Høyland Tønnesen 
 
Dalane Sykleklubb 
Jone Ellingsen 
Torbjørn Aakre 
Leif Hansen 
Lillian Løyning 
 
Helsearbeiderfag 
Solbjørg Byberg 
Edel Susanne Hetland 
 
Fotball 
Valon Berisha 
Veton Berisha 
Gunhild Olsen 
 
Styrkeløft 
Alastair John Mong McColl  
 
Løp 
Anne Jorunn Hodne 
Torstein Tengsareid 

 
2.   Retningslinjene revideres i god tid før neste tildeling. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

126/11: Kulturprisen 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2011: 
 
Formannskapet velger kandidat til årets kulturpris ut fra innkomne forslag og eventuelle 
forslag framsatt i møtet 23/11-2011 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 
 Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31, 5, jf. offl. § 5. 

~ o ~ 
  



  
”Kulturprisen for 2011 tildeles   
 
 
Votering: 
Wettelands forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-126/11 Vedtak: 
 
 Kulturprisen for 2011  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

127/11: Lokal lønnsdannelse 2011 - Rådmann og rådmannens 
ledergruppe  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.11.2011: 
1. Formannskapet fastsetter lønnsendring til rådmann 
2. Rådmannen gjennomfører forhandlinger med rådmannens ledergruppe i tråd med 

ramme gitt av formannskapet 
 
 
23.11.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31, 5, jf. offl. § 23. 

~ o ~ 
  
Votering: 
  
Rådmannens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-127/11 Vedtak: 
 

1. Formannskapet fastsetter lønnsendring til rådmann og ledergruppen i tråd med 
saksbehandlers anbefalinger i saksforelegget på   

 
2. Rådmannen gjennomfører forhandlinger med rådmannens ledergruppe i tråd med 

ramme gitt av formannskapet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


