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Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer: 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å fø lge 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). 

Forfall meldes til Målfrid Espeland 48998717 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 
evt til kommunens sentralbord 51 468000 

Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
o Morten Haug (KrF) for Solveig Ege Tengesdal (KrF). 
o Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) for Jon Aarsland (KrF) 

Følgende varamedlemmer innkalles I enkeltsak: 
o Tor Dahle (AP) for Frank Emil Moen (AP) i sak 135/11 

MERK: 
På grunn av at utsendelser for den nye politiske strukturen og tidligere vedtatt saksgang for 
økonomirapporter ikke er samkjørt for 2011, må sak 128/11 0konomirapport - januar
november 2011 ettersendes. Dette da skatteinngang og andre økonomiske nøkkeltall ikke 
foreligger for pr" 1. desember. Dette vil bli synkronisert for 2012. 

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssa len der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offenilighet på grunn av 
lovbestemt taushetspl ikt. Dette vil i så fa ll fremgå av sakslisten . Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start , da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Råd.husets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Pol itisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Saker fra formannskapet som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 19.12.2011 

Saksnr. Saksnr. 

Formannskapet Kommunestyret 
Sak 

128/11 /11 Energi og klimaplan for Eigersund kommune 2012 - 2020 

129/11 /11 0konomirapport januar - november 2011 

130/11 /11 
Søknad om skjenkebevilling - Drømmehagen Egersund 
AS (Kniv & gaffel) 

131/11 / 11 
2012 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale 
og regionale kulturbygg - Prioritering 

132/11 /11 
Styrevervregister for politiske representanter i Eigersund 
kommune 2011 - 2015. 

133/1 1 /11 Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig disponering 

134/11 /11 Retningslinjer for tildeling av startlån - Justering 

125/11 /11 Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger 

Vær oppmerksom på at den/de ved lagte saken) skal videre ti l komnlllJlestyret og de sendes ikke ut ti l 
konununestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også fli r saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte seu en gang. 

Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere "bunker" sonl aUe sendes ut samtidig. 
lJlllkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av prOlokoll, referatsaker, 
vedtak i fetter § 13 samt interpellasjoner. 
Saker de.r formannskapet innstiller til komrnunesryret. 
Saker der plan tekni.k n(valg iiUlstiller til komlllunestyret. 
Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
Sakor der kontrollutval get inns tiller til kommunestyrel. 
Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommune.. tyret. 
Ettersendte VCdUl k fra hovedutvalgene. 

Utsending av saker som avgjøres 
av kommunestyret. 
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Formannskapet 15.12.2011 
Kommunestyret 19.12.2011 

Energi og klimaplan for Eigersund kommune 2012 - 2020 

Sammendrag: 
Det foreliggende planforslaget bygger på "Energi og klimaplan for Dalane", men der denne er 
tilpasset Eigersund kommune. Eigersund kommunen har sendt planen til offentlig ettersyn og 
høring jfr. krav til saksbehandling. Det er kommet inn merknader til planen o.g disse er 
gjennomgått og har i noen tilfeller medført justeringer i planforslaget. Rådmannen anbefaler 
at planen vedtas som fremlagt og viser til at kommunen må vedta planen innen utgangen av 
2011. 

Saksgang: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i planen. 

Rådmannens forslag til vedtak 17.11.2011: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Energi og klimaplan for Eigersund kommune 2012 - 2020 vedtas som fremlagt. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Energi og klimaplan for Eigersund kommune 2012 - 2020 
Energi og klimaplan for Eigersund kommune bygger på EKP for Dalane, men er tilpasset 
Eigersund kommune. Dette gjelder særlig handlingsdelen som består av 6 
satsningsområder: 

1. Transport og arealplanlegging 
2 . Energieffektivisering - stasjonært energibruk 
3. Energiproduksjon - videreutvikle eksisterende - etablere nye 
4 . Forbruk og avfall 
5. Beredskap og klimatilpassning 
6. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid 

Det er satt opp en rekke med tilkak som skal gjennomføres og utredes i planperioden som 
strekker seg fra 2012-2020. 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETIERSYN 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 

Vnr ' Fra',' ,. ... ' Innliold/tema .' l/N/O/E I 

Offentlige merknader 

1. Enova IJ:I Merknad 
2. _ Fylkesmannen i Rogaland o Merknad 
3. Statens vegvesen la Merknad 
~ Tekniske ljenester 1:1 Merknad 

5. Felles brukerutva lg o Merknad 
6. Eigersund idrettsråd l o Merknad 

INNSENDTE MERKNADER 

Offentlige uttaler 
1. o til energi 

og klimaplanen ser ut til å 
oppfylle alle kriterier som 
Enova har satt . 

o Det er en god og helhetlig 
plan med gode mål og 
tiltak . Dere viser klart hva 
som er målene, de er 
tidfestet og tallfestet. Samt 
dere har laget en god og 
detaljert handlingsplan. 

a Hvorfor er det brukt to 
forskjellige verdier i 
målene for red usert 
energibruk i kommunal 

EID 
O 
EIO 

, O/J 
, O -
O 

mannen tar uttalen 
etterretning og viser til at en har 
foretatt mindre justeringer og 
presiseringer i forhold til de 
uttalene som er kommet inn. 
Planen er kraftig omarbeidet og 
tilpasset Eigersund kommune. 
Rådmannen tar uttalen 
etterretning . 

Det skyldes en skrivefeil som er 
rettet i endelig planutkast. 

I 
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2. Fylkesmannen i 
Rogaland 

3. St atens vegvesen 

. 

o Ber om at kommunen 
vurderer om 
medvirkningsprosessen 
har vært god nok. 

o Diverse kommentarer til 
planforslaget generelt -
tabeller og lignende. 

o Planen konkluderer med 
at utfordringene et endret 
klima medfører bør 
behandles i 
kommuneplanen 
samfunnsdel og en støtter 
dette. 

o Planen bør i større grad 
fokusere på hva 
konsekvensene av et 
endret klima for Eigersund 
kommune vil bli. 

o Kommunen bør ha fokus 
både på å redusere 
en erg ifo rb ru k et -elek tris ite t 
og red uksjon av 
energiforbruket generelt. 

o Planens handlingsdel har 
mange gode tiltak på 
aktuelle områder, men 
noen kan med fordel 
konkretiseres ytterligere 
herunder prioritering, 
investeringsbehov og 
forventet effekt.. 

o Savner tiltak for å unngå 
uønskede hendelser på 
helseområdet. 

o Det er viktig at tiltakene 
innarbeides i kommunens 
handlingsporgram. 

o Eigersund kommune har 
utarbeidet en god plan. 

o Forslag til energi og 
klimaplan berører flere 
viktige og sentrale temaer 
i arbeidet med å redusere 
utslipp av klimaqasser . 

o Rådmannen tar dette til orientering I 

og viser til at dette i 

O 

O 

O 

utgangspunktet er et planarbeid 
som har utgangspunkt i 
Dalanerådet. Eigersund kommune 
har ivaretatt at den planen som 
fremmes til behandling har vært 
gjenstand for offentlig ettersyn. En 
vil ved neste revidering lage dette 
som en kommunal plan og fremme 
denne som en kommunedelplan. 
Dette er justert i det endelige 
planutkastet og gjelder i hovedsak 
Del I som bygger på planen for 
Dalane. 
Rådmannen tar dette til 
orientering. 

En viser til at dette i utgangspunkt 
er en plan for hele Dalane og er 
tilpasset Eigersund kommune. I 
denne omgang vil derfor planen ha 
dette perspektivet. Dette kan en 
I endre ved neste revidering. 

O Dette vil kunne bli et tema ved 
neste revidering. 

Ol Rådmannen viser til at en har I konkretisert der det er mulig, men 
ellers er delte mye som må 
utredes videre og fremmes som 

.~ egne saker der dette vil bli 
ivaretatt. 

O Rådmannen vil vurdere å ta dette 
opp ved neste revidering. 

O En viser til at dette i denne 
omgang er en temaplan og vil ved 
neste revidering bli utarbeidet som 
en kommunedelplan. 

E Rådmannen tar uttalen 
etterretning. 

O Rådmannen viser til at en har 
konkretisert der det er mulig, men 
ellers er dette mye som må 
utredes videre og fremmes som 
egne saker/utredninger/[2rosjekt 

3 5 



-
I Målene er hver for seg der dette vil bli ivaretatt. 

gode, men kunne med 
fordel vært løftet opp, 
konkretisert og presentert i 

i en mer målbar form. , 
a Planen bør omfatte lokal O Rådmannen vil vurdere å ta dette 

luftkvalitet og lokal opp ved neste revidering. 
forurensning. 

a Støtter kommunens tiltak E Rådmannen tar uttalen 
som omhandler etterretning og viser til at dette må 
utarbeidelse aven sees i sammenheng med plan for 
sykkepian. gang og sykkelvegnett pkt. 1.6. 

a Planen bør inneholde tiltak O Rådmannen vil vurdere å ta dette 
som kan være med på å opp ved neste revidering. 
redusere bruken av private 
kjøretøy. 

a Planen kan med fordel O Rådmannen vil vurdere å ta dette 
omfatte tema som går på opp ved neste revidering. 
bygging av nye veger-
herunder materialbruk 
m.m. 

4. Tekniske tjenester a Tar opp diverse forhold i J Disse kommentarene er lagt inn i 

I tilknytning til ulike tiltak i tilknytning til de enkelte tiltakene 
handlingsdelen. som presiseringer. 

a Når det gjelder del Il, og O Rådmannen er enig i at skal 
de målsetninger som der kommunen nå målene om 
er satt, så ønsker jeg å redusert energibruk må det satses 
kommentere delmål 3 - målrettet over mange år. Tiltakene 
10% redusert energibruk i i planen er retningsgivende for 
kommunal bygningsmasse sektorenens arbeid , men må 
innen 2020 - som innarbeides i budsjett og 
miljøavdelingen i økonomiplan på vanlig måte. 
hovedsa k vil få ansvar for. Rådmannen vurderer det som 
Slik jeg ser det, vil dette positivt at en vurderer at dette er 
mål kunne oppnås. Dog oppnåelige mål. 
under forutsetning at det i 
årene fremover gjennom 
budsjett og økonomiplan 
avsettes økonomiske 
midler til 
energibesparende tiltak i 
eldre bygningsmasse. 
Slike tiltak kan være: 

· Etterisolering og 
utskifting av vindu i 
gammel 
bygningsmasse. 

· Installere 
varmegjenvinnere i 
gamle 
ventilasjonsanlegg. 

· SD-styring for bl.a 
nattsenking av 
temperatur og 
ventilasion. 
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·1 . Alternative 
oppvarminqskilder. , 

5. Felles brukerutvalg o Det bør utarbeides klare O Dette er et tema som ligger utenfor 
retningslinjer for ulovlig mandatet til denne planen. 
brenning av bål!søppel. 

! Ang. fyring i vedovner: 
klare retningslinjer, især I når det brennes våt ved og 
søppel (Kontroll av 
feiervesen) 

o Ulovlig deponering av O Dette er et tema som ligger utenfor i 

restavfall!søppel mandatet til denne planen. 
o Offentlige bygg bør E Dette er ivaretatt i planen jfr. 

etterisoleres, pga. handlingsplan. 
oppvarming. Eventuelt 
plan for dette arbeidet 

o Det bør settes opp O Dette er et tema som ligger utenfor I 
søppelstativ langs gang- mandatet til denne planen . : 

og sykkelveier, ikke bare i 
sentrum av byen 

6. o Eigersund o Eigersund Idrettsråd O Rådmannen tar uttalen til 
idrettsråd ønsker innledningsvis å orientering . 

takke for invitasjonen! 
muligheten for å kunne 
uta le seg ianledning 
forslaget til den nye 
Energi- og Klimaplan for 

o Eigersund. Idrettsrådet er O Rådmannen sier seg enig i dette 
ikke bare et talerør for den og tar uttalen til orientering . 
lokale idrettsaktiviteten, 
men like mye opptatt av 
folkehelsengenerelt. Med 
andre ord viktig at 
kommunens innbyggere 
holder seg i aktivitet, enten ! 
via idrett, eller iturløypa. I 
et utslippsperspektiv er det 
derfor viktig å sikre anlegg 
for diverse aktivitet der 

, 

I hvor folk bor. At det finnes 
lekeplasser! balløkker! 
ballbinger, og ikke minst, 
utgangspunkt for turstier i 
nærområdet. 

o For å redusere bilbruk ' E Rådmannen viser til at dette er i 
ytterligere er det viktig tråd med planen jfr. egen plan for 
med sikre gang! gang og sykkelvegnettet som bør 
sykkelstier frem til både vurderes utarbeidet. 
skole og idrettsanlegg. 
Dersom barn! unge kan 
komme seg frem til sitt 
idrettsanlegg på en grei og 
sikker måte uten å bli kjørt 
i bil, vil dette nødvendigvis 
gagne både helse og 
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miljø. 
o I forbindelse med nye E Rådmannen sier seg enig i dette 

boligfelt er det derfor viktig og viser her til gjeldende lov og 
å tenke tilgjengelighet, og , TEK som ivaretar dette. Gode og 
da alt annet enn bilbruk. ' trygge ute- og oppholdsareal 

bidrar til gode oppvekstmiljø og 
trivsel for de som bor der. Dette er 
viktig å ivareta i forbindelse med 
reguleringsplaner og byggesaker . . 

Radmannen vII derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de Innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt som fremlagt. 

Universell utforming: 
Dette er ikke et tema som berøres direkte av planen - ivaretas av andre planer/regelverk 
m,m. Ved planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak vil dette være et tema. 

Vurdering og oppsummering 
Klima- og energiplanen utgjør fundamentet for kommunens strategiske og konkrete arbeid 
for å bedre bymiljøet og redusere Eigersundsamfunnets utslipp av klimagasser. Denne 
planen bygger på Energi og klimaplan for Dalane og føringene i denne. 

Energi- og klimaplanen (heretter EKP) består av to hoveddeler. I del 1 skal planen ha med 
faktagrunnlag og framskrivinger og er i hovedsak lik EKP Dalane. "Framskrivinger" er i denne 
sammenheng et forsøk på å tallfeste hva som vil være situasjonen noen år fram, forutsatt at 
utviklingen fortsetter som nå, og ingen store endringer gjøres. En har forsøkt å redusere 
omfanget. 

Del 2 skal sette opp visjon, hovedmål, delmål og tiltak. Dalanerådet har hatt EKP for Dalane 
til behandling først, og har gjort vedtak i form av anbefalinger til de fire kommunene. Hver 
enkelt kommune skulle deretter behandle planen, og gjøre de tilpasninger som de mener er 
nødvendige. Det foreliggende dokumentet er bearbeidet og tilpasset Eigersund kommune 
herunder at det er føyd til satsningsområder, målsettinger, tiltak m.m. 

Klima- og energiplanen for Eigersund kommune er inndelt i 6 satsningsområder med 
tilhørende handlingsprogram: 

1. Transport og arealplanlegging 
2. Energieffektivisering - stasjonært energibruk 
3. Energiproduksjon - videreutvikle eksisterende - etablere nye 
4. Forbruk og avfall 
5. Beredskap og klimatilpassning 
6. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid 

Rådmannen viser til gjennomgang av uttaler og anbefaler at planen blir vedtatt som fremlagt. 

Økonomiske konsekvenser: 
Planen vil ha økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Tiltakene vil være 
retningsgivende for sektorenes arbeid, men må innarbeides i budsjett og økonomiplan på 
vanlig mate. 

. Driftsmessige fOJ'hold Inneværende Neste år 
,. . år 

SUIn 'c '''- - : 
" i 

Ar3 

.,' 
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Investeringsme-ssige forfiold i Inneværende Neste år Ar3 , åJ' 

Sum ' -' 
- --

I • 

-0-

Alternative løsninger: 
Energi og klimaplan for Eigersund kommune 2012 - 2020 vedtas med følgende endringer: 

-0-

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Titlel på vedlegg 
200058 Uttalse - forslag til energi- og klimaplan for Egersund kommune 2012 - 2020 
199400 Uttalelse til energi og klimaplan for Dalane 
199376 Uttalelse til energi og klimaplan for Dalane 
200169 Uttalelse - EnerQi- OQ klimaplan 2012 - 201 5 for EiQersund Kommune 
200817 Uttale forslaQ til klima OQ enerQiplan 2012-2020 - EiQersund kommune.pdf 

199195 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. energi og klimaplan for Dalane 2011 -
2014 

200952 Planutkast - Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 2012- 2015.pdf 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 09.04.2008 
Kommunenes 

Klima- og energiplaner i kommunene i Rogaland 
sentralforbund 
Kommunenes 

Eigersund kommune - Klima- og energiplaner for 
2 U 13.04.2008 sentralforbund 

vI/Rune. tvedt@ks.no, 
kommunene i Rogaland 

Enova SF; 
Enova og KS utvikler nettportal for kommunenes 

3 09.01.2009 Kommunenes 
sentralforbund 

status i arbeidet med energi- og klimaplan 

4 31.08.2009 Vestskog BA 
Adresseliste - høring kommunale energi- og 
klimaplanar 

5 20.10.2009 
Fylkesmannen i 

Informasjon om energi og klima 
Rogaland 

6 U 09.11.2009 
Fylkesmannen i Tilbakemeldingsskjema for energi- og 
Rogaland klimaarbeid i kommunene 

7 23.11.2009 Næringssjefen i Dalane 
Positivt svar fra ENOVA vedr. tilskudd til 
Eigersund kommune 

8 19.05.2010 Enova 
Reviderte retningslinjer for utbetaling av støtte til 
prosjekter innen Enovas Kommuneprogram, 

9 25.11.2010 Næringssjefen i Dalane Energi og klimaplan for Dalane 2011 - 2014 

10 19.05.2011 Sokndal kommune 
Melding om vedtak - Energi - og klimaplan for 
Dalane (EKP) 

11 24.06.2011 Bjerkreim kommune 
Melding om vedtak i Bjerkreim av Energi- og 
klimaplan i Dalane 
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12 14,07,2011 Enova 
Siste frist for sluttrapportering energi- og 
klimaplan: 31,12,2011 

14 N 04,10,2011 
Høringsutkast - Forslag til Energi og klimaplan 
2012 - 2015 for Eigersund kommune 

15 X 04.10.2011 
Høringsutkast - Forslag til Energi og klimaplan 
2012 - 2015 for Eigersund kommune 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Dalanerådet; 
Eigersund havnevesen; 
Knut Jan Kluge; 
Ernst Torgersen; 
Helge Waage; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Egersund Idrettsråd; 
Norges statsbaner 
Lyse Energi AS; 
Næringssjefen: 
Næringsforeningen i 
Stavanger-regionen-

13 U 04.10.2011 
Dalane; Høringsutkast - Forslag til Energi og klimaplan 
Sirdal kommune; 2012 2015 for Eigersund kommune 
Sentrumsforeningen i 
Egersund; 
Naturvemforbundet i 
Rogaland; 
Hå kommune; 
Dalane Energi: 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Bjerkreim kommune; 
Sokndal kommune; 
Lund kommune; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret; 
Dalane Miljøverk IKS 

17 07.11.2011 Enova Uttalelse til energi og klimaplan for Dalane 
19 07,11,2011 Eigersund idrettsråd Uttalelse til energi og klimaplan for Dalane 

21 08,11,2011 
Fylkesmannen i Uttalelse - og klimaplan 2012 - 2015 for 
Rogaland Eigersund Kommune 

20 X 09,11,2011 Dag Kjetil Tonheim 
Uttalse - forslag til energi- og klimaplan for 

kommune 2012 - 2020 

22 16.11,2011 Statens Vegvesen 
SV: Forslag til Energi og klimaplan 2012-2015, 
høringsfrist 

Parter i saken: 
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Fra: Per Steinar Berentsen 
Sendt: 09,11.2011 
Til: Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Uttalse - forslag til energi- og klimaplan for Egersund kommune 2012 - 2020 

Miljøavdelingen vikonst. kommunalsjef tekniske tjenester ønsker å gi følgende uttalelse: 

Del I tas til etterretning og kommenteres ikke i denne sammenheng, 

Når det gjelder del Il, og de målsetninger som der er satt, så ønsker jeg å kommentere delmål 3 -10% 
redusert energibruk i kommunal bygningsmasse innen 2020 - som miljøavdelingen i hovedsak vil få 
ansvar for. 

Slik jeg ser det, vil dette mål kunne oppnås, Dog under forutsetning at det i årene fremover gjennom 
budsjett og økonomiplan avsettes økonomiske midler til energibesparende tiltak i eldre bygningsmasse, 
Slike tiltak kan være: 

• Etterisolering og utskifting av vindu i gammel bygningsmasse, 

• Installere varmegjenvinnere i gamle ventilasjonsanlegg, 

• SD-styring for bl.a nattsenking av temperatur og ventilasjon, 

• Alternative oppvarmingskiider, 

Jeg ønsker videre å gi kommentarer til noen av de tiltak som er foreslått: 

Tiltak 1,6: Som første steg på veien bør det utarbeides delplan for et overordnet 9ang- og sykkelveinett i 
kommunen, jfr. pk!. 3,1, 

Tiltak 2,5: Eksisterende ordning bør i første omgang evalueres, 

Tiltak 3,2: Er alt etablert med utleie av bysykler fra brannstasjon. 
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Tiltak 4,1: Kan oppnås ved mer fleksibel bruk av parkeringsplassene i sentrum, Virkemiddel kan være: 
tidsbegrenset avgiftsparkering, redusere antall p-plasser i randsonen rundt sentrum, parkeringskontrolL 

Tiltak 5,2: Bør sees I sammenheng med ny avtale om leasingbiler til kommunen, 

Tiltak 5,6: Dette er pelvis satt i system ved at en leasingbil nyttes av flere, 

Tillak 7,1: Denne type tjeneste må kjøpes av konsulent - gjennomsnitt kostnad ca. kr. 25 000,· pL bygg. 
Kommunen har ca, 50 bygg som må gjennomgås, Tidsaksen for gjennomføring bør forskyves 1112013· 
2016. 

Tiltak 7.2: Nye kommunale bygg i Legård regionen vil kunne påkobles fjel'nvarrne fra Bia Dalane 
(Ilisfyringsanleggel). Anlegget har fortsatt kapasitet 

Tillak 7 4: Sees i sammenheng med punktene 7.1 og 7.3. Tidsaksen for gjennomføring bør forskyves til 
2013" 2016. 

Tillak 7,5: Flere bygg er lagt inn i forslag til budsjett for 2012 og økonomiplanen 2013 2015. 

Tiltak 7,6: Skifting av armaturer vil kreve store økonomiske reSurser. Sees i sammenheng med pkt. 7.5 

Tiltak 7.7: Vil være en del av den tjeneste som kjøpes av konsulent, jfr. pkt. 7.1. 

Tiltak 7.8: Dette er en prosess som gjøres fortløpende for å spare energI. 

Tiltak 7.9: Er delvis gjennomført ved at gatelys slukkes nattestid. Utskifting av armatur tas fortløpende når 
gammel armatur ryker. Samarbeid med Dalane energi. 
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Tiltak 7.11: Vil bli innarbeidet ved innhenting av tilbud på hvitevarer/utstyr. 

Tiltak 7.13: Sees i sammenheng med nye avtaler som inngas, jfr. pkt. 5.2. 

Tiltak 8.1: Stimuleringstiltak (penger) fra stal og kommune må sannsynligvis til for å oppnå effekt, for 
eksempel tilskudd til installering av varmepumper / pellesovner. 

Tiltak 12.1: Neppe regningsvarende ved utbygging av boligfelt p.g.a lav utbyggingstakt. Kan være aktuelt 
ved større konsentrasjoner av industri - Kaupanesområdet, Tengsareidområdel. 

Tiltak 12.2: Lokalisering av slikt område bør skje gjennom plan. Ansvar bør endres til 
Plansjef/skogbrussjef og tidsakse utvides til 2015. 

Tiltak 14.2: Vil kunne tas inn i forbindelse med beskrivelse av anbud. 

Tiltak 15.8: Er gjennomførbart, men vil kreve stor omlegging i forhold til dagens ruliner. Bør foreta forsøk i 
en skole og ett bo- og servicesenter i samarbeid med DIM. 

Tiltak 16.12: Er godt i gang med kildesortering ved alle kommunale utbygginger. Det stilles krav til 
avfallsplan samt krav til resultat/regnskap ved byggets ferdigstillelse. Vil også gjelde private utbyggere. 

Tiltak 16.13: Gjelder sertifiseringsordning for virksomheter. Dette vil kreve resurser når kommunen skal 
stå for slik sertifisering. 

Tiltak 17.4: Utskifting av gamle rør for overflatevann skjer fortløpende i forbindelse med renovering av 
gammelt ledningsnett i sentrum. Det dimensjoneres for mer nedbør i framtiden. 

Tiltak 17.5: Er igangsatt i forbindelse med sikring av ny vannkilde og renseanlegg for Egersund by. 
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Tiltak 17.5: Her har også plansjef et ansvar for å se til at vi får sammenhengende grøntstruktur i nye 
boligområder. 

Miljøavdelingen den 08.11.11 

Per S. Berentsen 

Konst. kommunalsjef tekniske tjenester 
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Fra: pete,seglem@dalane-energLno 
Sendt: 07,11.2011 
Til: dag,kjetil,tonheim@eigersund,kommune,no 
Kopi: kenped@live,com 
Emne: Energi og klimaplan - uttalelse 

EIGERSUND IDRETISRAD - KOMMENTAR TIL ENERGI OG KLIMAPLAN 2012-2015 FOR 
EIGERSUND 

Eigersund Idrettsråd ønsker innledningsvis å takke for invitasjonen! muligheten for å kunne uta le seg i 
anledning forslaget til den nye Energi- og Klimaplan for Eigersund. 

Idrettsrådet er ikke bare et talerør for den lokale idrettsaktiviteten, men like mye opptatt av folkehelsen 
generelt. Med andre ord viktig at kommunens innbyggere holder seg i aktivitet, enten via idrett, eller i 
turløypa. I et uts[ippsperspektiv er det derfor viktig å sikre an [egg for diverse aktivitet der hvor folk bor. At 
det finnes [ekeplasser! ba[løkker! ballbinger, og ikke minst, utgangspunkt for turslier i nærområde!. 

For il redusere bilbruk ytterligere er det viktig med sikre gang! sykkelstier frem til både skole og 
idrettsanlegg. Dersom barrlllnge kan komme seg frem til sitt idrettsanlegg på en grei og sikker måte uten 
å bli kjørt i bil, vil delte nødvendigvis gagne både helse og miljø. 

[ forbindelse rred nye bo[igfelt er det derfor viktig å tenke tilgjengelighet, og da alt annet enn bilbruk. 

Med vennlig hilsen 

Pete Seglem 

Dalane energi IKS 

Tlf.: 51462511 
Mob,: 91717350 
Sentralbord: 51462500 

Epost: ps@dalane-energi.no 
www.dalane-energi.no 

This document shou[d on[y be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be 
relied upon by any person withollt subsequent written conflrmation of its Ganlents. Accordingly, our 
company disclaim all responsibi[ity and accept no [iability (inGluding in negligence) for the consequences 
for any person aeting, or refraining from aeting, on sueh information prior to the receipt by those persons 
of subsequent written confirmation. 

If you have reeeived ths e-mai[ message in error, please notify us immediately by telephone. Please a[so 
destroy and delete the message from your computer. 

15 



16 



Dag Kjetil Tonheim 
.~---- ~----_.,_ . 

Fra: Einar-Johan Hansen [einar.hansen@enova.no] 

Send!: 7. november 2011 08:59 

Til: Dag Kjetil Tonheim 

Emne: SID07/272 Energi og miljøplan for Eigersund kommune - Tilbakemelding på høringsutkast 

Hei! 

Jeg har tatt en liten kikk på høringsutkastet av energi og klimaplanen deres, og den ser ut til å oppfylle 
alle kriterier som Enova har satt. Jeg synes det er en god og helhetlig plan med gode mål og tiltak, Dere 
viser klart hva som er målene, de er tidfestet og tallfestet. Samt dere har laget en god og detaljert 
handlingsplan , 

Dere har som mål " Innen 2020 skal det være minst 10 % redusert energibruk i kommunal 
bygningsmasse", mens i handlingsplanen står det " Innen 2020 skal det være spart (minst) 20% energi
sammenlignet med 2010 - i kommunenes egen bygningsmasse samt bidra til generell reduksjon", 
Hvorfor er det brukt to forskjellige verdier i målene? 

Med vennlig hilsen 

Einar-Johan Hansen 
Konsulent 
Enova SF 

~"" enova 

Mobil : +4795007075 
einar.hansen@enova.no 

Post: Postboks 5700 Sluppen, N-7437 TRONDHEIM 
Besøk: Prof. Brochs gt 2, N-7030 TRONDHEIM 

www.enova.no 

~ Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne c-posten 
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FYLKESMANNEN 
1 ROGALAND 

Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Deres reL 
Arkl'iTlf.: 42U 

Eigersund kommune 
GRADERING: 

Vånd.: 2IJlli1035J 
VlIrdn,,,; OS.] 1.2011 

Posmdresse: 
""_1:<59 Sentrum. 
N·400 I SUl:vanger 

a.s""""dre:c",, 
LagUrdsveien 44. St3\"I1Jt8er 

T:51 :;68100 
F:5l 56 H~ Il 
Il; pos""",tal;@!turoJl<) 

Høringsuttalelse Energi- og klimaplan 2012-2015 fOr Eigersund 
kommune 

Vi viser til oversendelse fra kommunen datert den 04.10.11 med forslag til kommunedelplan energi 
og klima 2012-2015 for Eigersund kommune. Fylkesmannen vil med dette gi følgende innspill. 

Organisering av arbeidet· medvirkning 
[ oversendelsesbrevet orienteres det om at pJanforsiaget bygger på Encrgi- og klimaplan for Dalane. 
Fylkesmannen kan Ikke se at vi eller hvem :indre har fått planprogmmmel eller Energi- og 
klimaplan for Dalane til uttale. Det foreliggende planforslaget viseI ikke hvem som har vært 
involvert i kommunens planfotl>lag og hvem som bar fått planen til uttale. Dell nye plan- og 
bygnJngsloven legger stor vekt på medvirkning og Fylkesmannen klarer ikke å vurdere om dette 
aspektet har blitt godt ivaretatt e!ler ikke. For å kunne lykkes med de ambisiøse målsettingene 
innenfør energi· og klimapolitikken er del viktig at flest mulig får et eierforhold ti! planene som 
lages. Vi ber kommunen vurdere om medvirkningsprosessen i kommunen har værLgod nok. 

GelU!relt om planforslaget 
Fylkesmannen synes del er positivt at kommunene i Dalane har gått sammen for å lage energi· 
klimaplaner, men dette gir pJanarlJeidet også noen utførdringer. Vi synes at planen er krevende å 
lese. Planen har på flere plasser beskrivelser, målformuleringer øg tiltak for hele Dalane, og på Doell 

plasser kun for Egersund. Videre har planforslaget manglende figurer (kap 3), i feil kapittel 
plasserte tabellet (tabell om klirnagassu15lipp 1991-2008), eller mangelfulle tabeller (5.1.3). 
steder finner en fakla og påstander, uten ben visning til kilder.. Videre vises det f.e. i planforsJaget til 
Dalanerådets Ultale til regionalplan for energi og klima i Rogaland, men sitatet søm vises handler 
øm noe annet. Vi vil anbefale al kømmullen kvalile15s00er dokumentet. 
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Føringer 
Når det gield nasjonale føringer for arbeidet vi,er kommunen lil St.meld, ill, 34 (2006-2007) og 
Klimaforliket. Vi vil nevne St.meld, nr 39 "Klimau(fordringene -landbruket en del av 
løsningen" og "Sta/lig planremingslinjejor klima- og energiplanlegging i kommunene", 
Del vises i planforslaget til "Regiol1plan/or Landbruk i Roga/Glu!' med relevante målsettinger og 
tiltak på energi- og klimaområdet. Fylkesmannen nettopp ferdigstilt en tema-ROS 'Klimatilpasning 
i Rogaland', Dette dokumentet gir nyttig informasjon og føringer for kommunens arbeid med 
energi- og kJimaplanlegging, 

Situasjonsbeskrivelse 
På noen områder er statusbeskriveIsene gode og omfattende, men på andre omd,der er beskrivelsen 
svært kon, f.eks, om klimagassutslipp, Det hadde f.eks, vært nyttig og interessant med noen 
forklaringer og om hvorfor utslippet fra 'andre mobile kilder' har mer enn fordoblet 
seg i perioden 1991-2008, Vi mener videre at det er ell ulempe at planen på viktige områder, for 
eksempelnilr det gjelder klimagassutslipp, ikke viser tall for Eigersund kommune, Statistikk pr 
kommune ville f.eks, ha vist aL utslippet fra stasjonær forbrenning i Eigersund i 2008 er ca like stort 
som fra prosessutslippene, mens tallene for hel Dalane viser et annet bilde, Statistikk for hele 
regionen gjør det vanskelig il vurdere om tiltakene kommunen foreslår er de mest tiltakene 
som vil kunne bidra mest i forhold til ønsket måloppnåelse, 

!'lår det gjelder beredskap og klima tilpassing beskriver planforslagel i kap 7 kort de største 
utfordringene kommunen forventer vi! møte, Her er det i hovedsak fokus på !lom, pli 
bygninger. Videre er økt fare for skred i noen områder nevnt. Kapittelet gir lite konkret informasjon 
hvor i kommunen det kan være fare og vi anbefaler at dette konkretiseres f,eks, ved hjelp av kart. r 
deone beskrivelsen savner vi videre omtale av konsekvenser av klimaendringer, f.eks, høyere 
temperatur og ekstremt vær, vil kunne ha for landbruket Uordpakking, avrenning) og f.eks, 
innbyggeres helse, 

Planen konkluder med at utfordringer et endret klima vil medføre bØr behandles i kommuneplanens 
samfunnsdel, Vi er i denne konklusjonen, Samtidig mener vi at kommunen i sin energi- og 
klimaplan i større grad burde fokusere på hva konsekvensene av el endret klima for Eigersund 
kommune vi] kunne bli. Det vil lette framtidig innarbeiding av strategier og tiltak for 
klimalilpassing i kommuneplan og handlingsprogramføkonomiplan, 

Mal 
Kommunen har et mal om å redusere klimagasser i Eigersund kommune med 25% innen 2020 fra 
2003 nivået. Måloppnåelsen vil bli vanskelig å måte nar planen ikke vIser hva utslippsnivået var i 
2003, Vi vil anbefale li velge referanseår 1991 eller referanseår 2005 'Regionalplan for energi og 
klima i Rogaland' 
Kommunen har videre mål om å stabilisere elektrisitetsforbruket på 2009-niva, Vi stiller spØrs mal 
ved valget om kun li fokusere på elektrisitetsforbruket Elektrisitet er en viktig energitype, og 
forbruket huI' Økt sterkt siden 1990, Kommunen bør likevel også ha fokus pa reduksjon av 
energiforbruket l Ul [ra at andre energiformer gir høyere og mer skadelige klimagassutslipp, 

Kommunen har formulert mål som gjelder reduksjon av energibruk i kommunale bygg, nemlig en 
reduksjon på minst 10% innen 2020, Vi konstaterer at målsettingen formulert I kap 8 er lavere 
målsettingen i energi klimaplanen for Dalane, og lavere enn i formuleringen av delmålet i 
planforsjagets handlingsplan, For at en kan oppnå målet i 'Energi - og klimaplan for Dalane' vil det 
være av stor betydning at Eigersund kommune følger opp denne målsettingen, 

Side2 av4 
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Kommunen viser til slutt til målet i 'Energi og klimaplanen for Dalane' om at Dalane innen 2020 
skal være nettoeksportør av fornybar energi. l kommunedelplanen dette opp med delmålet 
om at produksjonen av fornybar energi innen 2020 skal tidobles (ifht2008-nivaet). Statistikk-delen 
har mye lall om energiproduksjonen i men vi har ikke funnet et samlet tall på hvor mye 
fornybar energi som ble produsert i 2008. Delle gjør det vanskelig å måle om en i 2020 har nådd 
målet. Tiltakene for il nå målsettingen, både fra vindkraft og 
bioenergi vil ha betydelige konsekvenser for omgivelsen, tas hensyn til biologisk 
mangfold og landskap. 

Handlingsplanen 

Generell 
Planens handlingsplan har mange gode tiltak på aktuelie områder, men noen tiltak kan med fordel 
konkretiseres. Tiltakene er ikke vurdert pil investeringsbehovet forventet effekt. Kommunen har 
heller ikke vurdert Iwilken prioritet tiltakene har. Slike vurderinger. en noe mer konkret tidsplan 
og ansvarstildeling, vi] kunne gjøre planen til et bedre styringsverktøy. er viktig liItakene 
innarbeides i kommuneplanens Ilandlillgsplan. 

Areal og Iral1sl'or! 
Planforslaget har mange gode tiltak på området areal og transport. Disse tiltakene vil være viktige 
føringer for arbeidet med kommende revidering av kommuneplanen. 

Landbmker 
Jordbruket er en relativ stor kilde lil klimagassutslippet i Eigersund. Statistikken for Eigersund 
kommune viser at utslippet fra landbruket siden 1991 har økt. Tiltakene nevnt i handlingsplanen bØr 
derfor ha høy prioritet. Vi viser for øvrig til tiltak nevnt j Regionalplan for landbruk i Rogaland, 
under mål 41 og mål 43. 

Skogbruket kan medvirke til å binde karbon. Rogaland har et Slort potensial for økt binding av CO2 

i skog og pJanforslsget viser al kommullen ønsker a bidra aktivt til al målet i regionalplan for klima 
og energi i Rogaland vi! bli nådd. Med god faglig drift utnytting av produksjonspotensialet, kan 
skogen produsere vesentlig større volum og betre kvalitet per arealenheL Økt bruk av tre og lokal 
trelast vil da være viktig, og dette bør planen ha fokus pil. Ved etablering av klimaskog er det viktig 
at det tas hensyn til biologisk mangfold og lalldskap. 

Kl il1l(1lil{J(1sl1il1g 
Gnder kap "klimatilpasning" savner vi tiltak for li unngilllønskede hendelser på helseområdet. 
De langsiktige helserelaterte konsekvenser av klimaendringer er usikre, men høyere temperatur og 
mer ekstrcmvær kan gi bestemte helseproblemer. Kommunen skal ha en ajourført beredskap for 
aønskede hendelser En rekke kommunale etater eller tjenesteområder vil ha ansvar for å forebygge 
helserelaterte utfordringer knyttet til klimaendringer (vilnnbåren smitte, forurenset drikkevann, 
spredning av flått, mm) og de bør involveres i dette arbeidet. 

Konklusjon 
Vi anbefaler at dokumentet kvalitetssikres. 
formuleringene av m1ilene. Planen har svært m" " 1'" 

situa:0onsbeskti velsen og 
tiltak, men det anbefales at det blir 
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'gjort en vurdering av tiltakenes investeringsbehov, forventet effekt og prioritering. Det er viktig at 
prioriterte tiltak blir innarbeid i kommuneplanens handlingsplan. 

Med hilsen 

SaksbeJlandler: Yvonne van BeIlUJm 
Saksbehandler telefon: 51 56 88 0.8 
fl-post: yvonue.van.benwm@fmro.!IO 

Kopi til: 

e van Bentum 
semocrådgiver 

Rogaland fylkeskommune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger 
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Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 EGERSUND 

Behandlende enhet: 

Region'vesl 

Statens vegvesen 

s.aksbehandleqinnvalgsnr. V,\r refer~se: 

Linda Normann Knutsen - 51911504 20111157534-002 
Deres referanse: 

11/26739 
V,\r:dato: 

16. 11.2011 

Uttale til forslag til energi - og klimaplan 2012-2015 - offentlig 
ettersyn - Eigersund kommune 

Viser til ov~rsendt forslag til energi- og klimaplan (EKP) for Eigersund kommune 2012-2020, 
høringsutkast datert 20.09.2011. Hoveddokumentet er datert 04.10.2011. 

Statens vegvesen har etter avtale med kommunen att utsatt høringsfrist til 16.11.20 Il . 

Ifølge St.meld. nr 16 (NTP) har Statens vegvesen sektoransvar for trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, helhetsløsninger i by, samordna areal- og transportplanlegging, universell 
utforming, redusert miljøbelastning og dempet bilbruk, samt fremme tilrettelegging for sykkel 
og gående. Dette innebærer at Statens vegvesen skal være pådriver i arbeidet med disse 
temaene. 

Det er en tydelig gjensidig påvirkning mellom arealbruk og transport; endring i arealbruk 
fører til endring i transportsystemet; som videre gir endring i transportadferd. En miljøbevisst 
og restriktiv arealpolitikk i kommunen generelt vil denned være med på å bedre miljøet, 
klimaet og energibruken i kommunen. 

Forslag til Energi- og klimaplan for Eigersund kommune berører flere viktige og sentrale 
temaer i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Satsingsområdene er delt inn i 6 
hovedgrupper hvor det er presentert ulike mål og tiltak, se kap. 9 Handlingsprogram, 2012-
2015 . Målene er hver for seg gode men kunne med fordel vært løftet opp, konkretisert og 
presentert i en mer målbar form. Dette ville gjort planen som redskap i arbeidet med å nå de 
overordnede målene mer førende, og det ville blitt enklere i saker der man har motstridende 
interesser. Eksempler på dette kan være å inkludere stedsnavn i beskrivelsen av tiltakene 
dersom det lar seg gjøre (IIvOT tiltaket skal iverksettes), sette defmerte mål som for eksempel 
omfatter en defmert lengde bygd gang- og sykkelveg innenfor en gitt tidsramme, konkret 
fortettingsgrad ved kollektivknutepunkt; krav om forpliktende energi- og miljøplaner for alle 
byggeprosjekter innenfor en defmert størrelse osv. 

Postad,tsse 
Statens wgvewn 
Rtgion vf'S't 

Ask«lalen 4 
6863ltikan geor 

Telefon: 81 S 44 0 10 

Telefaks: 57 65 59 86 
(irmapost-vest@Vegvesen.no 

Or9.nr: 97 1032081 

Kontoradresse 
la9,\rdsveien SD 
4010 STAVANGER 

Falctufaadre:sse 
Statens vegvesen 
Regnskap 
BJtsfjordvelen 18 

9815 VADSØ 
Telefon: 78 941550 
Tele(,au: 78 95 33 52 
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Videre mener Statens vegvesen at planen også bør omfatte problematikken rundt lokal 
luftkvalitet og lokal forurensning, ikke bare se på Co2-utslipp. 

Statens vegvesen støtter kommunens tiltak som omhandler utarbeidelse aven sykkelplan. Vi 
vil understreke viktigheten med å fil på plass en strategi og arbeide aktivt med å fil etablert 
flere gang- og sykkelveger for å oppnå målet om å redusere transportbehovet i kommunen. 

Kommunen ønsker, slik det står i kap. 9, it styrke kollektivsatsingen. Dette må skje ved å 
bedre vilkårene for kollektivbruken, noe som kan gjøres ved å sette konkrete mål om for 
eksempel universell utforming ved av- og på-stiging, ringbuss og rutefrekvens. 

Handlingsplanens tiltak som omfatter vannkvalitet og naturmangfold er mangelfull, og bør 
utdypes mer. 

I forhold til holdningsskapende arbeid bør planen inneholde tiltak som kan være med på å 
redusere bruken av privat kjøretøy. Dette kan for eksempel være samkjøring/arbeidsroter på 
de mest aktive pendlerstrekningene. 

2 

Planen kan også med fordel omfatte !erna som går på bygging av nye veger. Her kan det være 
interessant, ut i fra et miljømessig perspektiv, å se på materialbruk, engasjere lokale aktører, 
utslipp under arbeidsperioden osv. Et tiltak for å sikre de miljømessige forholdene under 
anleggsarbeid på en byggeplass kan være å stille krav om utarbeidelse aven Ytre miljøplan. 
Her kan man avklare ulike miljø- og forurensningsspørsmål, for eksempel avfallshåndtering, 
utslipp, avrerming, mateJialbruk osv. 

For ordens skyld vil vi bemerke at overskriften tit innholdsfortegnelsen "Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan" bør endres. 

Vi har ellers ingen kommentarer til forslag tll energi- og klimaplan. Vi synes Eigersund 
kommune har utarbeidet en god pllill og ønsker lykke til med et viktig planarbeid som vi 
håper vil legge føringer for den fremtidige arealbruken i kommunen. 

Plan og forvaltning 
Med hilsen 

.' ~ 1,,0 L 
Lisa Garpe / r 
seksjonsleder/ 

Linda Normann Knutsen 
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Internt notat 

Mottakere: 
Dag Kjetil Tonheim Plansjef 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. energi og klimaplan for Dalane 
2011 ·2014 

Vår ref.: 11129731! 0713266! FE-143. FA-SOO 

Saksbehandler: Randi Haugstad 

Dato: 04.11.2011 

Telefon: 51 468024 Mobiltelefon: 

Eapost: randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

Arbeidsutvalget v/leder har behandlet sak vedr. Forslag til energi og klimaplan 2012 - 2015 
for Eigersund kommune, datert 04.10.11, og har følgende merknad: 

Felles brukerutvalg har følgende innspill til Energi og klimaplan 2012·2015 for 
Eigersund kommune: 

Med hilsen 

Det bør utarbeides klare retningslinjer for ulovlig brenning av bål/søppel 
Ang. fyring i vedovner: 

klare retningslinjer, især når det brennes våt ved og søppel (Kontroll 
av feiervesen) 

Ulovlig deponering av restavfall/søppel 
Offentlige bygg bør etterisoleres, pga. oppvarming. Eventuelt plan for 
delte arbeidet 
Det bør set/es opp søppelstativ langs gang- og sykkelveier, ikke bare i 
sentrum av byen 

Else Marie Schneidereit 
Leder felles brukerutvalg 

Randi S. Haugstad 
Politisk sekretær 

Besøksadresse: «Sse_Adrb) 
Postadresse: «Soaj\dnl, ({Soa_Postnnl «Soa_Poststed» 
E~postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no 

Telefon: «Sse_ Tlf» 
Telefaks: «Sse_Fax» 
Org.nr.: 944496394 
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Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 2012- 2020 

Endelig forslag 17.11.2011 

Rådmannen 

Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 2012- 2020 

Innho ldsfortegnelse 

1. Innledning og bakgrunn for planarbeidet 

DEL 1 

2. Internasjonale, na sjonale og regionale føringer 

3 . Klimaendringer - konsekvenser 

4. Status og framskriving energiforbruk 

5. Status og framskriving utslipp av klimagasser i Dalane 

6. Status og framskriving energiproduksjon 

7 . Beredskap og klimatilpassning 

DEL 2 
8. Målsetting 

9. Satsingsområder og handlingsprogram 
1. Transport og arealplanlegging 
2. Energieffektivisering - stasjonært energibruk 
3. Energiproduksjon - videreutvikle eksisterende - etablere nye 
4. Forbruk og avfall 
5 . Beredska p og klimatilpassning 
6. Kunnskapsbygging og holdningsskape nde arbeid 

27 
2 



Forord 

Klima- og energiplanen utgjør fundamentet for kommunens strategiske og konkrete arbeid for a bedre bymiljøet og redusere 
Eigersundsamfunnets utslipp av klimagasser. Denne planen bygger på Energi og klimaplan for Dalane og føringene i denne. 

Energi- og klimaplanen {heretter EKP) består av to hoveddeler. I del1 skal planen ha med faktagrunnlag og framskrivinger. "Framskrivinger" er i 
denne sammenheng et forsøk på a talifeste hva SOm vi! værs situasjonen nOen år fram, forutsatt at utviklingen fortsetter som nå, og ingen store 
endringer gjøres. Tall og informasjon i denne delen er j hovedsak hentet fra EKP Dalane. 

Del 2 skal sette opp visjon, hovedmål, delmål og tiltak" Dalanerådet har hatt EKP for Dalane til behandflng først, og har gjort vedtak i form av 
anbefalinger til de fire kommunene. Hver enkelt kommune skulle deretter behandle planen, og gjøre de tilpasninger som de mener er 
nødvendige. Det foreliggende dokumentet er bearbeidet og tilpas'set Eigersund kommune herunder at det er føyd til satsningsområder, 
målsettinger, tiltak m,m, 

Kfima- og energiplanen for Eigersund kommune er inndelt i 6 satsningsområder: 
1 Transport og arealplanlegging 
2, Energieffektivtserfng - stasjonært energibruk 
3. EnergiprodukSjon - videreutvik!e eksisterende ~ etablere nye 
4, Forbruk og avfall 
5 Beredskap og klimatilpassning 
6, Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Dal.anerådel har utarbeidet og vedtatt Energi og klimaplan f-or Dalane. 
Denne er så sendt over ti! kommunene i Dalane for tilpassing ti! den 
enkelte kommune. 

Energi og klimaplan for EIgersund kommune bygger på Energi og 
klimaplan for Dalane samt gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune, 

En KEma- og energiplan er en handlingsplan som viser hvordan kommunen 
skal arbeide med k!lma~ og energispørsmål i et helhellig perspektiv. Den 
definerer konkrete mål, prioriterte tiltak, ansvarsforhold og tidsrammer, 
Pianen synliggjør Hllak innenfor både energiproduksjon og energibruk, 
Wgang pa energiressurser og utslipp av klimagassee 

Planen er lodelt, med en faktadel som i hovedsak bygger på Energi og 
Idimap!an for Da!ane og en handlingsdel som er mer spesifikk for 
Eigersund kommune. 

I størst mulig grad ska! arbeidet med ru!!enng og rapportering innarbeides i 
de systemer og rutiner som foreligger for annet planarbeid i kommunen 
Del j av planen skal rulleres hvert 4, år som et ledd i rullering av 
kommuneplanen. Del Il med de konkrete tiltakene skal bearbeides hvert år 
og inngå j arbeidet med kommunes hand iingsprogram 
og økonomiplan hver høst. 

Planen skal være et underlag for alle beslutninger som involverer 
energibruk og klimaspørsmål. Det kontinuerlige arbeidet med både planen 
og tiltakene vil bidra til å heve kompetansen innad i kommunen og gjøre 
kommunen bedre kvalifisert til å løse utfordr:nger knytte! tii energi og klima. 
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DEll 

2. INTERNASJONALE, NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

Det er allmenn enighet om at klimagassutslippene er en stor utfordring 
global I sett. og at de må reduseres, utfordringen er a b~; enig om tiltak og 
finansiering. Internasjonalt har en sart seg som mål at jordas 
gjennomsnittstemperatur ~kke må stige til mer enn 2 Celsius over 
det den var i førindustriell tid. 2010 ser ut til å bH varmeste året for 
kloden siden de første registreringene ble foretatt! 1880. Juni 2010 var den 
304. måneden på rad med l:and· og havtemperaturer over gjennomsnittet 
for 1990*!al1eL (Ki!de:NOAA-USA). Konsett!r8:sjonen av C02 ! atmosfæren 
er høyere enn noen gang, og årsaken forklares j hovedsak med bruk av 
fossilt brennstoff 

2.1 ; Internasjonale føringer 
2.1.1: Kyoto-protokoUen 
FNs Kyoto-protokoll ble vedtatt j 1997, og trådte I kraft i 2005. PL 
1~~~;::~~~~; 2009 hadde 184 land, sami EU, ratifisert avtalen, Det er en 
b svakhet ved Kyoto-avtalen at USA og Kitta har valgt å s1å u1enfoL 
Norge imidlertid uncertegnet. og ved det forolik!et seg til å reClusere 
sine årlige klimautslipp sli}:: at de i peri-oden 2008-2012 ikke er høyere enn 
1'%" over niv~et i 1990. Gjennom Kyoto-protokoUen er det innført tre 
ordninger SOO1 skal gjøre arbeidet med a redusere klimagasser 
internasjonalt noe enklere: 

Intemasjonal kvotehandel tillater rike land å kjøpe €lUer selge 
utslippskvoter seg imellom. (Emissions trading) 

Et industrialisert land kan beta!e for tiltak som reduserer utslipp i et 
annet land. Landet som betaler fOr mtaket, kan slippe ut tilsvarende 
mer innenlands, (Joint imo'ementaUon) 

I land kan øke s(ne egne utSlipp ved å betale for tiltak som 
reduserer utsHpoene i fattigere land, Disse tiltakene må også bidra 
ti! bærekraftig utvikling; verstlandeL (Clean Developmenl 
Mechanlsm) 
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2,1,2: EU: 20/20120"målet 
På EUs toppmøte i mars 2007 ble det vedtatt ambisiøse klimamal. Nesten 
to år etter - 6.apri! 2009 - vedtok unionen sin "Klima~ og energi pakke" EUs 
27 mediemsland har satt seg følgende mål innen 2020; 

20% reduks;on av kl'magassutslipp ml. 1990-nlvå 

20%, av energfforbruket skal komme fra fornybare energikilder 

20% reduksjon av energiforbruket gjenoom energieffektivisering 

EUs virkemidler er utformet i direktivEr for hvert av områdene det er satt 
mal for Et revidert kvotedireldiv, direktiv for utbygging av fornybar energi 
og et direktiv for karbonfangst og lagring C02. Hvert enkel! EU-land lager 
sine egne planer for a bidra til at felles mål nas. Pornybardirektivet som vi! 
bl; viktig også for de norske/skandinaviske planene om grønne sertifikater, 
skal etler planen setles i verk 01.012012 

2.2: Nasjonale føringer 
2.2.1 ; Stortingsmelding 34 og klimaforliket på Stortinget 
Stortingsmelding 34 om energi- og klimapolitikken ble lagt fram i 2007. 
U.januar 2008 ble det undertegnet et klimaforHk mellom partiene Høyre, 
Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Arbeiderpar~et og Sosialistisk 
Vens1reparti. I dette forliket understrekes det at klimapo:itikken må innrettes 
slik at den gir størst mulig reduksjon j klimagassutslipp for innsatsen som 
seUes inn. Partiene bak forliket er enige om at generelle vI:"kemidler skal 
være det sentrale j den nasjonale klimapolitikken. 

Klimaforliket slår fast at det er bliligere å gjennomføre store reduksjoner i 
utslipp hvis en starter tidlig. En konsekvens av el slikt standpunkt er al det 
ma satses pa utVikling av teknologi som vi! gi reduksjoner nOe fram i tid, 
Sentrale må! j klimaforliket et: Den internasjonale klimaavtalen fra Kyoto 
begrenser Norges utslipp av klimagasser i periOden 2008 til 2012 ti! 101 
prosent av utslippet i 1990. For utslipp utover dette må vi kjøpe kvoter fra 
utandeL 

2.3: Regionale og lokale føringer 
2.3.1 Regronalplan for energf og kllma i Rogaland 
Regionalplanen for energi- og kfima b!e vedtatt av Fylkeslinget i Rogaland 
r 2009" Hovedmå!ene i planen er: 

.. Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi innen 2020, 
Roga!and skal redusere sitt energiforbruk med 20%, innen 2020. 

.. Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med 
600,000 m 700.000 tonn COl-ekviva!enter- når industrien er holdt 
utenfor, 

Regionplan for energi og klima l Rogaland er et omfattende dokument som 
beskriver bLl:;'t energiproduksjon og !<;Ilmauts!ipp i fylket. Planen synliggjør 
bade et potensial for produksjon av ny fornybar energi i Rogaland og 
alternative mål for reduksjon av klimagasser. Fylkestinget kom gjennom 
denne planen ogS.3 med klar henstll!ing m staten innenfor de områdene 
hvor det regionale nivåel har !ilen påvirkningsmu1ighet. 
DaJanerådet var høringsinstans for behandlingen av fylkets plan. Rådet 
hadde følgende merknader III plandokumentet 
,~D.2: Vedtak i Dalanerådet 
"DafaMtrtujel hadde (Jm')rgikapiUe,' i regionens nylig ved/att Strategiske 
Næringsplan (SNP) som vlgengspvnkt {or sin søknad /Jf ENOVA. om støtte tH 
vfarbeiddise aven enerr;i, og klimaplan. SNP har fokus p~ mulighetene 
dafaneregionen har for;;} bli stor prodl.)senl- og på sikt eksportør - av fornybar 
energL Energi· og kJirrlfJpJanøns visjon orn .;Jf regionen skal bli ne{foeksportør av 
tornybf!lr Mergi er "entet fra SNP. NæringsP!.;Jrten iegger ogs/!; slor vek! pli 
behovet for kompelansefillak i regionens satsing på nætingsu/:'.fikfing, og dMM 
holdningen er videreført i EKP for Dalane. 

Da!anerifldet er styringsgrvppe for arbeidet med energi- og klimaplanen. RMe! har 
oppnevnt arbeid~grljppe og gitt næringssjefen i D<3I<3,'1e <3Mvaref {or å fJ utarbeidel 
et plandokumeni. 

Do fire (orrrlannst,apene var samlet den 26.oktober 2010 {or a diskutere visjon. rn$l 
og tfftek {or EKP for Dalane. Lokalpoiitikerne ønsJ<.et å markere at Dalane har unike 
muligheter t11.st satse pa fornybar energi, og del var al!menn liIsfu!ning Iff offer"!sive 
m/!;!(ormu!eringor pJ døtle of(lråde/. Plandokumentet er U(<3rbeidel i (Orlenge/sen av 
diskusjonene i det felles formannskapsmøtet. " 
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sin Kyoto-forphkte!se med 10 prosentpoeng, Dette 
finanSIerer uts!ippsreduserende tiltak; andre 

land om i u-land 
Norge skal fram ti! 2020 påta seg en forpiiktelse om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp j 
1990, Utslippene l Norge skal reduseres med 15 til il ml!lionertonn 
C02-ekvivalenter i forhold m referansebanen, inkludert skog. Dette 
innebærer at de nasjonale utslippene skal ned til mellom 42 og 44 
mfl!ioner tonn C02~ekvlvalenter i 2020. 
Virkemidler for å sikre av utslipp i eget land skal være en Slor 

~,lUS$fOremybar utvlkling av teknologi, samt tiltak 
for Il n utslipp fra (') 
Som del aven global klimaavtale der også andre 
industriland lar på seg forpliktelser skal Norge ha et forpliktende 
mål om karbonnøytramet senest i 2030 

r) KIirmlIcruJwI sier al !)ife offcnilJge biler ake! gil pk C024ri#. e'ler COZ-rn:j'vail dri\'Sfoff i.'llliJfl 2020, en 
øMkcr,;: 11i:lertlløm en :mllegglng lh' bf!fNSlfiorw f()f e s{,'rm,llJF/1 ID at bi'parksfl fornyes; m,)]fJwnrHig 
ro/.,.,Jrlg. Del furi:;cr!Kies/ovgljl.'ro}j forA rf/oINseff/> or;sfyring 50/11 g."lh1f1iaS,' f offrmt.Jige bygg. $enlIGSifiS 
2010 M diN jCOfl1t11iM>I!!1 ,'t:;F$layltJi t&g,iørirogM om 6: irinføre f>.tJm;&f Jtjap 81' kJlmekvoler for $l1e fi.yraiær. 

2.2.2: Klimakur 
Klimakur 2020 er navnet på en satsing og en prosess som 
Miijøverndepartemente1 har satt i gang for Gi synliggjøre hva Norge kan 
gjøre for å redusere k!1magassutsllppene med 15-i7 millioner tonn innen 
2020. Kjøp av utsUppsreduserende tiltak i andre land er holdt utenom her. 
~K!imakuren" skal oppfylle måiet om a ta to tredjedeler av 
utslippsreduksjonene hjemme. Sammen med statens finansiering av 
uislippkutt i andre land har en som mål at Norge innen 2020 har redusert 
u1slippene med 30 prosent i forhold til 1990. Dette som skritt på veien mol 
å bH et kHmanøytrait land j 2030, 

Klimakuf 2020 er en ~aggruppe ledet av KliF (tidl. SFT). Kjernen i 
faggruppen består i Wlegg til KliF av Statis1isk sentralbyrå, Statens 
vegvesen, O!jedlrektoratet og Norges vassdrags~ og energidirektorat. 
Kjernegruppen trekker også [nn andre sentrale aktører og relevante 
fagmBjøer som for eksempel Husbanken, Sjøfartsdirektoratet. Statens 
byggtekniske etat og Norsk Institutt for skog og landskap. 

3, KLIMAENDRINGER· KONSEKVENSER 

Klima er Ingen statisk størrelse, og endringer i klimaet har forekommet ti! 
alle lider. Klimaendringer er naturlige kIlmaliske variasjoner, som kan være 
regionale €lUer globale. En k!;maeoonng innebærer al 
«gjennomsnl!!sværel» over tid endrer karakter, Leks, med mer eller mindre 
nedbør, lavere €lUer mer el!ermindre vind osv. Slike 
endringer kan ha årsaker som Leks. endringer: jordens 
bane rundt solen, vulkanutbrudd eller endret solaktivitet 
Det er na mye som lyder at menneskelig aktivitet er j ferd med a skape 
en ny klimaendnng, globa! oppvarming. 

Det er stor blant verdens klimaforskere om at ~onsentrasjonen av 
drivhusgasser atmosfæren er økende, og at denne økningen er 
menneskeskapt gjennom avskoging og forbrenning av fossile brennstoff 
som kull, olje og Det er ogsa i stor grad enighet om al temperaturen 
har en økende Det €< imidlertid ikke full enighet om hvor mye 
temperaturen kommer til å sUge, og hva som blir konse'.;.vensene av dette. 
Det er muUg at temperaturøkningen bare er en del av de naturlige 
s0ngingene i temperaturen på jorden og som har foregå!:! gjennom hele 
planetens historie, men klimaforsll:ningen har gitt sterke indikasjoner på at 
ø~ningen j hovedsak er menneskeskapt 

Noen benytter også lokale klimavariasjoner som grunnlag for a hevde at 
det kun er naturlige variasjoner l klimaet. Arene 2009 og 2010 var relativt 
kalde ar i store deler av Norge. Globa!t var både 2009 og 2010 brant de It 
varmeste årene som er registrert (fig. 2 og 3). Det er viktig å være 
merksam på at lokale variasjoner i været ikke behøver fL samsvare med 
globale klimatrender. 

Den menneskesi<apte k!1mapåvirkningen betegner i poU!lsk sammenheng 
den økningen i drivl')useffekten som skyldes menneskelig aktivileL Ved a 
øke andelen av naturlige i atmosfæ;en (b!a. C02 og melan), 
har mennesker i løpet av de 200 årene forstet1<et den naturlige 
drivhuseffekten. Andelen av karbondioksid i atmosfæren har økt fra 0,028 
% HI 0,039 % ffa begynnelsen av den industlielle revolusjon til i dag, 
Scenarier for mU1ige framtidige utslipp viser at den førindustrielle 
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konsentrasjonen av karbondioksid kan fordobles til firedobles i løpet av det 
inneværende århundret. Ifølge FNs klimapanel er det meget sannsynlig 
(over 90 prosent sannsynlighet) at temperaturøkningen i løpet av 1 900-
tallet er en konsekvens av den menneskeskapte drivhuseffekten. FNs 
klimapanel (IPCC) har den siste tiden fått hard kritikk etter flere feil i 
klimarapportene som er utgitt. 
Tilliten til klimapanelet har av den grunn vært synkende, og har fått flere lil 
å tvile på om det overhode er noen globaloppvanning. Hovedkonklusjonen 
fra FNs klimapanel står likevel fast. 

Loka[e utslipp av klimagasser 
Statistisk sentralbyrå (SSS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
har utarbeidet beregninger for klimagassutslippene i kommunene. Tallene 
er ikke basert på eksakte målinger, og må av den grunn vurderes med 
visse forbehold. De gir likevel en god pekepinn for hvordan situasjonen er i 
de enkelte kommuner. 

Figuren viser utvikling i sam [et utslipp av klimagasser i Eigersund 
kommune i perioden 1991-2009: 

Klimagasser I al( 

I_ Klimagasser I anl 

1991 2000 2009 

4. STATUS OG FRAMSKRIVING ENERGIFORBRUK 

EKP for Da[ane vil være en plan bade for tiltak regionen skal gjennomføre 
sammen, og for satsinger og prosjekter i den enkelte kommune. Det er 
derfor samlet inn stats tikk og tallmateria[e for alle fire kommunene hver for 
seg, i tillegg til regionen samlet sett. For at det regionale plandokumentet 
ikke skal bli for omfangsrikt, er det [ag et et eget statistikkved[egg, der 
taUene for de respektive kommunene er sam [et. 

4.1 Samlet energiforbruk 

Samlet energiforbruk i regionen omfatter alt. Det vil si stasjonært forbruk - i 
husholdningene og kommunene, mobilt forbruk - f.eks fra biltrafikk, og bruk 
av energi i industri og landbruk. Det er satt opp tall brutt ned pa sektorer og 
energikilder lenger ut i dokumentet. disse første tallene er tatt med for å 
vise det samlede energiforbruket. Siden EKP for Dalane har som visjon å 
bli nettoeksportør av fornybar energi - er dette viktige tall, siden de viser 
hvordan vårt eget forbruk utvikler seg. 

4.1.1 Samlet energiforbruk i Da[ane 2005 - 2008 - malet i GWh 
2005 2006 2007 2008 Økning i % 

(05·08) 

Eigersund 534,1 547.0 555,0 549.7 2,9 

Sokndal 271,7 277,2 300,2 323,3 19,4 

lund 117,6 124,4 124,2 125,6 6,8 

--Bjerkreim 113,5 116,3 122,0 125,0 10,2 
i 

DALANE 1036,9 1064,9 1101,4 1123,6 8,5 

Kilde. ~. Tabell 06926 

Siden det er 1990 som er referanseåret ifht Kyotoavtalen, har sekretariatet 
forsøkt å finne relevant statistikk tilbake til del tidspunktet. Det er ikke alltid 
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- Miljøvern er blitt mer komplisert 
Tidligere var miljøutfordringene ofte knytt til konkrete og enkle løsninger. 
dag'er miljøvern blitt mer komplisert, samtidig som utfordringene innen 
miljø har fått mer allmenn tilslutning. Miljøvern er ikke et isolert saksfelt, 
men del av et større nettverk 
der bla. helse, trivsel, ressursbruk, tekniske løsninger, økonomi og natur 
går inn i en større helhet. Det europeiske miljøbyrået (EEA) har laget en 
sammenfatning av denne kompleksiteten. Klima og energi inngår som en 
del av helheten, der svaret som oftest vil være at det lokalt, nasjonalt og 
globalt må satses på en mer bærekraftig utvikling (sosialt, økonomisk og 
miljømessig). 

- Kommunen som samfunnsutvik[er 
Kommunens rolle som samfunnsutvik[er har fått økt oppmerksomhet de 
seinere åra, delvis på grunn av nye bestemmelser i plan og bygningsloven, 
men mest på grunn av omstillingskrav og stadig nye utfordringer. Det nytter 
ikke bare å -henge med", en må være i front aven internasjonal utvikling. 

God samfunnsutvikling er avhengig av ressurser - både økonomisk og 
faglig - og en ser ofte at små og middelsstore kommuner svikter som 
samfunns utvikler i kampen om den daglige drift. Loka[ samfunnsutvikling 
handler om planlegging, stedsutvikling, mi[jøkvaliteter, bosetting, 
kommunikasjon og næringsutvikling i videste forstand. Viktige elementer i 
lovgivningen er medvirkning og dialog med innbyggerne, det lokale 
næringslivet og frivillige lag og organisasjoner. 

Skal helheten ivaretas på en god og bærekraftig måte så krever en 
sektorisert hverdag samarbeid på kryss og tvers av tradisjonelle skille[injer 
og fagdisipliner. Dette er en stor utfordring for Eigersund kommunene både 
som by og regionsenter. Det er av den grunn viktig å sette kommunen som 
samfunnsutvik[er høyt opp pa dagsorden både administrativt og politisk. 

fullgode oversikter i SSBs statistikkbank så langt ti [bake, slik at f.eks den 
neste oversikten måtte lages med tall fra flere rapporter - for så å bli satt 
inn i en tabell. Oversikten viser utviklingen l forbruk av energi i kommunene 
i Dalane siden 1 991, når elektrisitet ikke er tatt med. 
EnerQifo rbruk i Dalane samlet (minus elekstrisitet) 
EnergirOrl)ruk 1991 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 Økning 
- elektrisilet i% 

MåJti GWh 

Dalane 522,5 647,3 540,6 686,3 594,1 619,0 622.8 623,7 19,4% 

Kilde .SSB-rapport 

1 991 -tallene får fungere som referanse-år for regionen i denne 
sammenheng. Tallene viser at energiforbruket skifter fra år til år. Hvis en 
ser på økningen fra 1991 til200B, så er den på oppunder 20%. 

Også denne oversikten viser at det er svingninger i energiforbruket - det 
går ikke i en jevn oppadstigende kurve. Den største økningen er fra 1991 til 
1 995. Staistisk Sentralbyrå sier i en kommentar til denne tabellen at de ikke 
har fullgod statistikk, slik at tallene framkommer etter at det er gjort 
beregninger utfra aktivitetsnivå og forbruk på noen energi typer - andre er 
ans [ått. Det kan med andre ord være en fei [margin her, men tendensen er 
nok korrekt, se[vom tallene kanskje ikke stemmer på ti-delen. 

4 1 2' Samlet energiforbruk i Dalane - pr innbygger Målt i KWh 
2005 2006 2007 2008 

22309 innb 22292 innb 22487 innb 22671 innb 

Eigersund 39834,43 40766.14 40826,84 39896,94 

Sokndal 82109,40 83974,56 91916.72 99722,39 

lund 37583,89 40154,94 39807,69 40359,90 

Bjerkreim 46082,01 46989,90 48663,74 49231,98 
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46478,9 49561,1 

Kilde: "Sedrekommune.no" hUp:/llivskraflig.bedrekommune.nofmorelreporis 

Når alt energiforbruk i kommunene fordeles pr. innbygger, ser en hvor stor 
betydning enkeltbedrifter .f.eks. Titania har. Disse tallene sier derfor ikke så 
mye om energiforbruk i husholdningene i de fire kommunene. 

Energiforbruk i Dalane - pr. innbygger - målt i KWh - grafisk framstilt 

Bjerkreim 

..:r Eiperfund 

• " ~ 

~ ,"od 

Soknd<l.l 

I figuren under er det satt opp gjennomsnitt for husholdningene i 
kommunene, fordelt pr. innbygger. Her blir forskjellene adskillig mindre. 
Siden det bare er gode tall fra de siste årene, er det tabellene ovenfor som 
sier mest om utviklingen fra 1990. For årene etter årtusenskiftet kan det se 
ut som om det var en ned gang i energiforbruket i husholdningene fra 2004 
til 2007, men så stiger det igjen i 2008. 

Diesel, lett 297,8 288,0 292,8 333,1 + 11,2 
fyrinasolie 
Tungolje, 68,0 74,5 58 ,8 56.4 ~ 17,1% 
spillore 
Kilde. SSS tabell 06926 Energiforbruk elter region. energitype og tid 

SSB har ikke tall tilbake til 1990 vi kan bruke her. Det er grunnen til at det 
bare er for elektrisitet det kan sammenlignes så langt tilbake i tid - tallene 
for det hadde Dalane Energi. De tallene viser at det har vært en økning i 
forbruket av elektrisitet i regionen pa over 32,9% siden 1990. Forklaringene 
pa det er flere - vekst i befolkningen er en - økt aktivitet i næringslivet og 
etablering av nye bedrifter en annen. Når en ser på forbruk av andre 
energityper i denne tidsperioden, ser en at det er en overgang fra bensin lil 
diesel. Bruken av tungolje reduseres, og reduseres i mange tilfeller an 
naturgass. 

4.1.4 Energiforbruk i Dalane - fordelt på sektorer 
Så langt i EKP er del bare satt opp samlet energiforbruk - og fordelt på 
typer energi. For å få en riktig inntrykk av energisituasjonen i regionen, er 
det også nødvendig å se på forbruket fordel! på sektorer i samfunnet. I 
tabeJien nedenfor er det tall både for stasjonært og mobilt forbruk. Det er 
SSBs inndeling som er brukt, og det er også deres HStatistikkbank~ som er 
utgangspunktet her. Den har ikke tall lenger tilbake enn 2004, så en 
sammenligning med 1990 er det ikke her. (finnes andre steder i planen). 
Tallene vil derfor heller være en indikator på hva som er den dagsaktuelle 
situasjonen. Tall for hver enkelt kommune finnes i statistikkvedJegget til 
EKP, 

Enerniforbruk fordelt Da sektorer 
Forbruk målt i 2005 2006 2007 2008 Endring 
GWh 
Stasjonært - 16,0 15,2 15,4 15,2 -5% 
orimærnærina 
Stasjonært - 355,1 373,3 398,2 386,0 + 8,7% 
industri/bernverk 
Stas'onært - 89,5 93,7 106,3 112,1 + 25,2% 
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4.1.3: Energibruk i husholdningene i Dalane -pr. innbygger - målt i 
KWh 

BJ~rl<r~tm 

..:r E1g ~ rsund 

" 

" ~ 

Iii Lund 

Sokndal 

Svingningene på 2000-tallene ser ul til å samsvare brukbart med de 
økonomiske svingningene i samme tidsrom. Finanskrisa traff ikke Dalane 
sikkelig før i 2009, og skal teorien ~stemme", vil tallene fra dette året vise 
nedgang igjen. 

For å få et fullgodt bilde av forbruket av energi i regionen, er det også 
nødvendig å se på fordelingen av forbruket brutt ned på energibærere. 

4.1.4: Samlet forbruk i Dalane - fordelt på ener!:lit-v er O!:l målt j GWh 
1990 2005 2006 2007 2008 Endrina 

Elektrisitet 369,0 439,0 446,0 478,8 490,0 -+- 32 8% 
Ved, 40,7 40,4 37,1 37,9 -6,8% 
treavfat, lut 
Gass 62,9 92,7 113,4 92,0 + 46,2% 
Bensin, 128,5 123,5 

I Darafin 
120,7 114,1 - 11,2% 

reneste ina 
Stasjonært 199,9 196,6 194,4 200,0 + 0,05% 
husholdninqer 
Mobilt forbruk - 244,9 251,9 258,5 258,2 +5,4% 
veitrafikk 
Mobilt forbruk - 30,2 28,8 28,7 27,8 -7,9% 
Skip 
Mobilt forbruk - 101,4 105,4 100,3 124,2 + 22,4% 
~Annet~ 

(bedrtfter, 
landbruk ve i) 

-KIlde. SSS tabell 00926 Energiforbruk etter refllon. sektor og Ud 

Husholdningene i Dalane reduserte sitt energiforbruk fra 2007 til 2007, men 
økte igjen i 2008. Det var en svært kald vinter i 2009, slik at det er nok 
grunn til å tro at den tendensen forsterker seg da. Den prosentvise 
økningen er størst for stasjonært forbruk innenfor tjenesteytende næringer. 

Det er det stasjonær og mobile energiforbruk i industri og bergverk som gir 
de største utslagene i Dalane. Deretter kommer veitrafikken. Vår region er 
med andre ord ganske lik Rogaland og landet for øvrig. Viktig å minne om 
at reduksjon av energiforbruk i disse sektorene langt på vei er utenfor det 
kommunene og region rådet kan påvirke. I klimaforllkel på Stortinget har en 
sagt at del må være de generelle virkemidlene som står for de store 
reduksjonene - noe som betyr avgiftssystem, kvoteordninger og ny 
teknologi. Tallene for industri og bergverk er uansett tatt med her. De er 
viktige forklaringer på regionens samlede energiforbruk. 

4.2: Framskriving energiforbruk 
Forbruk av energi henger nøye sammen med befolkningsutviklingen. 
strategisk næringsplan for Dalane (SNP) for Dalane er det satt som mål al 
regionen skal ha en "sunn befolkningsvekst - over landsgjennomsnittet". I 
vekslåret 2009 vokste den norske befolkningen med 1,2 %, mens det i 
Dalane samlet sett var en vekst på 1,18% dette året. De fieste andre år 
etler 1990 har ikke Dalane samlet seft vokst så mye. Del er i Eigersund 
den største veksten i Dalane forekommer, mens det er mindre endringer i 
de andre tre kommunene. 
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SSS lager prognoser for befolkningsutvikling basert på en rekke forhold. I 
denne sammenheng presenteres det s.k. MMM-alternativet (der M betyr 
middels: fødselstall, dødstall, inn- og utvandring). Det er vanligvis dette 
MMM-alternativet som brukes, selv om del kanskje ikke alltid stemmer - for 
enkeltkommuner i Dalane har en f.eks ikke vært på middel nivået når det 
gjelder fødselsoverskudd. 

Framskriving av innbyggertallet i Dalane (MMM-alternativet) 
2009 2012 2020 2030 

Ei ersund 13969 14407 15369 16595 
Sokndal 3246 3251 3280 3393 
Lund 3 111 3123 3203 3361 
S'erkreim 2580 2648 2789 2996 
Dalane 22906 23429 24641 26342 
Kilde. SSB FramskmiV"lg av folketanet 2009 

I en foregående tabell var det satt opp en oversikt over hvor stort 
energiforbruket er pr. innbygger i Dalane. Det vil si at all energibruk er 
fordelt på innbyggeme - også bruk i industrien, på veiene osv. For å gjøre 
en tankeeksperiment for å se hva energiforbruket kan bli om ti og tjue år, er 
det gjort en beregning: Hvis vi tar gjennomsnittstallet for Dalane for 2008 
som utgangspunkt i framskrivingen, så viser det at energiforbruket i 
regionen det året, tilsvarte et forbruk på 49561, 1 KWh pr. person. Hvis vi 
forutsetter at dette tallet ikke endrer seg - og bare ser på hva en økning i 
antall innbyggere vil bety, får vi en slik utvikling (og nå målt i GWh) 

FramskrivinQ av enerQiforbruket i Dalane 
Dalane 2008 2012 2020 2030 

(reile tall) I (anslag) (anslag) I (anslag) 
Samlet 1123,6 1161,1 1221,2 1305,5 
energiforbruk, 
målt i GWh 

Dalan adel'fr are nin '" SSB fram knvi e; tall for forb k I 2 KMde eR I b 9 ge Ifra $ S og og ru 008 
Denne modellen viser at en økning i folketallet samlet sett i Dalane, vil 
kunne gi en økning i energiforbruk på ca 16% - når 2008-tallene legges til 
grunn. 

2007 
Nord- 36309 417 39 338 441 1,9% 
Roaaland 
Ryfylke 11 094 376 11994 403 2,4% 
Jæren 103931 416 115126 438 1,7% 
Dalane 9030 405 9603 427 1,8% 
Totalt 160364 412 9603 435 1,8% 
Rogaland 

, '" "' , klima , o Kilde. Reglona p a for eeg og . Roga a d 2009 

Statens vegvesen foretar trafikktellinger rundt om i fylket, og disse tallene 
gir også viktig informasjon om utviklingen av transportsektoren. Her er det 
tatt med tellinger fra E39 ved Tronvik 

4.3.2: Il E39 ved Tronvik 
E TRONVIK I ~ 

I 1 

)9 4404 2C 

Denne tellingen viser en økning på 59% fra 1997 lil 2009. 
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Energiforbruket vil påvirkes av aktiviteten i industrien og landbruket, 
utvikling av veitrafikk og forbruk i husholdningene. Tallene gir likevel en 
pekepinn om at vekst i befolkningen - som er et mål i Dalane - også vil 
medføre økt energiforbruk. Et av dilemmaene når kommuner og regioner 
skal bidra til reduksjon i klimagssutslipp - samtidig som en jobber for å 
etablere flere arbeidsplasser - gjerne innenfor industri - og derved øke 
antall innbyggere. Sammenholdt med tallene for økning i energiforbruk 
siden 1990, ser en at Dalane - som Norge - ikke på langt nær vil kunne nå 
målene og forpliktelsene i Kyotoavtalen. 

4.3 Mobilt forbruk - forventet trafikkutvikling 
I følge "Regionalplan for energi og klima i Rogaland" bidrar 
transportsektoren med 33% av de nasjonale klimagassutslippene, og 
andelen er økende. I Rogaland utgjorde denne andelen 25% l 2005. 
Tallene fra Dalane forteller omtrent det samme, men det avhenger litt av 
hvordan en definerer "transport". 

Mobilt energiforbruk i Dalane samlet sett var i 2008 på 410,2 GWh. I dette 
tallet er mobilt energiforbruk inne i på bed rittenes områder og i landbruket 
regnet inn. I så fall utgjøre dette 36% av del totale energiforbruk i regionen. 
Tar en mobilt energiforbruk i bedriftene ut, og bare ser på trafikk og sjø, 
utgjør delte 25% av totalt energiforbruk. 42% av klimagassutslippene i 
Dalane kommer Fra mobile kilder. 

4.3.1: Personbiler 
Personbilen er det klart dominerende Framkomstmiddelet i Rogaland. 
2006 var det 176 000 personbiler i fylket, noe som gir et gjennomsnitt på 
2,3 personer pr. bi!. Her er det forskjeller kommunene imellom. Siden 1992 
har utslippene av C02 fra personbiler økt med ca 10000 tonn pr. år. 
Utslippene fra buss er bare på 2,5% av utslipp fra personbiler. 

I D R f Antall personbi er - pr 1000 innbygger- alane og -<ogaland orøvrig 
Region Antall Pr. 1000 Antall Pr. 1000 Arlig 

personbiler innbyggere personbiler innbyggere vekst 
2004 i 2004 2007 i 2007 biltetthet 

2004 -

5. STATUS OG FRAMSKRIVING UTSLIPP AV KLIMAGASSER I 
DALANE 

Tall for klimagassutslippene i Dalane er hentet fra klimakalulatoren ti! KLiF 
(Klima og forvrensingsdirektoratet) Her er utslippene delt i tre: stasjonære, mobile 
og prosess. Sistnevnte viser hvor stor del av utslippene i regionen som 
kommer fra industrien. Det er flere ulike klimagasser som måles. For å 
kunne sammenligne utslipp fra ulike kilder, er utslippene beregnet i det 
som kalles C02-ekvivalenter. 

I EKP for Dalane er det forutsatt al en er enig i at klimagassutslippene bør 
reduseres, og det er ikke brukl plass og tid på å forklare de mer 
grunnleggende spørsmålene knyttet til dette. Figuren nedenfor er 
forte!lende - og las med som en viktig illustrasjon. 

5.1 Samlet oversikt utsli p alle sektorer - Dalane samlet 

Mobile kilder 
42% 

Utslipp alle sektorer 
2008 - tonn C02-ekv. 

Stasjonær 

Prosessutslipp 
38% 

Mobile kilder er transportsektoren, men også aktivitet inne på bedriftenes 
områder og i landbruket. Som for Rogaland og res len av Norge, ser vi at 
det er økningen i utslipp fra mobile kilder som har steget mesl fra 1991. 
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Søylene som viser utslipp tilbake til 1991 , viser at det ikke har vært en 
jevnt stigende kurve, men tvert imot at dette er noe som svinger. De 
økonomiske svingninger er grunnleggende her. Bedriftene har mer utslipp 
når produksjonen går for fullt, og også privatbilismen øker når det er 
høykonjunktur. Ved årtusenskifte t var det en nedgang i økonomien i 
Dalane, og dette leses av i utslippsoversiklen. I 2007 og 2008 opplevde 
regionen en kraftig høykonjunktur, med stor aktivitet bl.a ved Aker 
Solulions, Titania og NorOan. På nasjonalt nivå har en sett at utslippene 
gikk ned i 2009, noe som er forklart med finanskrisen. 

$,1.1: Tal/materiale for utslipp I Dalane 1991 - 2008 

Tallene viser at de samlede utslipp i Dalane har økt med 16,8% siden 1991 
- SOm i denne sammenheng får være referanseåret. 

Historiske utSlipp 1991, 1995, 2000 og 2008 
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5.1.2: Fremskriving 

CStasjonælllf forbrenning 

_Mobile Hder 
_ Prosessutsipp 

Framskriving av utslipp defineres som den mengden utslipp en vil få hvis 
det ikke iverksettes noen tiltak - med andre ord at utviklingen får fortsette 
slik den har gjort så lang t. KLiF har utarbeidet en kalkulator for dette, og 
resultatet er selvsag t avhengig av hvor slor økning - eller nedgang - en 
legger inn pr. år. I EKP for Dalane er del gjort følgende tankeeksperiment: 

6. ST A TUS OG FRAMSKRIVING ENERGIPRODUKSJON 

6,1: Vannkraft - status og planlagte pr osj ekter 
Det er nere vannkraftstasjoner i kommunen, men regionen er ikke 
selvforsynt med elektrisitet, så når Dalane Energi ikke kan dekke behovet, 
må det importeres elektrisitet fra andre. Dalane Energi IKS, som er eid av 
kommunen i Dalane, er den største produsenten av energi i Dalane. I 
tillegg er det noen småkraftverk i privat eie, og bedriften Titania har sitt 
eget kraftverk. Det er etablert et anlegg for produksjon av bioenergi på 
Lagård i Egersund. Dette anlegget eies og drives av Bio Dalane. (Omta les 
seinere i EKP) 

Det er under konsesjonsbehandling en rekke nye vannkraftanlegg i 
kommunen. Her blir anslår en hvor stor installert effekt de vi t få - og hva 
slags årproduksjon en kan forvente . Eigersund kommune har gitt en egen 
høringsuttale til disse prosjektene, der en i hovedsak stiller seg positiv til 
de. Det må derfor gjøres et grundig forarbeid, der alle berørte parter blir 
hørt I noen lilfeller vil andre hensyn enn energiproduksjonen veie tyngst: 
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Fra 1991 til 2007 økte utslippene i regionen på omtrent 17%. For å gjøre 
det enkelt er det forutsatt at denne økningen er helt jevn for de ulike 
områdene. - og at den da var på 1% pr. år. Den utviklingen er lagt inn i 
kalkulatoren, og så har den regnet ut hva utslippene vil bli. Viktig å 
understreke at dette er ~spådomskunsl· av det relativt primitive slaget. 

Med 1% økning i utslipp fordelt jevnt utover alle forbruksgrupper, ender 
Dalane opp med en økning i utslippene i forhold til 1991 på over 30%. 

5.1 3. Framskriving av klimagassutslipp i Dalane - samlet sett 
UISlipp ,(000 C02·~kvlvalenler 

2008 2012 2020 

3060 3184. 34"".1 
1983, 20S3.S 2234,S 

0.0 0.0 0.0 
96S94,4 

334.6 348. 376.9 
15649, 16284.7 17634& 
79207 .. 89252.4 

1503,7 1584,8 1S94,'l 
105904,0 11 0204, 119335, 

66142,7 68828. 74531,2_ 
45363.8 47205, ' .1 

20778,8 21622 , 
089, 

økonomi, vern av kullunninner, hensyn til friluflsliv, fiske eller andre ting. 
de lilfellene vil prosjeklene måtte justeres eller ikke bli realisert. 

I 2010 ble det satt i drift et nytt aggregat i 0 greifoss. Kostnadene ved 
denne satsingen var på 25 millioner kroner, og anlegget vil gi en 
årsproduksjon på 7-8 GWh. Tallene for produksjonen Dalane Energi har 
ansvaret for, viser at toppåret blir i 2011 med 210 HWH. 

Energiproduksjonen fra vannkraft - målt i GWh 

1 2004 I 2005 2006 2007 12008 2009 2010 
Dalane Energi 1182.6 1169,3 '59" 1 ' 89,6 1 200" 179.4 114 
Dalane Kraft 

Dalane Energi klarer pr. i dag ikke å holde Dalane selvforsynt med 
elektrisitet . Tabellen nedenfor viser hvordan forbruket av elektrisitet har 
vært i regionen de siste årene. Tallenes tale er med andre ord ganske klar 
- dalbuene bruker vesenllig mer ektrisitet - enn det Dalane Energi 
produserer. Dalane Energi er bl.a på bakgrunn av dette, opptatt av å øke 
sin produksjon - både ved å få mer effekt ut av eksisterende an legg, og å 
sette nye anlegg - både innenfor vann- og vindkraff i produksjon. 
6.1.1: Forbruk av 'i D~-m~I;;o~Wh 

2005 1 2009 Enddn9 ; 

; 213.9 238.6 
30kndal I 129.7 ,2 ' ,4 '.9 241 16 
und 51.9 

45. 
·alane 1,0 ;,0 1,8 566.3 19 

,~.a 

Den neste tabellen er en oversikt over pianJagte utbygginger av vannkraft i 
Dalane. Det er satt opp en kolonne med tittel ·status pr .. ) for å angi hvor 
langt en er kommet i saksbehandling. Uten å gå inn i de enkelte prosjek ter i 
detalj, får en inntrykk av både hvor omfattende saksbehandling det er for 
prosjekter av denne type, og hvilke kostnader det er snakk om. Teknisk 
Ukeblad offentliggjorde nylig en rapport som viste at kostnadene ved 
utbygg ing av vannkraft har økt kraftig de siste årene. Dalane Energi 
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(sammen med Lyse Energi og IVAR) utarbeidet i 2002 en rapport for 
utnyttelse av Bjerkreimsvassdraget. Der oppgis det at prisen for utbygging 
av kraftverket Ørsdalen Nord er på 2, 10 kr pr. KWh. I 2010 beregner 
selskapet at kostnadene her har økt til 3,50 kr pr. KWh. 

6.1.2: Status for planlagte prosjekter; Eigersund kommune · 
tradisionell vannkraft 
Navn Kommune Installasjon I ~_~p(oduksJon Utbyg gings· Status pr. 

(Effekt · (GWh) kostnad nov. 2011 
MW) (mill) 

Hellelands- Eigersund .3 MW 1S5GWh 750 mill Kons. Søk 
vassdraget "vaskes· I 

NVE. 
Søknad H· 
10 

Kl/de. De/ene Energi ved Rolf Ol/es/ad pr. september 2010 -
6.1.3: Småkraftverk 

minkraftverk som har fått konsesjon siden 
1923, er det til sammen 23 
prosjekter i Dalane. 
Regionen har med andre 
ord lange tradisjoner i å 
utnytte vannkra ften. I 1923 
er det registrert en 
regulering i 
Hellelandsvassdraget, og 
ytterligere en r i 1930. 
Mellom 1930 og 1 990 er 
det åtte prosjekter - alle 
innenfor kategorien 
"mikrokraftverk (dvs. 
ins tallert effekt mindre enn 

1 MW). Mellom 1990 og 2005 behandlet NVE sju mikrokraftprosjekter fra 
Dalane. Småkraftverk er definert å ha en installert effekt som er større enn 
1 MW og mindre enn 10MW. Oversikten over småkraftverkene som er gi« 
konsesjon siden 2001 er gjengitt i sin helhet 

6.2.2: Bio Da/ane AS 
Selskapet Bio Dalane AS ble etablert i aprit 2007, med 59 aksjonærer, 56 
landbrukere fra Dalane i tillegg (il Vestskog BA, Skogselskapet i Rogaland 
og AT Biovarme. Sistnevnle eier 1/3 av aksjene. Aksjekapital opprinnelig 
1,6 mill , utvidel til 3,1 mill kr i begynnelsen av 2008. Selskapet vant 
anbudet på Lagård, og fikk ytterligere utvidelse av aksjekapitalen våren 
20 10, til 4,3 mill kr 

6.2.3: Varmesentralen på Lagård 
Anlegget på Lagård er å regne for et pilot-anlegg i Dalane, og det kan være 
av interesse å ha med noen sentrale tall : 700 meter med ~ernvarmegrøft (+ 
450 m høsten 2010GB), dvs 11 50 m med grøft, rør i slål, godt isolert. 
Flissilo på 135 m3 Og biokjel Mawera 850 med hydraulisk innmating. Elkjele 
på 430 KW som spiss/reserve og akkumulatortank på 40 ml-doble pumper, 
vannrenseanlegg og tJykkregulator, samt spiss/reserve basert på olje 
installert sommer 2010. Multisyklon for rensning av røykgass. Skorstejnen 
er 20 m høy, fri«stående 

6.2. 4: Drift av anlegget på Lagård 
Anlegget anvender alle typer jomfruelig flis fra skog, både rå og tørr, og 
flisa kjøpes fra nærområdet. Det er et årsbehov på ca 1 900 fast m~ virke, 
eller ca 5000 løs m3

. Anlegget er automatisk, men bør inspiseres ved jevne 
mellomrom. Del er ~emovervåk ing/styring installert, også alarm pr 
mobiltelefon. Måleravlesning hos alle kunder 1 gang pr mnd og 
asketømming 1 gang pr mnd i snitt 

Investering 11,6 mill kr i 1 byggetrinn + 2,7 mill kr i 2 byggetrinn (+ 
rørnett til Grøne Bråden, + spiss/reserve + flislager 
Tilskudd fra Innovasjon Norge Rogaland på 3.5 mill (pilotanlegg)+ 
0,8 mill 2 byggeirinn 
Varmepris avhenger av e lektrisHeVoljepris 
Kunder. 

o Eigersund Sjukehus ( IolaIla51) 
o Dalene Videregående skole (totaJlast) 
o Lagård bo og Servicesenter (totaBast) 
o Lagård ungdomsskole (IolaIlast) 
o Lagård Svømmehall (tolaIlast) 
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Del er flere aktører inne i bildet når det gjelder utbygging av små kraftverk 
og mini/mikro-kraftverk. 

Tabellen nedenfor viser hvor langt de forskjellige har kOmmet i prosessen. 
tillegg lil de prosjektene som ennå ikke har fått sine søknader avgjort, 
tigger det inne to klagesaker - fra kraftverkene i HegeIstad og Bringedal, 
som fikk avslag på sine søknader i henholdsvis 2007 og 2009, Det er el 
viktig poeng når en skal vurdere nye prosjekter for små- og minikraftverk å 
se på hva kostnadene vil bli når disse kraftverkene skal knyttes til 
eksisterende nett. Av og til kan det nok hende at de øknomiske gevinstene 
for grunneieme ikke blir så store som de ser for seg. 

Lista på neste side er hentet fra NVEs oversikter over innkomne søknader 
fra Eigersund kommune, og oppdatert pr. 22.november 2010. 

6 ' k .1.5: P an agte mIkro - minI og sma raftverk. s tatus i NVE 
Navn Kommune Installert ~~sproduksjon Status NVE 

effekt (Målt i GWh) 
(Målt i 
MW) 

Tverråna Eigersund 4.0 11.50 Søknad 
kr.verk under 

forberedelse 
Skinnellåna Eigersund 4.30 14.00 Søknad 

under 
forberedelse 

Kilde. NVEs overSikter over konsesjonssaker 

6.2: Bioenergi 
De 4 lokale skogeierlagene i Dalane møttes våren 2004 for å se tte fokus 
på miljøvennlig varmeproduksjon ved brenning av skogsflis. Bio Dalane 
har stått for bygging og drift av et bioenergianlegg på Lagård. Dette beljner 
sykehuset, ungdomsskolen, videregående skole, svømmebassenget. bo og 
servicesenter og sykehjem , Partnere i tillegg til Eigersund kommune er 
Rogaland fylkeskommune og Slaten/Sykehuset på kjøpersiden og Bio 
Dalane som selger av varme 

o Grøne Bråden (totaUast) fra nyttår 10/ 11 
Samlet energileveranse forventet å bli 3,Omill kWh. Varmesentralen 
kan levere opp lil 3,5 mi ll kWh, og kan derfor også forsyne 
eventuelle nye bygg i området. 
Selskapet hadde underskudd ved første års drift (09) , men håper på 
å kunne gå i balanse r 2010. 

6.1.5: Miljø og utslipp 
Anlegget oppfyller alle normer, og det meste av det som kommer ut av 
skorsteinen er damp. Biokjelen tilsvarer ca 200 vanlige vedovner, mens 
ulslippet tilsvarer utslipp fra 3 - 4 private vedovner. MedgåU energi for 
uttak av vi rke i skog til varme hos kunde utgjør ca 5 % av levert varme, 
eller ca 10 gram COz per kWh mol 400 gram tor olje og 500 gramlkWh fra 
eJeklrisilel. dersom en regner deUe som importert kraft. 

3,0 mill kWh levert biovarme vil gi en årlig besparelse på 1200 lonn CO2 
ved erstatning av oljefyr eller 1500 tonns besparelse ved erstatning av 
importert elektrisilei fra Europa. Dersom en regner det marginalt og ser 
biovarmen som erstatter av importert kullkraft, så er forhindrer det et utslipp 
på 3000 tonn i Europa. 

6.2.5: Vedfyring i private hjem 
Energiforbruk fra ved viser en synkende tendens på figuren hentet fra 
SSBs Statistikkbank. Det er grunn lil å tro at tallene vil stige igjen i 2009, på 
grunn av den kalde vinteren. En for1daring på nedgangen kan være at 
mange av husstandene som går over ti l bruk av varmepumpe, tidligere var 
forbrukere av ved til oppvarming. 

6.3: Vindkraft 
I andre deler av Rogaland har det vært mest fokus på vindkraft offshore, 
mens Dalane har potensiale ti l å bli en av landets mest betydningsfuUe 
regioner når det gjelder vindkraft pa land. Forutsetningen for det er at det 
kommer på plass ordninger av typen "grønne sertifikater" som kan forsvare 
de store investeringene som disse anleggene vil bety. 

34 



I denne planen vises det konkret al det er et stort potensial i Dalane for 
utbygging av vindkraft, men del må under.strekes at det i hvert enkelt tilfelle 
skal gjøres konsekvensutredninger og vurderinger av lønnsomhet, eHekt 
på natur og nænniljø, fare for støy og andre forhold som kan forringe 
livskvalitet til dem som blir naboer iiI vindparkene. De positive effektene må 
overstige de negative for at det skal være aktuelt å realisere 
vindkra ftplanene I Dalane. 

Spesielt gode forhold i sørvest 
Målinger viser at del er Sørvestlandet som har de beste forholdene for 
vindkraftproduksjon i Norge. VIndturbinene trenger jevn vind, slik at de kan 
produsere så stabilt som mulig. Kraftige stormer, og deretter vindstille
viIIe bety for stor slitasje på utstyr den ene dagen, og ingen inntekter den 
andre. I Dalane erdet høy, stabil middelvind - noe som er gunstig: mye 
kuling, lite storm. 

I Dalane planlegges det en rekke vindkraftanlegg. Tre av dem har fått 
konsesjon fra NVE, mens y1terligere to er prioritert behandlet innen 2011. 
De øvrige prosjektene vil antagelig ikke bli realitetsbehandlet j NVE før i 
2014, og ligger dermed på is i skrivende stund. 

i Dalane: søkt tildelt - avslaft pr. 200910 
N.v, 

110 MW 

7. BEREDSKAP DG KLiMATILPASSNING 

IGWh) 

~ 

1''' GWh 

I Sto,,, 

I K'~ • .:.,. 
I ,Ol MO 

Klimaendringene er trolig den største utfordringen som vårt samfunn står 
over- for i åra som kommer. Det er viktig å fremme tiltak som reduserer 
utslipp av klimagasser, men det vil også være viktig å forberede tiltak fOf å 
begrense skadene av de endringene som kan komme. Det kan koste dyrt å 
ikke være forberedt, spesielt der det er snakk om langsiktige investeringer i 
blant annet infrastruktur og større bygg. 

Klimatilpasning er nødvendig både fordi klimaendringene kan føre til økt 
sårbarhet for kommunen og stort erstatningsansvar. Kommunene har en 
sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning, og sitter med viktige 
virkemidler. De legger også rammene for næringslivet I kommunen, blanl 
annet gjennom arealplanlegging. 

I Eigersund har vi slort sett et robust samfunn med gode rutiner, beredskap 
og erfaringsgrunnlag. Vi vil ikke se store endringer på grunn av 
klimaendringene, såfremt en tar tilstrekkelig hensyn til dette i kommunens 
planlegging. Vi har ikke vært utsa tt for alvorlige hendelser som med 
sikkerhet kan tilskrives klimaendringer. Det er viktig al vi er forberedt, både 
på hendelser som kan skje brått, men også de på utfordringene som er 
kny1tet til mer gradvise endringer. Det som særlig kan bli nytl i framliden, er 
at det blir gradvis vannere, noe som igjen kan føre til mer nedbør~ og 
ekstremværhendelser. 
I Norge har alle sektorer og forvaltning snivåer et selvstendig ansvar for å 
redusere konsekvenser av klimaendringer innenfor eget område. 

Utfordringer lokalt 
Del største utfordringen for Eigersund vit bli ved en eventuell stigning j 

havnivået og økt hyppighet på flommer i Hellelandsvassdraget. I veilederen 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (OSS) er det antyde! 
en stigning i havnivået på Rogalandskyslen på ca. 80 cm om 100 år. 
Dersom dette skulle slå til, vil del få store konsekvenser for spesielt 
sentrumsområdene i Egersund by og andre lavereliggende deler av 
kommunen. I førsle omgang vil en stigning i havnivået merkes i 
uværperioder med stormflo på over 2 meter. Økt nedbør, som igjen fører til 
større fuktighet , kan få følger for en rekke bygninger, ikke minst 
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Dufiellel Sokndal 60 MW 160 GWn Søkt NVE 
Fruknulen Sokndal 90 MW 270 GWn Søkt NVE 
KildlJ: NVEs ove~kl o"""r innkomne kotISI1$}o11ssøknaderpr. nov 2010 

6.4: Bølgekraftverk 
Det er ingen bølgekraftanlegg i Dalane foreløpig . Området ved Svåheia er 
regulert til formålet, og kan kobles til øvrige fornybarprosjekter i umiddelbar 
nærhet: vindkraft (søknad om 8 møller til behandling i NVE), uttak av 
masse lil biogass og to vannkraftverk som allerede er etablert. Flere 
aktører har vært interessert i å etablere testanlegg for bølgekraft, nå sist 
Langlee. 

6,5 Skogplanting 
Naturlig oppvekst av krattskog i Dalane binder bare ca 10 % C02 i forhold 
til produktiv granllerkeskog. Bra produksjonsskog er altså 10 ganger bedre 
til å binde C02 og i tillegg har det vist seg å være en god investering for 
skogeieren. EKP for Dalane mener det bør være mulig å beplante 10 % av 
dette arealet, noe som vil det gi en årlig C02 binding på 15.000 lonn. 

Hvis målet om å beplante 10 % av potensiell skogreisningsmark for hele 
Dalane, vil det dreie seg om planting på ca 30.000 daa. Dette ville gi en 
årlig C02~bjnding på 45.000 tonn. En viktig tilleggseffekt er at dette også 
skaper store tømmerverdier for neste generasjoner. Slik sett er 
skogplanting en vinn -vinn-situasjon for aUe parter. Dalane har muligheter 
lil å yte et betydeUg bidrag til al Rogaland når sine mål om C02-binding, 
ved å øke skogplantingen. 
I Dalane bør det utarbeides en felles plan for etablering av "klima skoger", 
både for å gjøre satsingen effektiv og lønnsom, men også for å sikre at 
regionen tilegner seg al! oppdatert kompetanse på fagfeltet. 

Fakta om skoqen i "ane (Målt i daa 
, bonitet id dels bonitet _a' bonitet 

000 
Sokndal , 000 
Lur>d , 000 

) 000 3 
DALANE 10 71000 15000 

trehusbebyggelsen. Faren for flom fra vassdrag må antas å være relativt 
slor jfr. Helleandsvassclraget og deler av Bjerkreimsvassdraget. Deler av 
kommunen har også rasfare pga. jord- eller snøskred. 

" Kommunal beredskapspJikt 
Lov om lokal beredskapsplikt av 25. juni 2010 er iverksatt (ra 1. januar 
2011 . Loven sikrer at kommunene ivaretar befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Kommunene skal arbeide systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhet på tvers av sektorene i kommunen. 
- Risiko- og såbarhetsanalyse 
Kommunene skal gjennomføre en helhetlig risiko- og såbarhetsanalyse 
(ROS-analyse), som skal danne grunnlaget for en overordnet 
beredskapsplan. Kravet om at kommunene skal la hensyn til endringer i 
klimaet i sin planlegging, er også latt inn i pran- og bygningsloven: § 4-3 
sier al kommunen skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS
analyse) når den har planer for ulbygging. Klimaendringene er en del av 
dette risikobildet og skal inngå i ROS-analyse. 
- Kommunal planstrategi og klimatilpasning 
Kommunestyret skal vedla en kommunal planstrategi første året etter 
kommunevalget, jfr. §10-1. Konsekvenser av klimaendringer som økte 
nedbørmengder, flom og skred, eller tap av biologisk mangfold, kan 
være slike nye føringer som kommunen må la hesyn til. EI planbehov kan 
også være å la inn klimatilpasning i utarbeidelselrevidering av Klima- og 
energip lanen. 
- Planprogram og klimatilpasning 
Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av 
planarbeidet og skal tilpasses den konkrete plansituasjonen og 
planbehovet. Kommunen skal ved utarbeidelse av utbyggingsplaner påse 
at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. jf. § 4-3. 
Risikoforhold bør være kjent før arealbruksformål vurderes. 
- Planbeskrivelse 
Som en generell regel gjelder det at alle planer etter loven skal beskrive 
planens formål, hovedinnhold og virkninger. Planbeskrivelsen skal bl.a. 
beskrive hvordan tema og utfordringer, herunder klimaendringer. fra 
planstrategi skal følges opp i planforslaget. Krav til planbeskrivelse er nytt, 
se PBL §4-2. 
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- Kon sekvensutredninger 
Hensikten med konsekvensutredningen er at hensynet !il miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelser av planer. og når det tas stilling lil 
om, og eventuelt på hvilke vilkå r, planen kan gjennomføreres. Vik tigst er 
det at de risiko- og sårbarhetsforhold som avdekkes, herunder 
konsekvenser av klimaendringer, og som det må {as hensyn til i den videre 
planprosess, beskrives og vurderes i konsekvensutredningen, og om 
nødvendig komm er til uttrykk i endelig plan. 
- Kommuneplanens samfun nsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, mål 
og strategier- for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organsisasjon, for sektorer og utvalgte målgrupper. 
Mål og strategier for å møte ulike samfunnssikkerhetsutfordringer, som del 
å legge strategi for å redusere konsekvensene av endringer i klima, som 
økt flomfare, skredfare. ekstremvær, fuktskader i bygninger m.m, bør 
behandles i samfunnsdel. 
Kommuneplanens handlingsdel 
Handlingsdelen skal anvise tHtak for gjennomføring av målsettinger for 
samfunnssikker,het i samfunnsdel og hvordan blant annet 
klimautfordringene skal følges opp. Dette gjelder ikke bare kommunens 
egne tiltak, men også avtaler som inngås med andre offentlige organer og 
private aktører. 
- Arealdel og klimatilpasning 
Arealplanen skal bl.a . angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes 
og ve rnes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av 
arealene. I dette arbeidet er det særdeles viktig å ha oversikt over nsiko
og sårbarhetsforhold, herunder behov for klimatilpasning. § 4-3 stiller krav 
om lisiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen bør derfor i utgangspunktet 
ha oversikt over potensiell risiko- og sårbarhet i kommunen før 
arealbruksformål vurderes. 

Dette er ambisiøse, men realistiske målsettinger, avhengig av om 
torslagene lil tiltak blir gjennomførte. De største utfordringene er 
innen transport. EI område der en er avhengig av statlige myndigheter og 
som den enkelte kommune har relativt liten innflytelse på. Til gjengjeld så 
skjer det svært mye innen rorskning og utvikling (f OU) internasjonalt, og 
innen 2020 er det forventet at bilparken vil ha et helt annen energiforbruk 
enn dagens bilpark. 

8.1 Satsingsområder og handlingsprogram 

8.2 Transport og arealplanlegging 
God arealplanlegging er et viktig redskap både for å forbedre eller verne 
om eksisterende kvali teter, og for å fremme framtidige løsninger og 
utviklingsmuligheter. Plan. og bygningsloven er det viktigste redskapen 
kommunen har for å styre en fornuftig og 
framtidsrettet arealbruk. 

Det er en rekke drivkrefter i samfunnet som påvirker arealplanleggingen. 
Dette gjelder bl.a . endringer i bosettings mønsteret regionalt og lokalt, 
endring i reisevaner. I tillegg til befolkningsveksten, vil den generelle 
økonomiske utviklingen og økt kjøpekraft særlig virke inn på økt 
aktivileisnivå, økt mobititet og økt forbruk . 

En planlegging hvor økt privatbilisme ofte har gått på bekostning av andre 
viklige hensyn som trivsel, helse, miljø og en framlidsrettet arealutnyttelse. 
Innen samferdselssektoren er vegtransport største kilden til utslipp av 
klimagasser.Mengden av klimagassutslipp fra lufttransporten er vesentlig 
mindre enn for vegtrafikk, skipstrafikk og andre mobile kilder 
(anleggsmaskiner m. v.) jfr. Statens Vegvesen. Det er ingen direkte 
sammenheng mellom trafikkvekst og økte utslipp av klimagasser. Dette 
henger i hovedsak sammen med at transportmidlene er blitt mer 
energieffektive. Dette har bidratt til al energibruk lillransport særlig på 
vegsiden ikke har økt like mye som trafikkveksten. Noe av dette motvirkes 
av at del fram til 2007 ble kjøpt stadig tyngre biler med større molorer. 
Avgiftsomleggingen i 2007 som ga høyere avgifter for biler med store C02· 
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8. OVERORDNET MAL FOR ENERGI OG KLIMAPLAN 

Planens målsettinger er knyttet opp til kommuneplanen for Eigersund 
kommune som bl.a. sier at: 
-Eigersund kommune vil arbeide for at hensynet til innbyggernes helse, 
velferd og ffivsel settes i sentrum for kommunens miljøarbeid. Kommunen 
skal gjennom sin aktivitet stimutere 
til en miljøvennlig utvikling. " 

Det er pekt på følgende målsettinger for dette arbeidet I kommuneplanens 
tekstdel: 

Hensyn til miljø, landskap, universell utforming og arkitektur ska l 
legges til grunn ved alle kommunal virksomhet. 
Dreie samfunnsutviklingen i en miljøvennlig retning når det gjelder 
produksjon, forbruk og transport. 
Eigersund skal bli en sentral kommune for utvikling av virksomhet 
innen energi og miljø. 
Eigersund kommune skal redusere utslippene av klimagasser med 
25% innen 2020. 
Styrke miljøbevisstheten i skoler-og barnehager. 

Målsettinger fo r Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 

Utslippene av klimagasser i Eigersund kommune reduseres med 
minst 25 % innen 2020 (fra 2003·nivå). 

Elektrisitetsforbruket (el) i Eigersund kommune skal stabiliseres på 
2009-nivå. 

Innen 2020 skal det være minst 10 % redusert energibruk i kommunal 
bygningsmasse. 

I Innen 2020 skal Dalane være nettoeksportør av forn ybar energi 

utslipp, førte imidlertid til et markert fall i gjennomsnittlig ulslipp fra nye biler 
fra 177 glkm j 2006 til 159 g/km. 

En kommune har relativt liten innflytelse på utslipp fra 
samferdselssektoren. Ett av de mest virkningsfulle tiltakene på sikl vi l være 
utskiftning av bilparken, med overgang ti! mer miljøvennlige kjøretøy. Noe 
som krever tilrettelegging av stallige finansleringstiltak (avgiftsfritak m.v.). 

8.3 Energieffektivisering - stasjonært energibruk 
Som stasjonær energibruk regner en alle former for bruk av energi, med 
unntak av bruk av energi til transport (mobil energibruk). 

Norge skiller seg fra andre land ved at hoveddelen av det innenlandske 
stasjonære energiforbruket dekkes av elektrisitet, primært basert på 
vannkraft. Vannkraft er en fomybar energ ikilde og gir ikke klimagassutslipp. 

Forbruket av fyringsolje til oppvarming er vesentlig reduser1 de seinere åra. 

8.4 EnergIp roduksjon - v idereutvikle eksisterende - etablere nye 
En har tatt utgangspunkt i det potensialet regionen har på vann-, vind-, 
bølge~ og bionergi, og ønsker å ha en bred satsing på alle disse områdene. 
Storsatsingen på produksjon av fornybar energi vil kreve ny kompetanse, 
og det er derfor talt med mål og tillak både for fagskole og 
fagarbeiderutdanning. Vannkraft som "grønt batteri- i kombinasjon med 
utbygging av vindkraft er en aktuell problemstilling i Norge, og Dalane og 
Eigersund har muligheter til å bli område for uttesting av både ny teknologi 
og samkjørt produksjon og organisering av fornybar kraft . 

8.5 Forbruk og avfall 
Internasjonalt så ligger Norge på forbrukstoppen . Vi har også el betydelig 
større forbruk (mål! pr. innbygger) enn de fleste andre 
land i Europa. Økende forbruk bidrar til store klimagassu tslipp både i 
forhold til produksjon, transport og avfallsmengder. Avfallsmengdene flater 
imidlertid ut, vi gjenvinner mer og deponeringen har nesten opphørt. 
Forurensningsproblemene fra avfall er redusert. Utfordringen framover blir 
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å redusere forbruket, samt utnytte ressursen i avfallet gjennom blant annet 
å føre den tilbake til kretsløpet. 

8.6 Beredskap og klimatllpassning 
Klimaendringene er trolig den største utfordringen som vårt samfunn står 
over- for i åra som kommer. Det er viktig å fremme tiltak som reduserer 
utslipp av klimagasser, men det vil også være viktig å forberede tiltak for å 
begrense skadene av de endringene som kan komme. Konsekvenser av 
klimaendringer kan bli mange. Det kan koste dyrt å ikke være forberedt, 
spesielt der det er snakk om langsiktige investeringer i blant annet 
infrastruktur og større bygg. 

Klimatilpasning er nødvendig både fordi klimaendringene kan føre til økt 
sårbarhet for kommunen og stort erstatningsansvar. Kommunene har en 
sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning, og sitter med viktige 
virkemidler. De legger også rammene for næringslivet i kommunen, blant 
annet gjennom arealplanlegging. 

8.7 Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid 
Kunnskapsbygging og adferdsendring i befolkningen er viktig for å 
redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Samtidig er det knyttet mye 
FOU til nye energiløsninger samtidig som dette baner veg for nye 
fagutdanninger og yrker. 

9. HANDLINGSPROGRAM 2012- 2020 

Beskrivelse 

1 TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 

Tilrettelegging 
vedkollektivknutepunkt for å gi 
god tilgjengelighet for brukerne. 
Stasjons- og knutepunktsutvikling 
- Eie - områderegul erlng jfr. 
kommuneplanen. 

Gjennom kommuneplanen legge nye 
byggeomr~der slik at de primært kan 

i;:~il,'·""·1fiI benytte seg av kOliektM:ilbudet. 

Klimahensyn og energibruk 
vektlegges ved etablering av 
nye boligfelt og 
næringsområder. 

Utarbeides delplan for et 
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Konsekvens 

Redusert transportMhov·. 
Mer ko·llektivtrafikk·. 
Gode. ov.ergangsløsninger. 
Bedre mulighet for ~ p·endle med tog 
til og fra Eger?und. 

Redusert transportbehov. 
Mer kollektivtrafikk 

Redusert transportbehov. 
Mer kollek·t i.vtraflkk 

Redusert transpor.tbehov. 
Mer kollektivtrafikk 

Bidrar t!l at tiltakshavere 
følger opp klimave~l"!lige 
intensjoner i 
byutviklingen 

Bedre tilbud til gående og 
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Ansvar 

P0.lltlsk/plan 

POlitisk/ pl.an· 

POlitisk/plan 

Politisk/plan/ 
byggesak/eiendom 

Politisk/ plan 

Tidsplan 

2012-2020 

2012-2020 

2012- 2020 

2012-2020 

2014-2020 
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Beskrivelse 
overordnet gang- og 
sykkelveinett, 
Avsette tilstrekkelig arealer i 

I og 
I 

Vurdere tiltak og utbedringersom 
gir bedrefremkommelighet for 
kollektivtrafikken, som · 
bedreframkom~el i9het og 
busskur. 
Arbeide for styrking av 
ekspressbuss-tilbudet nord- og 
sørover. 

kommuneplanen legge ORP 
I gode overgangSmUl[lheter 09 

etablering av boligomr der m ed 
gangavstand til stasjonene, 
Vise spor ·j kommuneplanens arealdel 
og legge press på regionale 
myndigheter. 

Tilrettelegge for at kollektivtrafikken 
#:;;~~ er for alle. 

Dalane har vært prøveregion for et 
proSjekt for bestillingsruter. 
Ordningen har trengt - og trenger
tid til å bli innarbeidet, men er et 
godt alternativ til tradisjonelle 

,";"'.'.~ ... I bussruter til spredt bebygde 
områder. Denne ordningen bør 

·~$it~""'-~:'" evalueres og ev. justeres I tr~d med 
............. """'_ ........... _ ......... dette. 

Beskrivelse 
Busstilbud mellom 
kommunesentrene, internt I 
Egersund by, og nord- og sørover ut 
av regionen. 

av sykler i regi av 
brannstasjonen. 

Stille krav til sykkelparkering 
ved nybygg og I reguleringsplaner. 
Utrede tiltak for å skape gode 
ordninger for Økt 
sykkelbruk i arbeidstiden, 
som alternativ til 

en sak gjennom 
parkeri ersund og 
vurdere ulike tiltak grunnlag . 
Kan oppnås. ved mer fleksibel bruk'av 
parkeringsplassene i sentrum. 
Virkemiddel som bør vurderes kl'n 
være: tidsbegrenset avgiftsparkering, 
redusere antall p-plasser i randsonen 
rundt sentrum, parkeringskontroll . 
Informasjon om 
miljøvennlige reisemiddel! 
kollektivtransport 
MObllitetsrådgiVnin~ for å 
endre reisevaner b de 

Konsekvens 
syklende; Økt andel 

Større regularitet, kQrtere 
reisetid og bedre ·~omfort 

Større regular.itet, kQrter~reisetid 
og bedr~ komfort. 
Tog ~om reelt alternatjv til bil. 

Økt va lgfrihet for alle 

Vil bety at kollektive løsf)lnger kan 
erstatte bli - selv om ogSå 
bestliJingsrutene går m.e.d. bli . 
Foru'tsetnirigene for mlljøgevl.nst er 
at flere g~r sammen om ~ bru~e 
ordningen. 
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Konsekvens 
Et avgjørende tiltak for a rykkes med 
! redusere ~ilbruk internt i regiof)en 
- spesielt i Egersund· by. Det er ikke 
gjort beregninger av effekten av 
dette tiltaket i EKP-sammenheng, 
men dette bør.gjøres i hver enk'elt 
kommu ner. Her er' det mye ~ lære 
av andre kommuner - særlig 'de 
større byene· - som har brukt 
ressurser p~ denne type 'beregnln'ger 

Økt andel sykkelwrer på 
korte turer og redusere bilbruk i 
sentrum. 
Bedre tilbud til de 
syklende 
Økt andel sykkelturer. 

Min4re bilbruk 

Mindre bilbruk og utslipp 

Mindre privat bilbruk 
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AnSvar. 

Poiitisk/plan 

Politisk/plan 

PolltJ~kfp"lan 

Næringssjefen 

Ansvar 
Næ.ringssjefe:n 

Miljøavd. 

Plan 

Rådmann 

lnfo 

lnfo 

T'ldsplan 

2012-2020 

2012-2020 

2012-2020 . 

2012-2015 

Tidsplan 
2012-2014 

2012-2015 

2012-2014 

2012-2014 

2012-2013 

20 11-2020 

2011-2020 
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Tilbud om opplæring I "Eea-
Orivlng"-for egne 
ansatte/virksomheter 

Innkjøp og bruk av 
hybrid/ladbare biler i kommunal 
v irksomhet. 
Bør sees i sammenheng med ny 
avtale om leasingbiler til 
kommunen. 
Etablere og gi støtte til nye 
ladepunkter for el-biler. 
Støtteordningen til Transnova 
utnyttes 

Fremme en egen sak om dette for S 
belyse muHghetene. Dette er delvrs 
satt I system ved at en leasingbil 

IN flere . 

Gi veiledning og foreta 
stikkprøvekontroller. 
Forvalte tilskuddsordninger til 
miljøvennlig jordbruk. 
Være pSdriver for prosjekt for 
utnyttelseav husdyrgjødsel, eks. 
Kretsløp Follo. 
Veilede i riktig behand ling av 
husdyrgjødsel. 
Veilede I r iktig bruk av 
kunstgjødsel -
presisjonsgjødsling . 

Veilede for å redusere 
jordbearbeiding og fremme 

Besk.-lvelse 
klimavennlig skogsdrift. 

landbrukskontoret arbeider aktivt 
for å tilegne seg kunnskap og 
spre informasjon. 
Det sendes ut informasjon og 
arrangeres fagmøter. 
Etablere samarbeidsarenaer 
mellom kommunen og landbruket 
for å løse oppgavene . 

2. ENERGIEFFEKTIVISERING - STASJONÆRT ENERGIBRUK 

en ikke si sikkert i skrivende stund , 
Det er derfor nødvendig å rage en 
oversikt over de kommunale 
byggene, for å kunne se hva som bør 
gj øres. Byggenes fySiske tilstand er 
et moment å undersøke, et ann et er 
~ se på hva slags energi som brukes. 
Undersøkelsene mi også se p3 om 
det er tiltak innenfor organisering, 
planlegging og bruke r·medvirknlng 
som kan ha betydning for 
energibruken. 
Stimulere til økt bruk av bioenergi 
herunder flisfyring. Nye kommunale 
bygg l lagård regionen vil kunne 
påkobles fjernvarme fra Blo Dalane 

Konsekvens 

Mindte utslipp, 
økonomisk besparelse 

lavere utslipp. 
Mer effektiv pruk av 
ressurser · 

Øker tiJQjenge_ligheNn for 
lading og bidrar til økt 
bruk av. ladbare biler 

Redusert kjø~rng med _ 
privatbiler,. økonomisk 
innsparing 

R.edusert 
klimagassutslipp. 

Redusert 
metanutslipp. 

Redusert C02-
utslipp. 
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Konsekvens 

R.edusert 
klimagassutslipp. 

VII leg·ge grunnlaget f6r 
kommunenes 
e ne·rgi.effektiv.iseririgsarbeid. Denne 
type tjeneste mS kjøpes av 
konsulent - gjennomsnitt kostnad 
ca. k r. 25 000> pr:. bygg. 
Kommunen har ca. 50 bygg som må 
gjennomgås. 

Redusert energibruk. 
Økonomisk in,nsparlng 
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Ansvar 

nn· 

t-1iIjøavd 

Miljøavd . 

MIlJøavd 

landorul(skonfuret 

l:mdbrukskontoret/ 
organisasio.riene 

landbrukskontoret! 
organisaSjonene 

Ansvar 

Land b,rukskontoretj 
organisasjonene 

Bygg og eiendom 

Tidsplan 

2012-2020 

2015-2018 

2012-2013 

2013-2015 

2012-2020 

2013-2017 

2012-2015 

Tidsplan 

2012-2015 

2012-2020 
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Beskrivelse 
(flisfyringsanlegget) . Anlegget har 
fortsatt kapasitet. 
Opplæring og kursing av kommunalt 
driftpersonell. 

Etablere ,energiledelse for den 
kommunale byg·nlngsmassen. 
Energ ioppfølg lngssys tem 
(EOS) for å følge energibruk med 
oppfølging av tiltak jfr. pkt. 7.1. 
Etterisolering og utskiftning av gml. 
v induer I kommunale bygninger. 
Rere bygg er lagt inn i forslag, til 
budsjett for 2012 6g 'økonomi'planen 
2013 - 2015: 
Energieffe~tlv belysning og 
bedre styring 

:;;:ji0i31!9i Miljøsertifisering av alle 

>fft"'f4il'~ ;;:11:~;">iiil 
kommunale bygg 

Optimalisere drift av pumper, 
ventilasjon- og 
UVbehandlingsanlegg. 
Opplæring av driftspersonell 

Dette er en prosess som gjøres 
fortløpende for.§ spare energi. 

""'...""...,..., .... Optimalisere veg be lysning 
F:'::::"i;)~"~ gjennom bedre styring/dimming og 

lyskilde ( led) 
Effektivisering av IT-drift, PCer, 
dataservere, kopimaskiner m.v. 
Stille krav til energieffekti vitet ved 

Beskrivelse 
innkjøp av hvitevarer/ elutstyr. 
Vi l bli InnarbeIdet ved innhenting av 
tilbud på hvitevarer/ utstyr. 
Utrede muligheten for kompiskjøring. 

Gjøre forsøk med få biler først -
gjøre sine erfaringer, og på sikt 
erstatte fossilt brennstoff I sin 
helhet. 

Inngå frivillige avtaler med 
næringsliv, huseiere m .v. om 
energieffektiviseringstlltak . -Er her 
avhengig av sentrale 
stimuleringsmidler for at det skal ha 
effekt. 
Kommunen bør satse på kurs, 
informasjon og opplæring innen 
ENØK spesielt med tanke på 
næringsliv, private 
boligeiere m.v. 
Undersøke mulighetene for å stille 
krav om en viss andel lavenergibygg 
i nye boligfelt og lignende. Utfordre 
statlige my ndigheter. 

Konsekvens 

Red.us~~ en~r~ibrQk. 
Økono,miisk !nn~paring 

Red'-!sert: energibruk. 
Økori6m[sk inn'sp-ar-ing 

Redusert ener.g,ibruk. 
Økon9.niisJ~· lnnsp'aring 
over tid . 

.Redu S"ert eher.g"tbruk. 
Økonomisk lnnsp,aring 
ovec ~id , Skifting 'av armaturer vi]" 
kreve store b~onomis.ke resurser. 
Red~sert energil:!ruk, 
gode innkjØps- 99 
avfallsrutln·er. " M~"å gJøres av ekstern 
konsulent. 
Økt be"vissthet 
Redusert energibruk. 

Redu~~rt energi,bruk/ 
økonomisk bespar.else 

Redusert energ ibruk 

Redusert energibruk 
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Konsekvens 

Redusere bilbruk 

I det store klimaregrJskapet vil 
antagelig Ikke el-bi.ler eller ikke ~I-
bUer i f .eks ,hj emmesykepleien i 
Dalane .ha sS stor effekt. 
Koinniu.nen'e har Imidleitid et ansvar 
for å g'å for~ n som _god rollemodell , 
og skal ogs-å legge til rette for at 
6gså prtv~te - bedrjfter og 
enkeltpersoner - inspireres til å. gå ' 
over' til bller :som gir mindre l1tSlipp. 
Dette. tiltæd,et må først eig fremst 
sees I en i s?mmenheng.' Sees i 

. med nye avtaler som 
5 .2. 

Redusert energibr~k -
holdningsskapehde 

Redusert energibruk! 
miljøvennlig energi 

?R 

Arisvar Tidsplan 

P.~rSonal/l?ygg ,o~ eiendom 20.12-2015 

. Bygg og -eil,:!odom 2013;-2018 

Bygg og eiendom 2012-2020 

~'ygg og' eiendom 2012-2020 

BY9g og eiendom - 2014-202.0 

Vann og avløp 2012-2020 

Veg og utemiljø 2012· 2020 

ff 2012-2020 

Økonomi 2012-2013 

Ansvar Tidsplan 

Pe'rsonal 2015-2015 

Økonomi 2015-2020 

Miljøavd 

Miljøavd 2012-2020 

Plan 2012 
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fi':!!Eam::::::::=======::J Beskrivelse KonseKVens 

3. ENERGIPRODUKSJON - VIDEREUTVIKLE EKSISTERENDE - ETABLERE NYE - KARBON BINDING 

Bidra til effektiv og 
bidra · ~11 at komrriunal ,planlegg fng og 
uttaler· 

Grunneiere som ønsker ~ etablere 
sm~kraftverk lT!å f~ smidig P9 
relevant hjelp fra aktuelle -partnere 
som NVE, energIver, kommunene og 
fylkeskommune-n. Det m'g arbeides 
for å tå r.edusert saksbehan~lingstida 
for disse etableringene betYdeJ lg. 
Det er viktig å understreke. at 
mlnl/mikro- og småkratt må- knyttes' 
til eksisterende nett. Nettselskapet er 
forpliktet til å gjøre dette, men de 
har ingen forpJikt,else til å dekke 
kostnadene. 

Tilrettelegging for en .rask og 

~~~~~~~:~~ profesjonell saksbehandling I 
~ kommunen. 

Tilrettelegging for en rask og 
profesjonell saksbehand ling i 
kommunen. 

Møter, 
ku rsl ko mpetans e h ev I n gs ti I ta k, 

ff.ot.<11111 deltakelse l nettverk i fylket og i 
landet 

Det vil antagelig være mest praktisk 
og effektivt om en samarbeidet om 
en felles driftsorganisasjon for 
vindmøllene som settes opp. 
Samle aktørene i en felles 
"o rg a nisasjon .. I sels ka pl prosj e kt, 
presentasjonsmateriell og konsept 
utarbeides, søkneder om finansleri l)g 
fra regionalt utviklingsprogram eller 
andre relevante 

V il I n. trodusere en ny ,form for 
fornybar energi i Dalane - som er en 
kystreg ion, og kan har flere aktuelle 
lok.asjoner som pesser til denne type 
anlegg. Prosjektet vil også være 
viktig i etable ringen av Svåheia som 

seinere il 

nlrettelegging for 
fjernva rmetilknytning i nye 
utbyggingsprosjekt som er store 
nok. 

Stor b·, ,tveln 'rla 
vfsjqn" i . , itler enn en 
dQ"bl!ng av produkSjo'1skapasitetefl 
til Dalane EnE!.fgl. Er.vlsLJ 
-kommuneplan for Eigersund. 
Vil bidra.b,1 a~ målet:qm økt 
produk~J9n av fo"rnybar epe.r:gl -" og 
k~nnskapeh. qfi:l (jette -::- riå~ . · 
Det,te gjør~ i""forb i!1d!i!ls!'! m:~d 
revrd~tf~9 "av KomiiH..ineplarien. 

Bidra til en kraftig økning i forby bar 
energ iproduksjon. . 

Bidra "til en kraftig økning i forbybar 
energlprpduksJon. 
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Konsekvens 
Det vi! j første være for nærings· og 
regionalutvikling I Dalane dette 
prosjektet er viktig. bet er la~t Inn 
som premiss I konsesj onsviikarene 
for vindkraftutbyggerne at det skal 
gi ringvirkninger for lokalt 
næringsliv. Viktig da at det samme 
næri ngslivet er kvalifisert til å detla i 
anbudsrunder. F.eks for mindre 
entreprenører kan sama rbeid om 
felles, større anbud være en måte i 
komme i posisjon på. 
Viktig for S sikre kompetanse I 
regionen 

Stor betydn ing for sty rking av 
regionens egen kompeta nse. Vil 
også plassere ~ igersund og Dalane 
på kartet som Ihteressant for 
forskere og andre utviklingsmiljøer. 

Vik tig FOU prosjekt - langlee. 

Miljøvennlig e·nergibruk. Neppe 
regningsvarende ved utbyg"ging av 
boligfelt pga lav utbyggingstakt . Kan 
være aktuelt ved større 
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Ansvar 

Politisk.{rådmann 

Politisk } rSdmann 

Ansvar 
Næringssjefen I dalane 

Næringssjefen i dalane 

Næringssjefen idelane 

Dalane Energijpo.Htisk 

Tidsplan 

2012-2~20 

2012-2020 

2012·2-020 

Tidsplan 
2012-2020 

2012·2020 

2012-2020 

2012-2020 

2012-14 
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Informere om muligheter for 
tilskudd og bistå i å utrede 
prosjekter. 

Tilrettelegging av areal for flislager. 

Tilrettelegging for skogplanting der 
dette Ikke kommer i konflikt med 
andre interesser herunder jordbruk 
og friluftsliv samt særpregende 

;;::::::i!! naturlandskap. 
For 5 gjøre satsingen med planting 

m,,';~ ~~.!1 effektiv og lønnsom, men også for å 
sikre at reg ionen tilegner seg all 
oppdatert kompetanse på fagfeltet. 

4. FORBRUK OG AVFALL 

Beskrivelse 
Opplysnings-/ 
motivasjonskampanje 

Bedre Innkjøpskrav med høynet 
miljø- og klImaranking. 
Opplæring av innkjøpere. 
Beskrivelse av anbud. 

Opplysnings-/ 
motivasjonskam pa nje 

Redusere reklameutsending. 
Redusere annen papirutsending 
og reklameinnstikk 

Mer hjemmekompostering. 
Opplysnings-/ og 
motivasjonska mpanje, 
økonomisk incentiv, opplæring 
og støtte 

Gjennomføre 
I nformasjons~ampanjer om 
eksisterende mottaksordninger 
Tilrettelegge for og 
stimulere til et 
standardisert, avans,ert og 
bærekraftig ayfallsopplegg 
ved alle offentlige 
v irksomheter. 
Opplysning, instrukSjon og 
motivasjon og koordinering 
legge til rette for 

,."", .. ,:,J avfallsentreprenører og 
deponieiere til 
materialgjenvinning framfor 
deponering og forbrenning 
Stimulere og motivere til 
maksimal ki ldesortering og 
behandling p~ høyest mulig 

Konsekvens Ansvar 
konsentrasjon'er: ~v Industri og bolig 
- K~upa~e~6'mrgdet og, lignende. 

Tiltaket vi i første r:ekkE:! fungere som -Skogbrukssjef: 
en viktig sikring eg' tllrElt;telegging av 
eksl"s~erEHide anlegg.på Lagård, men 
kan 6gså rå støttetu,nksjoner for 
fremstidige bioe .ner~lanJegg j 

Bærekraftig forvaltning. Bidra til en Skogbruks'sjef. · 
kraftig økning' I forbybar 
energiprod '~KSjOh . 

Et tiltak som fungerer indirekte 
gje,nnom å~ kompetanse heves og 
nye ' kontak~ei' knyttes. 
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Konsekvens 
Endr.ede forbruksvaner, mindre 
for.bruk og av fallsgenerering . 
Stopp i avfallsøkning. 

Mer bærekraft ige. innkjøp ,og 
mindre' avfåfisg~nererin,g _ 
på. sikt 20 % reduksjon i 
kommunens avfall ' 

Redusert forbruk og mindre 
avfall 
Redusert forbruk ved 
utsending og mindre avfall 
til behandling. 
Mindre avfallstransp'or:t og -
behandling, mindre utslipp 

Større andel 
gjenvinningj retur 

SkogbrukssJef 

Ansvar 
DIM 

Innkjøp/ DIM 

DIM 

Politisk 
led else/se k rete ria ti 
øko,nomi 
DlM/Miljøavd 

DIM 

Mer avfall ,~iI energi ~ o·g DIM/ Eigersund kommune 
MaterialgJenv inning . ·Xed Rådmann 
Er gjennomførbart, "len v il kreve ' 
.stor omlegg,ng I f9rhol.d til 
dag'ens rutiner. 
Bør foreta .Forsøk i en skole og ett 
bo· og"servlcesent'er i samarbeid 
med DIM for 5 f~ 'erfaring. 

Øke andel av Innsamlet 
nærings'plast med 36 %. ' 

Mer avfall til 
materialgjenvinning og/eller 
forbrenning - mindre 

DIM 

DIM 

Tidsplan 

2012-2014 

2012-2020 

2012-2015 

Tidsplan 
2012- 2020 

2012-2020 

2012-2015 

2012-2020 

, 2012-2020 

20,13 

2012-2013 

2012-2020 
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Beskrivelse 
nivå, 
Info-/motivasJonskam pa njer 
Håndheving og oppfølging 

."-,. - ~"",_",, av krav til avfallsplaner' for 
"::~:=~=i: by"gg- og anleggsvirksomhet 
.,. Informasjonsmateriell og lignende 

legge til rette for at det etableres 
gode ordninger i kommunen, eks. 
finne spredeareal for slam. 
Væ're pådriver for prosjekter i 
samarbeid med renseanleggene. 

5. BEREDSKAP OG KL1MATILPASSNING 

Foreta utredninger herunder 
flomsonekartlegging og lignende 

Beskrivelse 

Kompetansehev ing blant 
saksbehandlere og politikere. 

Planlegge og utføre dette på en faglig 
forsvarlig m~te . 

Er igangsatt j forbindelse med sikring 
av ny vannkflde og renseanlegg for 
Egersund by-Revsvatnet. 
Dette gjøres I forbindelse med 
behandling av kommuneplanen, 
kartlegginger og løpende 

0,;;; ... :00:.., saksbehandling. 

Kqn~el:<V~ns 

restutslipp' 

Mer til' gjenvinnlrlg/b~d 'r.e 
beha,ndllng _og· .. m i.n~t'e 
restutslipp 

DeHe for· å, ~ pree·tfarlngeF- 09 
kunn.s'kap om ~vord~n 
rhlljøsertifiserin.gka'n bidra til økt 
konkurransekraft'og .bedre 
miUøprofil. 
Gjelder s{!.-:1:ifiseringsordning for 
virksomheter. Dette viI' kr-eve 
resurser når kommunen skal stå 
fbr ~Iik seftlflserilig : 

Red.,userte C02-
1:l!:s;lipp s9m Indirekte. effekt. 

Ansvar 

Byggesak 

·Miljøavd 

Vann og avløp/DIM 

Bidrar til å reQusere risiko og· fare for P6Iitlsk/ pla·n 
skade. 
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Konsekvens Ansvar 

Bidrar til å redusere risiko og fare for Pers.onal 
skade. 

Redusere Fare for skade pga. 
oversvømmelse. 
Utskifting av gamle rør for 
ov·ertiatevann skJer fortløpende i 
Forbindelse med renovering av 
gammelt ledningsnett i sentrum. 
Det dimensjoneies for rrier 
nedbør.i framtiden . 

Sikkert og stabilt drikkevann . 

Sikre helhet i forvaltningen av natur 
og grøntområder. 

Vann og av løp 

Vann og avløp · 

Plan/Veg og utemiljø 

6. KUNNSKAPSBYGGING OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID HERUNDER INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

organisering. 

Dette er el av de sentrale 
kompetansetiltakene i EKP. Det glr 
regionen en unik, regional, nasjonal 
og internasjonal ppsisjon ·på 
kompetanseområdet - noe 
forarbeidene bekrefter . bet vil styrke 
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Tidsplan 

2012-2020 

2012-2020 

2013-2015 

2012-2020 

Tidsplan 

2012-2020 

2012·2020 

2012'-2020 

2012- 2020 
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Beskrivelse 

Et forsknings ", utviklings", test" og 
kompetansemiljø for for'nybar energi 
(vann, v ind, biomasse,bølge), Se .på 
muligheten for at senteret p~ 
Svåheia utv ikles inhenfor omr3det 
"energi-turisme". 
RES har satt seg mål om bli et 
kompetansesenter for 
energieffektiviserin9 på Vestlandet. 

Tas jnn i aktivitetsplaner I rel eva nte 
fora i kommunene, gjennomføring I 
den enkelte skole og barnehage jfr. 
18.10. 

Det er opprettet en rekke nettverk og 
prosjekter på ulike nlv~er der 
kommuner som arbeider med kllm~
og energispørsm~1 kan delta. "Grønn 
Hverdag" er et nettverk av 

Beskrivelse 
enkeltpersoner, grupper og 
organisasjoner. Sammen 
gjennomfører de en nasjonal 
miljødugnad. 
Planlegge og finansiere en veileder, 
finne fram til Innhold, form og 
presentasjonsform . Kan kanskje 
være i form aven regional 
klima portal der en kan hente 
konkrete råd . 

Skolene bør vurdere å innføre 
Regnmakeropplegget til Enova. 
Skoler og barnehager informeres 
om tilgjengelig materiale innen 
klima og energi . 

Fremme sak for ~ avklare mulighet 
for og ev. innhold og form på en årlig 
miljøkonkurranse for personer under 
20 år 

Konsekvens 
Qalane vg~ som regiQnal 
utvikllngsaktør,'6g ' bidra til ~ sikre at 
framtids :vi ndkr.aft"l?rosjekter Innenfor 
og utenfor .e-gen region kan lykkes . 
Stor bety.dnlng. for styrking av 
'regionens egen kompetan$;e. Vil 
også plassere'!=i~ersun~' og palane 
på kartet som inter~nt fo'
forskere -og aodre utvikli(lgsmilj~er . 

For Dalane betyr d.et b~de konkrete 
arbeidesplasser j et sigrialbygg, men 
vels~ viktig at de.t etableres en 
kompetansemiljø som både 
kommune_l: og bedrHter kan 
nyttig·gjØre·seg·. 
Vil styrke Dalane vgs som regional 
utviklingsaktør, bidra_ til hevet 
kompetanse på et vikt-ig.ragomr~de, 
og en Viktig' støttespiller for 
reallserinqen av RES (jfr. tiltaket 

MObiliserende i bverfo r batn og 
voksn~, Vil ~r)ta~elig, gi m~,st effekt 
p~ litt sikt. 'Tnngar J arbei,de,t 'med å 
heve kompetansen på .fagfeltet 
generelt i befoJkningen og 
kommunens egen organisasjon. 

M~let med tiltaket er å kny tte 
kontakter for gjennom å -lære av 
andre, øke egen kompetanse. 
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Konsekvens 

Vil ha effekt i forhold til m~lene om 
reduksjon av stasjonær og' mobil 
energibruk av privat karakter. 

Barn og unge har 
god kunnskap om 
klima bg energi . 

VII bidra til ' fokus på fagfeltet, øke 
kunnSkapsnivået og mobilisere en 
viktig malgruppe 
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Ansvar 

!"ærlngsSjefen i 
Dålane/Vislt 
Dala'ne/ Dalane Energi/DIM 

Næringssjefeh I Dalane 

NæringS'sjefen i 
Da'lane/Dals;lne 
vrdereg'~ende 'skole 

Miljøavd. 

Rådmann/ Næringsjefen i 
Dalane 

Ansvar 

Miljøavd/info 

SkolekontoretfMiljøavd. 

Dalanerådet 
v/Næringssjefen i Dalane 

Tidsplan 

2015-2020 

2012-2014 

2012-2015 

2012-2020 

2012-2020 

2012-2020 

Tidsplan 

2012-2020 

2013·2015 

2012·2015 
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økonomirapport januar - november 2011

Sammendrag:
I denne sak tar rådmannen opp forhold knyttet opp mot følgende forhold:

• Driftsmessige endringer i 2011
• Investeringsmessige endringer i 2011.
• Endringer knyttet opp mot barnehagetilskudd for 2011 og 2012 (informasjon). En

viser til egne kommentarer i saken om dette forhold.
• Søknad om rentekompensasjon knyttet opp mot renovering av kirkebygg. En viser til

egne kommentarer i saken om dette forhold.

I vedtatt budsjett (som på dette punkt var identisk med rådmannens forslag) ble
skatteinngangen for 2011 budsjettert til 320,2 millioner kroner. Denne er i to omganger justert
ned (til 314,3 millioner kroner). Hvis Eigersund kommune hadde hatt samme utvikling på
skatteinngang som prognosene for hele landet tilsier, kunne vi nå justert skatteinngangen
opp med 7,5 millioner kroner for 2011. Dessverre er skatteinngangen lavere (på årspian) enn
for resten av landet. I denne sak foreslår rådmannen at vi for 2011 øker anslag på skatt med
2,8 millioner kroner og rammetilskudd med 2,3 millioner kroner. Samtidig må en være klar
over at 4,5 millioner kroner av årets skatteinngang tilskrives endelig skatteoppgjør
(korrigeringer) for 2008. En viser videre til at både statsminister, finansminister og
Finansdepartement har vist til at staten kommer til å komme med nedjusterte anslag på vekst
i Norge (herunder skatteinngang). Dette gir grunnlag til bekymring av budsjetterte inntekter i
både 2012 og 2011 kan være for høye. I denne sak har en tatt hensyn til de signaler som
ligger til nå, men samtidig så kjenner vi ikke samlet skatteinngang for kommunene i
november 2011.

Videre er anslag på skatt og rammetilskudd for 2011 lavere enn det som rådmannen la til
grunn ved utarbeidelse av rådmannens budsjettforslag for 2012.

Rådmannen viser videre til at det ikke har vært mulig å foreta budsjetterte reduksjoner. Dette
må finansieres i 2011 og viser hvilke utfordringer det er å foreta red uksjoner. Saken viser
videre at innenfor flere områder så øker driftsutgiftene. Dette gjelder for eksempel knyttet
opp mot pensjon og ressurskrevende tjenester innenfor barnehager og skoler.

Basert på disse forhold er rådmannen bekymret på utviklingen. Gapet mellom utgifter og
inntekter kan stige — fremfor å bli redusert. Konsekvensene av dette er ytterligere
reduksjoner innenfor flere tjenesteområder.

På investeringssiden foreslår rådmannen finansiering på medgåtte utgifter knyttet opp mot
Tuå boligfelt og Sletteveien på Helivik. Dette er et prosjekt som burde vært realisert på en
helt annen måte — innenfor flere områder. For Miljøutvalget har vi beklaget og sagt at dette er



et eksempel på hvordan prosjekter ikke bør realiseres. Dette er et forhold som rådmann
beklager. Det vii bli fremlagt en egen sluttrapport for både Tuå boligfeit og Sletteveien — for
politisk behandling.

Saksgang:
Rapporten legges frem etter kommunestyrets vedtak knyttet opp mot økonomirapportering
(ny mai —jfr. Gjesdal kommune).

Saken legges frem for formannskapet — som innstilier til kommunestyret.

Saken måtte ettersendes — basert på at gitte forhold ikke var kjent på
utsendeisestidspunktet. En viser da spesielt til følgende forhold:

1. Skatteinngang for november 2011.
2. Pensjonsmessige forhold i 2011.
3. Beregningene knyttet opp mot tilskudd til private barnehager for både 2011 og 2012.

Rådmannens forslag til vedtak 0512.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Private barnehager som i løpet av året (2011) har mottatt høyere tilskudd en den har
krav på skal tilbakebetale et tilsvarende beløp — etter at etterberegning i forbindelse
med årsregnskapet har funnet sted. Som utgangspunkt skal for mye tilskudd
tilbakebetales for regnskapsåret 2011, men rådmannen får fullmakt til å
fremforhandle avtale om at beløpet blir trukket fra beløpet ved neste års utbetaling av
tilskudd (dvs. tilskuddet som skal utbetales i 2012).

2. Jernhagen barnehage slipper å betale rente på ansvarlig lån for 2011.
3. Sentraladministrasjonen får for 2011 kompensasjon for følgende forhold:

o Norsk Pasientskadeerstatning — 350.000 kr
o Tiltak 22. juli 2011 — 300.000 kr (en forventer og budsjetterer med tilsvarende

refusjon fra statens side og tilsvarende inntektsøkning budsjetteres).
o Valg 2011 — 150.000 kroner
o økt kontingent VisitDalane — 100.000 kr
o Beredskap diverse forhold — 200.000 kr

4. Budsjetterte driftsutgifter ved Bakkebø gård reduseres med 400.000 kroner og
budsjetterte inntekter økes med 750.000 kroner.

5. Levekårsavdelingen Skole og oppvekst får 1.200.000 kroner i økt ramme for 2011
som kompensasjon knyttet opp mot tiltak overfor grunnskoleelever og førskolebarn
med særlige behov.

6. Ved Kap. 7 Felles poster for organisasjonen foretas følgende budsjettendringer for
2011:

o Forventet reduksjon knyttet opp mot nedbemanning i 2011 reduseres med
1.520.000 kroner.

o Forventet reduksjon knyttet opp mot redusert sykefravær reduseres med
750.000 kroner.

o Forventet reduksjon knyttet opp mot overtid reduseres med 500.000 kroner.
o Det settes av 1.000000 kroner til økte pensjonsutgifter knyttet opp mot mottatt

faktura ved rørende etterlattepensjon.
o Bruk av Premieawiksfondet reduseres med 500.000 kroner.

7. Ved Kap. 8 Skatt/rammetilskudd foretas følgende endringer i 2011:
o Budsjettert skatteinngang justeres opp med 2,8 millioner kroner - til 317,1

millioner kroner.
o Budsjettert rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) justeres opp med 2,3

millioner kroner.
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8. Budsjettert overskudd justeres med 8.000 kroner til totalt 20.000 kroner for 2011.
9. Det settes av 1,5 millioner kroner til investeringsprosjekt 1888 Tuå boligfeltet i 2011.

Finansieringen skjer ved bruk av Tomteutviklingsfondet.
10. Det settes av 500.000 kroner til investeringsprosjektet 1720 Sletteveien på Hellvik.

Finansieringen skjer ved bruk av Tomteutviklingsfondet.
11. Eigersund kommune søker om rentekompensasjonsordningen for kirkebygg for

følgende prosjekt i 2011:
o Brannsikring Egersund kirke — 1.200.000 kr
o Brannsikring I brannvern Eigerøy Arbeidskirke — 150.000 kr
o Ny kledning tårnet Helleland kirke — 300.000 kr
o Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke — 1.250.000 kr
o Nytt elinntak og ny varme Bakkebø kirke — 130.000 kr
o Nytt inngangsparti Eigerøy Arbeidskirke — 3.000.000 kr
o Renovering inventar Egersund kirke — 750.000 kr
o Renovering tak Egersund kirke — 1.200.000 kr
o Vanntåkeanlegg Egersund kirke — 1.800.000 kr
o Renovering tak Egersund kirke — 1.200.000 kr
o Når svar fra Husbanken foreligger fremmes ny sak for politisk behandling —

relatert til prioritering og endelig finansiering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Følgende økonomirapporter er behandlet tidligere i 2011:

• økonomirapport for perioden januar — mars 2011
• økonomirapport for perioden januar — mai 2011
• økonomirapport for perioden januar — juli 2011 (behandlet i Kommunestyret

03.10.11)

Ellers viser en til at det har vært fremlagt andre saker som har hatt økonomiske
konsekvenser i 2011. En viser her til endringer knyttet opp mot eiendommer (behandlet i
styret 09.05.11). I sistnevnte sak ble det vedtatt at Eigersund kommune skulle kjøpe
Langevannsveien 9, til flyktningebolig, og selge Ham mergården. Det opplyses at vi har søkt
og nå mottatt tilskudd fra Husbanken ang. kjøp av Langevannsveien 9. Det arbeides med
salg av Hammergården — herunder reguleringsendringer. Sistnevnte forhold må rådmannen
komme tilbake til.

Ellers informerer en om at det er fremlagt notat ang. Tuå boligfelt til det tidligere
Miljøutvalget.

Andre opplysninger I fakta i saken:
Kommunalt tilskudd til private barnehager
På torsdag 10.11.2011 fikk vi tilgang til revidert forskrift for “likeverdig behandling ved
tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager” Forskriften ble hentet på nettet
og er enda ikke sendt til oss iht. vanlig prosedyre fra statens side (dialog/møter viser faktisk
at flere kommuner da ikke var klar over at ny/revidert forskrift hadde kommet).

Den reviderte forskriften inneholder nye presiseringer knyttet opp flere forhold — herunder
definisjonen av små og store barn — samt sammensetningen, finansieringsgrad, telledatoer,
eventuell økonomisk forskjellsbehandling, søskenmoderasjon og bla. hva som skal defineres
som foreldrebetaling. Kort sagt betyr dette endringer i beregning av tilskuddet og vil ha
konsekvenser for enkelt barnehager og for Eigersund kommune rent økonomisk. Vi ser
videre at selv om intensjonen har vært å øke den økonomiske forutsigbarheten for både den
enkelte private barnehage og den enkelte kommune har vi nå kommet i en situasjon hvor vi
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mener at forutsigbarheten har blitt redusert. For eksempel endres satsene for oppholdstid
vesentlig avhengig av bla. hvilket tidspunkt på året tellingene foretas. Pålagt telledato 15.12
har en helt annen barnesammensetning for kommende kalenderår enn telledatoen 01.09.
Dette henger sammen med at nytt barnehageår — hvor store barn går over til grunnskole og
små barn kommer inn som nye i barnehagene.

Beregningene vil få konsekvenser for både 2011 og 2012. Vi har tatt ulike forhold opp med
Fylkesmann i Rogaland — og oversendt flere skriftlige spørsmål/forhold som vi ber om
avkiaringer på. Vi har videre påpekt at det er beklagelig at en revidert forskrift kommer så
sent på året og midt i en budsjettprosess. Slike forhold burde vært avklart på et langt tidligere
tidspunkt det enkelte år. I skrivende stund har vi nettopp fått skriftlig tilbakemelding fra
Fylkesmannen i Rogaland. Det er behov for en gjennomgang av tilbakemeldingen og
oppfølgning av gitte punkt. Vi går derfor ikke ut — i denne sak — med detaljert informasjon om
tilskuddet til den enkelte barnehage.

Beregninger basert på ny telledato og revidert forskrift viser følgende forhold:
• Tilskuddet (driftstilskudd og kapitaltilskudd) for 2011 utgjør 55.585.436 kr.
• Basert på tilbakemeldinger fra barnehagene selv utgjør kompensasjon for

søskenmoderasjon 936.584 kr.
• Samlet tilskudd for 2011 til private barnehager blir 56.522.020 kr.
• Basert på tidligere beregning (og hvor hele tilskuddet for 2011 er utbetalt) skulle

samlet tilskudd for 2011 skulle vært 57.563.388 kr.
• Basert på disse forhold har Eigersund kommune — iht. revidert forskrift — betalt ut

1.041.368 kr for mye i tilskuddet for 2011.
• En viser til at iht. forskrift skal det foretas en etterberegning/kontrollberegning i

forbindelse med årsregnskapet til den enkelte kommune. Dette kan videre føre til at
tilskuddene endres. Hvis tilskuddene skulle vært høyere enn tidligere beregnet betyr
dette at vi må utbetale differansen, mens tilskuddet skal tilbakebetales hvis
barnehagen har mottatt for høyt tilskudd.

• Hvis tilskuddene ikke endres er spørsmålet hva vi gjør med det forhold at faktisk
tilskudd er lavere enn det som er utbetalt. Forskriftens §6 tar opp dette forhold — og
hvor vi også har rettet spørsmål til Fylkesmannen i Rogaland. Kommunen kan
bestemme om den vil falle vedtak om tilbakebetaling. Dvs, at vi — forutsatt at vi ikke
har gjort feil - kan kreve tilbakebetaling. Basert på at vi har mottatt en ny forskrift og
beregningen er foretatt etter denne (og i tråd med klage fra PBL) så mener vi at
Eigersund kommune ikke har gjort feil — og dermed kan kreve beløpet tilbakebetalt.

• Etter en total vurdering foreslår rådmann at barnehager som i løpet av året har
mottatt høyere tilskudd en den har krav på skal tilbakebetale et tilsvarende beløp eller
få trukket fra beløpet ved neste års utbetaling av tilskudd.

Beregningen viser at for 2012 blir barnehagetilskuddet 61.000 kroner høyere enn tidligere
beregnet. Dette omfatter kompensasjon for søskenmoderasjon og nytt kapitaltilskudd (fra.
7.800 kr til 7.600 kr). En påpeker at tilskuddet i løpet av året vil endres basert på
sammensetning av barn (nytt barnehageår), lønnsøkninger og eventuelt andre endringer.
Som Fylkesmannen i Rogaland presiserer — dette er kompliserte forhold.

Ansvarlig lån til Jernhagen barnehage — renteberegninc
Mot slutten av 2010 ble det behandlet sak om ansvarlige lån til private barnehager (som skal
tilbakebetales). Det ble gitt mulighet til at private barnehager kunne søke om ansvarlige lån —

for å avhjelpe en eventuell likviditetsmessig situasjon. 1januar 2011 ble det gitt et ansvarlig
lån på 300.000 kroner til Jernhagen barnehage (ingen andre har søkt).

lht. inngått avtale skal det beregnes rente på lånet i november 2011. Styreleder i Jernhagen
barnehage har bedt om at bamehagen slipper å betale rente i 2011. Grunnen er deres
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økonomiske situasjon hvor de regner med å få ett underskudd i 2011. Renten utgjør ca.
8.400 kroner for 2011. Rådmannen innstiller positivt til denne henvendelsen.

En viser til at samtlige barnehager har fått informasjon om mulighetene for å søke om
ansvarlig lån. Ut fra dette mener rådmannen at et slikt forslag til vedtak ikke er
forskjelisbehandling.

Rådmannen viser til at den økonomiske situasjonen ved Jernhagen barnehage er vanskelig
og hvor dette har vært tema tidligere. Basert på ny forskrift om finansiering er dette et forhold
som en kommer til å se på. Rådmann er videre kjent med at styret i Jernhagen barnehage
vurderer muligheten for fortsatt drift — da en i budsjettet for 2012 opererer med et budsjettert
underskudd på 300.000 kroner (og hvor ulike tiltak alt er igangsatt). Et alternativ er å søke
om kommunal overtakelse, men primært ønsker en å drive videre som før (noe rådmannen
også ønsker). Dette er et forhold som må avklares.

Finansierinçjsordning knyttet opp mot renoverinq av kirkebyQg
I rådmannens budsjettforslag for 2012 (“Gul bok”) viser en til endringer i en
rentekompensasjonsordning som kan nyttes til kirkebygg. Denne var planlagt benyttet i 2012
og videre i økonomiplanperioden. Ordningen gikk ut på at ved renovering av kirkebygg ville
kommunen få en rentekompensasjon (dvs, at renten er dekket). I forbindelse med
fremlegging av forslag til statsbudsjettet ble vi klar over at denne ordningen ikke ble
videreført i 2012. Rådmannen tok derfor å holdt investeringsprosjekt for kirken utenfor
budsjettforslaget og foreslår å legge inn flere prosjekt for 2011. Dette er knyttet opp mot at
det i 2011 er ubrukte midler til ordningen og hvor vi kan søke på disse prosjekt nå. For å
finansiere dette, har rådmannen lagt inn en finansiering på 300.000 kroner hvert år fra og
med 2012. Dette til dekning av avdragsutgifter. Det rådmann foreslår er at investeringer
knyttet opp mot kirkebygg tas opp i 2011. Søknad om delta i rentekompensasjonsordningen
sendes Husbanken — hvor det enkelte prosjekt behandles. Basert på tilbakemelding fra
Husbanken — om hvilke prosjekt som kan omfattes av ordningen — blir ny sak om endelig
prioritering og finansiering behandlet av Eigersund kommune i 2012. En viser til at
prosjektene ikke må være sluttført i 2011.

Rådmannen foreslår at Eigersund kommune søker om rentekompensasjonsordningen for
kirkebygg for følgende prosjekt:

• Brannsikring Egersund kirke — 1.200.000 kr
• Brannsikring I brannvern Eigerøy Arbeidskirke — 150.000 kr
• Ny kledning tårnet Helleland kirke — 300.000 kr
• Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke — 1.250.000 kr
• Nytt elinntak og ny varme Bakkebø kirke — 130.000 kr
• Nytt inngangsparti Eigerøy Arbeidskirke — 3.000.000 kr
• Renovering inventar Egersund kirke — 750.000 kr
• Renovering tak Egersund kirke — 1.200.000 kr
• Vanntåkeanlegg Egersund kirke — 1.800.000 kr
• Renovering tak Egersund kirke — 1.200.000 kr

En påpeker at dette er prosjekt som kirken har bedt om blir vurdert i forbindlese med
budsjettetføkonomiplan og som er prosjekt som vi må ta stilling til. Foreslått ordning er
avklart med kirken. Vi forventer heller ikke at samtlige ti prosjekt vil bli omfattet av ordningen
— derfor foreslår rådmannen denne form for behandling.

Saksbehandlers vurderinger:
Selv om vi i skrivende stund skriver desember er det usikkerhet knyttet opp mot flere
betydelige økonomiske poster for Eigersund kommune. Vi har tidligere omtalt pensjon
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(teknisk beregning av premieawik), skaWløpende inntektsutjevning, gitte tilskudd som skal
beregnes i desember og beregninger knyttet opp mot avdragsbelastning. Ut fra dette er det
enkelte forhold som kan gi millionutslag. Ut fra dette ligger det en usikkerhet i
økonomirapporten. Hvis en skulle sikret seg mot disse forhold måtte det økonomiske
handlingsrom vært betydelig romsligere.

økonomisk oversikt for avdelingene (drift):
- Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Avdeling-drift 2011 2011 Ru-Bil 2010
i SENTRALADMINISTRASJONEN 45 203 53 285 -8 082 55 534
2 SKOLE- OG OPPVEKST 270 033 293 551 -23 518 211 572
3 HELSE & OMSORG 267 655 296 440 -28 785 277 722
5 KULTUR 10574 11282 -708 14893
6 MTLJØAVDELTNG 26857 64498 -37641 67976
7 DIV. FELLESUTGIFTER -7 995 -7 443 -552 -12 923
8 SKATTER,RAMMETILSKUDDM.V. -687714 -738275 50561 -631477
9 RENTER, AVDRAGFINANSKOSTN. M.V 20 386 26 662 -6 276 16 702

0 TA L T -55 001 0 -55 001 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner og gjelder for perioden januar — november. Budsjettet er ikse periodisert.

Sentraladministrasion
En arbeider for å holde økonomiske rammer. Det er gitte forhold som må dekkes innenfor
økonomiske rammer, samtidig som rådmann foreslår kompensasjon for fellesposter —

herunder forhold som er endret i forhold til budsjettforslaget for 2012 (hvor momentene er
bygget inn).

Avdelingen må få kompensert følgende poster:
• Norsk Pasientskadeerstatning — 350.000 kr
• Tiltak 22. juli 2011 — 300.000 kr (en forventer og budsjetterer med tilsvarende

refusjon fra statens side).
• Valg 2011 — 150.000 kroner
• økt kontingent VisitDalane — 100.000 kr
• Beredskap diverse forhold — 200.000 kr

Kommentarer til disse forhold/poster.
• Norsk Pasientskadeerstatning

o Dette er en erstatningsordning som alle kommunene er pålagt å delta i.
o Utgiftene i ordningen skal dekkes inn via faktura til kommunene.
o Beløpene har ligget jevnt på ca. 100.000 kr.
o Som følge av økt antall erstatninger og høyere enkeltbeløp har

erstatningssummen økt betydelig. Videre ble kommunene ikke gjort
oppmerksom på dette forhold før faktura ble mottatt (noe som utsteder har
beklaget).

• Tiltak 22. juli
o I dette ligger det ulike forhold knyttet opp mot de tragiske hendelser som

rammet nasjonen og enkelt mennesker 22. juli 2011.
o I denne sak velger en å ikke beskrive dette forhold nærmere.
o En forventer en refusjonsordning (og viser til at ca. 62.000 kr alt er mottatt).

• Valg 2011
o På utgifter som en kunne styre selv (for eksempel Iønnsposter) ligger en

lavere enn budsjettert.
o For gitte tjenester en måtte kjøpe (dataløsninger) ligger utgiftene høyere enn

budsjettert.
• økt kontingent VisitDalane
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o En har ikke innarbeidet økning i kontingenten (kr/innbygger).
Beredskap diverse forhold

o Dette går på beredskapssituasjoner som Eigersund kommune har hatt i løpet
av året. Dette opp mot ulike forhold (herunder flomberedskap). Det har videre
vært behov for å kjøpe inn ulikt beredskapsutstyr. I budsjettet for 2011 var det
ikke avsatt midler til dette forhold (noe en har tatt opp i tidligere rapporter).

En viser videre til at awiklingen av Bakkebø gård er fullført (før satt frist). Nå gjenstår det
noe faktureringsarbeid, men vi er godt fornøyd med awiklingen både driftsmessig og
økonomisk. I etterkant av kommunestyrets møte 14.03.11 skisserte vi en fremdriftsplan for
avviklingen av Bakkebø gård — og at vi fikk awiklet strukturert og etter det en mente ville
være best økonomisk. Dette betyde en awikling som skulle være slutiført i løpet av
november (noe vi klarte før satt frist). Formannskapet sa seg enig i utarbeidet plan — og det
ser nå ut som om planen var vellykket. Vi har klart å redusere budsjetterte utgifter ved
gården samt øke budsjetterte inntekter. Ut fra dette foreslår vi at utgiftene reduseres med
400.000 kroner og at inntektene økes med 750.000 kroner.

Det vil bli fremlagt en avviklingsmelding til formannskapet vedrørende Bakkebø gård

Awiklingen knyttet opp mot Bakkebø gård føres i sin helhet i driftsregnskapet. Dette knyttet
opp mot følgende forhold:

• Kommunestyret har vedtatt beløpsmessige føringer i drift (budsjettmessig).
• Avviklingen bør — hvis mulig — skje ett sted (økonomisk).
• Driften har tidligere foretatt innkjøp av besetning og utstyr. Dvs, driften har betalt det som nå

selges.
• Vi selger her dyr — vi kan ikke ha en situasjon hvor gitte salgsinntekter skal i driftsregnskapet

og andre i investeringsregnskapet.
• Har hatt utgifter knyttet opp mot drift mens awiklingen har skjedd.
• Salg skjer av produkter som ikke kan avskrives.

Levekårsavdelincien — Skole og onvekst
Tilbakemeldingen fra avdelingen:
Lønnsutgifter er den største utgiften.Utgjør i budsjettsammenheng ca. 78 % av
nettobudsjettet. Det derfor vesentlig hvordan lønnsutgiftene ligger an i forhold til budsjett.
Ideelt forbruk lønn til og med november måned er 90,78 % av budsjettert årsbeløp. Totale
lønnsutgifter inkludert pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er 92,4 % av årsbudsjettet.
Lærerlønn grunnskolen er den største del av lønnsutgiftene. Budsjettjusteringer vedrørende
refusjon sykepenger I vikarer med refusjon er ikke foretatt: Situasjonen med hensyn til lønn
er derfor bedre enn tallene skulle tilsi.

For lønnsutgiftene nevnes spesielt:
- Lønnsutgifter lærere grunnskolen + kulturskolen + voksenopplæringssenteret er 92, I

% av årsbudsjettet.
- For vikarutgifter med refusjon konto 10.207, regnes med et merforbruk i forhold til

årsbudsjett på ca. 2,5 millioner kr.
- Merforbruket på konto 10.207 vil bli kompensert med refusjon sykepenger, konto

17.100.
- Konto 10.301 (engasjementer/prosjektstillinger) gjelder tiltak overfor grunnskoleelever

I førskolebarn med særlige behov. Merforbruk 2011 for kontoen ser ut til å bli ca. 1,2
millioner kr. Disse tiltakene har vært påkrevd ut fra tilbakemeldinger fra skoler og
barnehager samt medhold på klager fra foreldre hos fylkesmannen. Fylkesmannen i
Rogaland har tatt klagene til følge. Tiltakene er gjort i samsvar med kommunasjef for
levekår.
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Sistnevnte forhold omfatter 16 enheter (hvorav en er en fellespost som fordeles). Vi viser til
at dette er en utfordring — på mange områder. Rent driftsmessig har dette noe å si overfor de
enkelt elevene/barna dette omfatter, men det har også konsekvenser for de andre
barna/elevene i gruppen/klassen. Rådmann viser til at det ligger inne styrking til disse forhold
i B201 2 og foreslår en kompensasjon for 2011.

Rådmannen varsler samtidig at dette er forhold som vi må se nærmere på, men samtidig
som en skal være klar over at dette i sum omfatter et betydelig antall elever/barn — som da er
spredd på ulike enheter og klasser/grupper.

Levekårsavdelinaen - HO
Avdelingen har spilt inn ulike forhold. Det har vært foretatt ny gjennomgang og avdelingen
klarer å finansiere disse forhold innenfor egen økonomisk ramme.

Levekårsavdelinien - Kultur
AvdeNngen melder tilbake at de anslår at de vil komme i balanse innenfor dagens
økonomiske rammer.

M iljøavdelinçjen
Avdelingen melder tilbake at de anslår at de vil komme i balanse innenfor dagens
økonomiske rammer. En viser til at Miljøavdelingen har hatt betydelige merforbruk de siste
år.

Kap. 7— Felles poster
I forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2012 og tidligere økonomirapporter har en
pekt på at følgende budsjetterte reduksjoner ikke har latt seg realisere:

• Nedbemann ing — 1.520.000 kr (det beløp som står igjen i 2011)
• Reduserte utgifter knyttet opp mot sykefravær — 750.000 kr (sykefraværet gikk opp)
• Redusert overtid — 500.000 kr.
• De to siste punktene er tatt vekk fra og med 2012 (i en tidligere økonomirapport i 2011).
• Midler knyttet opp mot nedbemanning er omtalt i rådmannens budsjettforslag og hvor

nye forslag er foreslått, I løpet av 2011 har det blitt gjennomført stillingsreduksjoner
innenfor flere områder (for eksempel Helleland skole og ungdomskontakten). Dog så
fikk rådmannen politiske signaler knyttet opp mot de reduksjoner som ble vurdert
gjennomført. Ut fra dette ble reduksjonene skjøvet til budsjettforslaget for 2012.
Derfor må disse midlene på Kap. 7 tas ut i 2011.

Rådmann foreslår videre at bruken av Premieavviksfondet blir redusert med 500.000 kroner
(ned fra 9,5 millioner kroner). Det er viktig å redusere denne post da beregninger i
forbindelse med årsregnskapet kan føre til betydelige endringer.

En viser videre til at vi om kvelden 01.12.2011 har fått melding om at en ny gruppe er
berettiget etterlattepensjon fra kommunene (“Gullenkemenn” — ref. brev fra DNB
Livforsikring). Vi må få mer informasjon om hva dette omfatter. Fakturaen er på 940.000
kroner og det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Dette viser at det er flere forhold av
betydelig beløp som kommer knyttet opp mot pensjon. I skrivende stund vet vi for lite om
fakturaen og om konsekvensene knyttet opp mot for eksempel beregningene knyttet opp mot
premleavviket og andre forhold knyttet til denne faktura. For å ta høyde for denne faktura
(som nå er mottatt) foreslår rådmannen at det settes av 1 million kroner til økte
pensjonsutgifter.

Kap. 8 — Skatt og rammetilskudd m/m
Eigersund kommune får en nedgang på 0,5% i hvor mye vi skal få av skatten for 2010
(inntektsføres i 2011). Kort fortalt betyr dette, at ny beregning fra Skattedirektoratet, sier at
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Eigersund kommune har fått en for stor andel av den skatt som er innbetaltlinnfordret i 2011.
Det som skjer videre er at vi får et trekk i skatteoppgjøret, for november, for å korrigere dette
forhold. Reduksjonen er på 5.034.564 kroner i 2011. Fordelingstallene gir ulike utslag blant
kommunene — dvs, noen får økt fordelingstall (noe vi fikk i 2010), mens andre får
reduksjoner. Fordelingstallene fordeler skatteinntekter iht. bostedskommune. Samlet utslag
for kommunene er ikke kjent i skrivende stund.

En viser til at beregningene baserer seg på prognoser som blir beregnet på ny basert på den
årlige ligningen for alle innbyggerne. Ligning for 2010 er nå sluttført og basert på det kommer
nye fordelingstall for den enkelte kommune. Dette er noe som skjer hvert år. lnn/ut[lytting av
utenlandsk arbeidskraft gir Eigersund kommune større svingninger enn andre
sammenlignbare kommuner. Vi vil ikke nå stipulert skatteinngang for 20111 forhold til
rådmannens budsjettforslag for 2012. Før justeringen for 2010 kom, anslå vi skatteinngang
for 2011 kunne komme opp mot 320 millioner kroner. Nå vil ikke Eigersund kommune ha
samme skatteinngang (prosentvis) som resten av landet. Skatteinngangen er lavere for
Eigersund kommune enn resten av landet. Derfor endres også poster innenfor
rammetilskuddet (løpende inntektsutjevning).

Basert på nye beregninger anslår rådmannen skatteinngangen kan settes til 317,1 millioner
kroner i 2011 (oppjustert med 2,8 millioner kroner). Basert på at forventet skatteinngang for
landet ligger høyere enn veksten som Eigersund kommune ser ut til å få, kan
rammetilskuddet (løpende inntektsutjevning) økes med 2,3 millioner kroner.

Finansdepartementet har videre gått ut med informasjon om at forventet skatteinngang kan
bli nedjustert. Primært ville dette omfatte 2012, men om dette vil ha konsekvenser for 2011
har vi ikke fått melding om. I denne rapport har vi forhold oss til de signaler som er gitt
konkret knyttet mot 2011.

Kap. 9 - Finansposter
Det foreslås ingen endringer.

Basert på de driftsmessige endringer rådmann foreslår kan budsjettert overskudd justeres
opp med 8.000 kroner — til totalt 20.000 kroner. En viser til tabell over driftsmessige forhold.

Investeringsmessige forhold

Prosjekt 1888 Tuå boliqfelt
I utbyggingen i 2010 ble det utgiftsført 4.825.000 kroner på utbyggingen. I 2011 har det
påløpt 1,4 millioner kroner på prosjektet — uten at det er avsatt budsjettmidler i 2011.
Miljøutvalget har mottatt notat om forholdet (notatet er vedlagt). En viser videre til at ved salg
av en konkret tomt på Tuå boligfelt må Eigersund kommune legge deler av en bekk i rør.
Dette er ikke mulig før masseutskifting har funnet sted på tomten da en ikke kommer utpå
myren før så har skjedd. For å dekke utgifter til dette foreslår rådmannen at det settes av
100.000 kroner.

Forholdet er tatt opp med Miljøavdelingen og basert på tilbakemelding på budsjettet må det
settes av 1,5 millioner kroner til prosjektet i 2011. Finansieringen skjer ved bruk av
Tomteutviklingsfondet.

Det vil bli laget en egen anleggsrapport for Tuå boligfelt som vil bli fremmet for politisk
behandling.
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Prosjekt 1720 Sletteveien på Heilvik
Det har påløpt kostnader ved prosjektet — uten at det er avsatt budsjettmidler i 2011.
Miljøutvalget har mottatt notat om forholdet (notatet er vedlagt). Forholdet er tatt opp med
Miljøavdelingen og basert på tilbakemelding på budsjettet settes til 500.000 kroner i 2011.
Finansieringen skjer ved bruk av Tomteutviklingsfondet.

En viser at det er avsatt midler til Sletteveien i budsjettforslaget for 2012. Det kan bli en
utfordring i å få realisert (sluttført) dette prosjekt i 2012 da stillinger ved avdelingen ikke har
blitt besatt (ingen har søkt vakante stillinger). Dette er et forhold som rådmannen må komme
tilbake til på et senere tidspunkt. Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i
budsjettbeløpet for 2012.

Vi kan også riskitere at bemanningsproblemer forhindrer andre prosjekt fra å fullføres som
planlagt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

økonomiske konsekvenser:
En viser til at denne økonomirapport tar hensyn til forhold i 2011 og hvor disse ikke
videreføres til budsjettet for 2012 (som nå er til politisk behandlinçi).
Drift - Endringer Avd 2011 2013 2014

Budsjettert overskudd november 201 I -12

Endringer i utgfiene
Nedbemanning ikke gjennomført Kap 7 I 520
Red. utgifter redusert sykefravær Kap 7 750
Red. overtid Kap 7 500
økte pensjonsutgifter Kap 7 I 000
Engasjementer/prosjektstillinger Lev i 200
Norsk Pasientskadeerstatning Sent 350
Tiltak 22. juli 2011 Sent 300
Valg 2011 Sent 150
økt kontingent VisitDalane Sent 100
Beredskap diverse forhold Sent 200
Bakkebø gård - reduserte utgifter Sent -400

Sum økte kostnader 5 670 - 0 0

Endringer i inntektene
Skatteinngang2oii kap8 -2800
Rammetilskuddet kap 8 -2 300
Tiltak 22. juli 2011 Sent -300
Bakkebø gård - økte inntekter Sent -750
Bruk av Premieavviksfondet (EK) Kap 7 500

Sum økte innteier - -5 650 0 0 0

- 8 0

Endringer iforhold til opprinnelig budsjett 20- 0’- 0 -0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner — i tabellen ovenfor..
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Tuå boligfelt 1.500.000
Sletteveien Helivik 500.000
Bruk av Tomteutviklingfondet -2.000.000
Sum 0

En viser tN at realisering av Tuå boligfelt og Sletteveien tidligere er vedtatt finansiert ved salg
av tomter og bruk av Tomteutviklingfondet. Kommentarer:

• For 2011 er det budsjettert å bruke 1.090.000 kroner av Tomteutviklingsfondet — som
egenkapital til tre prosjekt.

• Rådmannen foreslår i denne sak å bruke 2.000.000 kroner av Tomteutviklingsfondet
— som egenkapital til Tuå boligfelt og Sletteveien prosjekt.

• Pr. 01.01.2011 står det 8.605.000 kroner på Tomteutviklingsfondet.
• Fondet vil bli tilført ca. 2,5 millioner kroner i 2011 (knyttet opp mot salg av

tomter/eiendom).
• Det er budsjettert å bruke 4.250.000 kroner av fondet i 2012.

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til vedtak.

I denne sak kan kommunestyret vedta at midler knyttet opp mot tilskudd til private
barnehager i 2011 ikke skal trekkes inn. Følgende alternative forslag kan da fremmes:

• Hvis etterberegningen av kommunalt barnehagetilskudd for 2011 (utføres i
forbindelse med Eigersund kommune sitt årsregnskap for 2011) skulle vise at private
barnehager i Eigersund kommune har fått for mye tilskudd utbetalt beholdes
differansen/beløpet av den enkelte private barnehage. Kommunestyret påpeker at
dette ikke skaper presedens for kommende år, at dette omfatter søskenmoderasjon
og tar hensyn til beløp etter kontrollberegning.

Dokumenter - vedlagt saken:
Notat ang. utgifter ved Sletteveien og Tuå boligfelt på Hellvik.

Parter i saken:
• Eigersund kommune
• Kirken
• Private barnehager i Eigersund kommune
• Jernhagen barnehage

Investeringsm nneværende
år

I
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Notat til Miljøutvalget

Internt notat

/

Informasjon om utgifter ved Sletteveien og Tuå boiigfelt på Heilvik

Vår ref.: 11/25348 / FE-61 1, F4L71 / 08/2057

Saksbehandler: Tore L. Oliversen

E-post: toreJudv1g.ohversen@eigersund.kommune.no

Dato: 20.09.2011

Telefon: 51 46 80 41 Mobittelefon: 900 67425

Dette notat tar for seg de økonomiske sidene knyttet opp mot investeringsprosjektene:

1. P1720 Sletteveien Heilvik (budsjettmidler ikke avsatt)
2. P1888 Tuå boligfelt (i to egne saker er dette budsjettert til 4.799.000 kroner)

Ny gjennomgang viser at rådmann/Miljøavdelingen ikke har foreslått/bedt om
budsjettendringer på flere forhold knyttet opp mot nevnte to prosjekt. Ved gjennomgang av
diverse saker - i forbindelse med utarbeidelse av dette dokument - finner en at andre tall er

oppgitt knyttet opp mot investeringskostnader. I sak om fastsettelse av tomtepris på Tuå — til
formannskapet 21 .06.2010 - oppgis følgende forhold:

Opparbeidelse av byggefeltet med strømforsyningen: Kr. 4 799 000,-

Opparbeidelse av del av Sletteveien Kr. 2 100 000,-

Opparbeidelse avløpspumpestasjon m/sprengning og graving Kr. 670 000,-

Prosjekteringskostnader (landmåling, utarbeide tekniske planer Kr. 482 930,-
og anbudsgrunnlag, saksgebyrer, anbudsforhandlinger,
klargjøring av byggestart, byggemøter og koordinering av
prosjektet.)
Kostnader gjelder også Sletteveien.
Sum: Kr. 8 051 930,-

Disse forhold er ikke foreslått som vedtak eller oversendt (til Seksjon økonomi) slik at
budsjettendring kan foretas. Basert på tall i tabellen burde budsjettet for nevnte to prosjekt
vært:

1. P1720 Sletteveien Heilvik - 2.100.000 kroner
2. P1888 Tuå boligfelt— 5.952.000 kroner

I løpet av 2010 ble det gitt meldinger om at en måtte føre utgifter/inntekter knyttet opp mot
utbyggingsprosjektene på Hellvik på flere investeringsprosjekt. Opplegget som skulle følges
var opprettelse og føring på følgende investeringsprosjekt:

• Salg av tomter (inntekter og utgifter).
• Utgifter til vei (P1720)
• Opparbeidelsesutgifter knyttet opp mot bygging av feltet (P1888).
• Evalueringen vår viser at denne informasjon ikke er gitt videre til den som var

prosjektleder og hvor resultatet var at alle inntekter og utgifter ble ført på kun
ett investeringsprosjekt.
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Begge investeringsprosjekt ble påbegynt i 2010 og begge er kommentert i forbindelse med
årsregnskapet for 2010. Noen kommentarer knyttet mot prosjektene:

1. P1720 Sletteveien Helivik
a. Utgifter knyttet opp mot bygging av veien ble — feilaktig — belastet/ført på

investeringsprosjekt P1888 Tuå boligfelt.
b. I forbindelse med årsregnskapet for 2010 ble 451.128 kroner flyttet fra P1888

Tuå boligfelt til P1720 Sletteveien Hellvik
c. Ved ny gjennomgang av enkelt faktura på P1888 Tuå boligfelt ser en at

ytterligere 382.000 kroner skulle vært belastet prosjektet. Dette kan
regnskapsmessig korrigeres mellom prosjektene i 2011.

d. Totalt sett har en brukt ca. 833.000 kroner på Sletteveien i 2010 og 54.000
kroner i 2011 (totalt 887.000 kroner).

e. Hvis resten av veien skal realiseres (noe den må) må det budsjettmessig
settes av 1.650.000 kroner (2.100.000 kr—451.000 kr).

2. P1888 Tuå bollgfelt
a. Budsjettmessig er det avsatt 4.799.000 kroner, mens dette iht. annen sak

skulle vært oppjustert til 5.952.000 kroner.
b. Salgsinntekter og utgifter til salg av tomter er ført på prosjektet. Disse skulle

vært ført på eget investeringsprosjekt (iht. planlagt oppsett).
c. Hvis en korrigerer for punktene 1 d) blir totale utgifter — som er medgått -

knyttet opp mot realisering av Tuå boligfelt 5.577.000 kroner.
d. Miljøavdelingen opplyser videre at en anslår at utgifter som vil påløpe feltet

(og som ikke er regnskapsført enda) utgjør ca. 650.000 kroner.
e. En viser at det her påløpt utgifter som ikke var budsjettert godt nok (herunder

ekstra krav knyttet opp mot lekeplasser og rassikring).

Rådmann vil komme tilbake til disse forhold enten i forbindelse med budsjett for 2012 eller i
en økonomirapport i 2011.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
Dato: 24.11 .2011 
Arkiv: :FA-U63, TI-&18 
Arkivsaksnr.: 
1112368 
Joumalpostløpenr.: 
11 131239 

Saksnummer Utvalg/komite 
130/11 Formannskapet 

Kommunestyret 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
S1i1ling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Seksjon økonomi 
Dag Marcus Egaas 
Rådgiver 
51 468078 
dag.egaas@eigersund.kommune.no 

Møtedato 
15,12,2011 
19,12.2011 

Søknad om skjenkebevilling - Drømmehagen Egersund AS 
(Kniv & gaffel) 

Sammendrag: 
Det søkes om skjenkebevilling for øl og vin for Drømmehagen Egersund AS (kniv og gaffel). 
Søknaden gjelder for samme lokaler som tidligere Havnehagen 

Saksgang: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret. 

Rådmannens forslag til vedtak 24.11.2011: 

Formannskapet innsteller kommunestyret: 

1. Drømmehagen AS (Kniv og gaffel) gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin fra 
19.12.2011 og frem til 30.6.2012. 

2. Skjenkebevillingen gjelder også for uteservering innenfor et nærmere avgrenset 
område. 

3. Som styrer godgjennes Eli Sandve og som stedfortreder godkjennes Siv Madsen 
Vatnamo. Det forutsettes at det fremlegges godkjent alkoholprøve før åpning av 
stedet. 

4. Skjenkebevillingen gjelder i tiden 10:00 - 24:00. 
5. Søker anmodes om å legge forholdene til rette for bevegelseshemmede kunder. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Søknaden har vært forelagt Politiet og NAV til uttalelse. Ingen av uttaleinstansene har 
anmerkninger til at stedet gis skjenkebevilling som omsøkt. 

Dette stedet er i de samme lokalene som tidligere Havnehagen. Søker leier lokalene av 
Eigersund kommune. Det er også blitt foretatt en del oppussing av lokalene. 

Det er ikke blitt avslått slike søknader i den siste perioden, bortsett fra en søknad i 
forbindelse med et kjøpesenter. Imidlertid skal hver søknad vurderes på fritt grunnlag , selv 
om likebehandlingsprinsippet alltid skal tas hensyn til. 
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Dette vurderes også som et skjenkested som ikke vil bidra til å øke alkoholforbruket vesentlig 
i kommunen da dette stedet også skal være et spisested. 

I et byutviklingsperspektiv har alt som skaper liv og aktivitet i sentrum positive element i seg. 

Saksbehandlers vurderinger: 

Universell utforming: 
Dette er et fokusområde i all kommunal saksbehandling, men kan ikke stilles som betingelse 
ved innvilgelse av skjenkebevillinger. 

Økonomiske konsekvenser: 
Innbetaling av skjenkeavgift til kommunens skjenkeavgiftsfon. 

- 0 -

Alternative løsninger: 
Søknaden avslås. 

-0-

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

22.11.2011 
Drømmehagen Søknad om sjenkebevilling, Drømmehagen 
Egersund as Egersund as (Kniv & gaffel) 

2 U 23.11 .2011 
Eigersund politistasjon; Sjenkebevilling - Drømmehagen Egersund as 
NAV Eigersund (Kniv & gaffel) 

Uttalelse til søknad om skjenkebevilling -
5 X 23.11.2011 Dag Marcus Egaas Drømmehagen Egersund as (Kniv & gaffel) fra 

NAV 

24.11 .2011 Eigersund politistasjon 
Uttalelse til søknad om skjenebevilling -
Drømmehagen Egersund as (Kniv & gaffel) 4 

Parter i saken: 
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Konseptbeskrivelse Drømmehagen Egersund AS: 

Stedet skal hete Kniv & Gaffel 

Kniv & Gaffel skal være et uformelt spisested som skal tilby god mat 
og drikke. 

Se vedlagt meny 
Vi vil variere menyen etter årstidene. 
På vinterstid vil menyen være mindre en på sommeren. 
Dette pga antall sitteplasser øker på sommeren med uteserveringen. 

Vi tar sikte på å være et sted hvor alle skal kunne trives. 
Målgruppen er Egersunds befolkning 

Inne blir det 24 sitteplasser og ute blir det til sommeren ca 60 
sitteplasser. 

Det vil også være mulig å ta med mat hjem. 

Kniv & Gaffel skal åpne hver dag klokken 10.00. 
Ukedager stenges det klokken 22.00, mens i helgene klokken 00.00 
Etter klokken 00.00 vil det selges mat ut fra luken i helgene. 

Kniv & Gaffel 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
s~ 

Dato: 22.11 .2011 Avdeling: Levekårsavdelingen 
Arkiv: :FE-243, FA·COO Enhet: Seksjon kulturformidling 
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Ernst Torgersen 
11/1430 Stilling: Driftsleder 
Journalpostløpenr.: Telefon: 51 46 8226 
11/31 005 E-post: ernst.torgersen@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
Formannskapet 15.12.2011 
Kommunestyret 19.12.2011 

2012 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale 
og regionale kulturbygg - Prioritering 

Sammendrag: 
Eigersund kommune prioriterer årets søknader om spillemidler i samråd med Idrettsrådet. 
Prioriteringen må godkjennes av Kommunestyret, og forslaget fra Idrettsrådet kan endres. 
Nye innspill i handlingsplanen (del av "Plan for kultur- idrettsanlegg og fysisk aktivitet) er 
forelagt Idrettsrådet, og status for noen anlegg er endre!. 

Saksgang: 
Avgjøres av Kommunestyret. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011: 

1.Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2012, basert på behandling i 
Eigersund idrettsråd vedtas som følger: 

Anlegg for idrett og 
Anleggssted/enhet 

Første Søker Søknadssum 
Total 

f ri luftsliv - ordinær søknadsår kostnad 
Skåra hestesenter - sta ll Skåra hestesenter 2007 Skåra Rideklubb 735000 2 226000 

Stall 

Elger kunstgressbane Eiger idrettsanlegg 2008 ElGER Il 2 177 000 6532000 
Kunstgressbane 

I standsetting av Maurholen stasjon 2008 Eigersund kommune 295000 l 065 000 
i':Iaurbolen stasjon - dagsturhytte trinn l 
vokterbolig 

t!ellvik sanitæranlegg ved Turveg Hellvik· 2009 Eigersund kommune 80000 259 000 
Ct;:O gml. Jæ[banen Egersund 

Hellvik 
sanitæranleQG 

Eide saoita::raniegg Turveg Hellvik · 2009 Eigersund kommune 80000 263 000 
Egersund 

i':Iau[bolen stasjQn !!Inn 2 Maurholen stasjon 2010 Eigersund kommune 350000 l 578 000 
• uthusl sanitæranlegg trinn 2 

13/ 

Prioritet 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Løpebane - Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund kommune 503 000 1 509 000 7 

Skyteanlegg (compact Leirduebane 0greid 2011 Eigersund Jeger og 219 000 657000 8 
sporting-Ieirduesti) Fiskeforening 

Skåra hestesenter - Skåra hestesenter 2011 Skåra Rideklubb 637 000 1910000 9 
ridehall ridehall 

Rallycross Motorsportanlegg 2012 Egersund & Dalane, 700000 2 108 750 10 
Hellvik NMK 

~ Motorsportanlegg 2012 Egersund & Dalane, 700000 2 108 750 11 
Hellvik NMK 

Drifting Motorsportanlegg 2012 Egersund & Dalane, 700000 211 2 000 12 
Hellvik NMK 

Nærmiljøanlegg: 

Evangeliehuset/Egersund Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-heten 200 000 2000000 1 
Arena. Søknad om Egersund 
spillemidler/ nærmiljø-
anleaa.trinn l 
Lokale kulturbygg: 

Evangeliehuset/Egersund Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-heten 1 000 000 52 000000 1 
arena Egersund 

Egersund miSjonshus Egersund 2011 Stiftelsen Egersund 1 000 000 4 500 000 2 
misjonshus misjonshus 

2. Endringer i handlingsprogrammet (del av "Plan for kultur- idrettsanlegg og fysisk 
aktivitet) godkjennes etter behandling i Eigersund idrettsråd. 

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 
Nr. Navn på tiltak: An sv arllg sø kar Total Ar (+/-1 Krav til plan tør 

Kostnad år) bygging og 
kr: søknad om 

tilskudd: 

1. ORDINÆRE NYANLEGG 
1.1 . Fotballhall Lagård , Eigersund kommune 20 m ill 2013 Kostnader må 

Alternativt Bakkebø Regionale utredes. Fremmes 
fotballklubber som egen politisk 

sak og må 
innarbeides i 
økonomiplan . 

1.2 . Privat Initiativ -ridehall Hestesenter - Skåra 2.300.000 2012- Kostnader er 
2013 utredet . 

.Spillemiddelsøknad 
sendt 

1.3. Skvteanlegglftomlys Egersund jeger og 650 .000 201 1- Kostnader er 
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fiskerforening 2012 utredet. 
Spillemiddelsøknad 
sendt 

1.4. Utvide Egersund Egersund & Dalane 6.300.000 2012- Kostnader er 
Motorstadion på Gjermestad MNK 2014 utredet. 
- Rallycrossbane inkl. Trial- Spillemiddelsøknad 
og gokartbane sendt 

1.5. 
1.6. Kunstgress - Hellvik Hellvik IL 7,500000,- 2012- Kostnader må 

2013 utredes. 
1.7. Kunstgress - Helleland Eigersund 7,500000,- 2011- Kostnader må 

kommune/Helleland 2013 utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Flom må ev. 
vurderes før en 
anlegger 
kunst"ressbane. 

1.8. Seilanlegg for Egersund Egersund seilforening - 2011- Kostnader må 
seilforening på 2013 utredes. 
Ny:su ndha Isen/ Asprøysu ndet. 

1.9. Garderobeanlegg med Eiger - 2013 Kostnader må 
redskapshus utredes. 

1.10 Klubbhus Egersund dykkeklubb 500.000 2012- Planlegges 
2013 

2. REl-t4.BILITERING -
2.1. Hegrestad Forsamlingshus Hegrestad 120000,- 2012- -

.--
forsamlingshus 2013 

2.2. Helleland grasbane - Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
Dreneringsgrøft utredes. Vurderes i 

forhold til kunstgras 
på lengre sikt. 

2.3. Bakkebø fotballbane - Eigersund kommune - 2011 Utført. Vurderes i 
Rehabilitering grasdekke forhold til kunstgras 

på lengre sikt 
2.4. Rehabilitering idrettshall I. L. Eiger - 2012- Kostnader må 

Eiqerhuset 2014 utredes. 
2.5. Fotland sky1ebane Egersund pistol klubb 5,500.000_ 2011- Planlegges 

2012 
3: ' NÆRMIILJØANILEGG, - ·C 

-~ 

3.1. Rosshagen-Kiellandskogen - Eigersund kommune 2000000 2011- Kostnader må 
turveier, gapahuk 2012 utredes. Fremmes 

som egen politisk 
sak. 

3.2. Nærm iljøanlegg for golf - Egersund golfklubb - 2011- Støtte fra Norges 
La"ård 2013 golfforbund 

3.3. Næmniljøanlegg Eigersund kommune 400000 2011- -

Skadbergsanden 2012 
3.4. Vannbassengan - Låvaberget Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 

- gapahuk utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. 

3.5. Burmaveien/Nisseland Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
- gapahuk' utredes. Fremmes 

$Dm egen politisk 
sak. 

3.6. Nærmiljøanlegg i alle deler Eigersund kommune - 2011- Kostnader må 
av kommunen. 2013 utredes. Fremmes 

som egen politisk 
sak. 
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3.7. Lekeplasser Eigersund kommune - 2011- Kostnader må 
2013 utredes. Fremmes 

som egen politisk 
sak. 

3.8. Oppjustering av større Eigersund kommune - 2011- Kostnader må 
balløkker til nærmiljøanlegg 2013 utredes og plan for 

El~dringene må 
lages. Fremmes 
som egen politisk 
sak og innarbeides 
i økonomiplan. 

3.9. Skatepark Eigersund kommune - 2012- Utrede felles 
2013 skatepark, 

arealbehov, 
lokatisering, 
kostnader, drift 
m.m. og fremmes 
som politisk sak. 

3.10 Nærmiljøanlegg Asane Pinsemenigheten 2.000.000 2012 Planlagt utført 
våren 2012. Søker 
spillemidler. 

4. FRILUF~LlV ('Tl!JVE!Q!!r. d"Q.stur) .. -
4.1. Båtutfartsområder - Nordra Dalane Friluftsråd! 500.000,- 2012 500.000 søknad 

Sundet Eigersund kommune 
4.2. Maurholen Stasjon - Eigersund kommune 500.000,- 2012 500.000 søknad 

daQsturhytte 2009 
4.3. Toalettanlegg turveg Hellvik- Eigersund kommune 500000,- 2012 Fremmes som 

Egersund egen politisk sak. 
Krever ev. 
reguleringsplan. 

4.4. Varberg - renovering av Eigersund kommune 500.000,- 2012 Søknad i 2010 
turveier 

4.5. Langevann - tursti Eigersund kommune - 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som 
eflen" politisk sak. 
Krever 
reguleringsplan. 

4.6. Turvei Hellvik - utvidelse Eigersund kommune - 2013 Kostnader må 
Launes - Tengs. utredes. Fremmes 

som egen politisk 
sak. Krever 
reQulerin(Jsplan. 

4.7. Opplev Dalane (overnatting Dalane Friluftsråd - 2010- Kostnader må 
m.m.) 2013 utredes. Fremmes 

som egen politisk 
sak. 

5. KUl tUAAN,lEGG/KUL fI.I. 'SV(;(J ' , 
5.1. Evangeliehuset nyanlegg Pinsemenigheten 40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 

1.~mill. (Jodkjent 
5.2. Egersund misjonshus Stiftelsen Egersund 4.500.000 2011 Under arbeid. 

misjonshus Søknad om 1 mill. 
godkjent 
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LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-
2020 

... 

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste) 

Innspill til reviSjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 200692013. 

Nr. Utbygger/tiltak Kostnader i Driftsutg Arealbehov Krav til plan før 
kr. ifter (Daa.) bygging og søknad om 
(1000 kr.) (1000 tilskudd: 

kr.) 
OR@NJERE,qYANLEGG 

Kulturhus på bytelttomta - - 2014-2020 Kostnader må utredes 
og innarbeides i 
økonomiplan. 

Svømmehall - - 2014-2020 Kostnader og 
Rundevoll/Hestnes arealbehov må 

utredes. 
Egersund ridesenter (ny bane, - - 2014-2020 Kostnader og 
stall, innendørs tribune m.m.) arealbehov må 

utredes. Krever 
reguleringsplan . Deler 
kan ev. flyttes frem i tid 
dersom ridesenteret 
får på plass 
finansierinq. 

Bowlingbane - - 2014-2020 Kostnader og 
arealbehov må 
utredes. 

Lysløype Helleland - - 2018-2020 Kostnader og 
arealbehov må 
utredes. 

Innendørs kunstsoffdekke på - - 2014-2016 Kostnader må utredes. 
betonggulvet bak tribunene i 
Egersundhallen. 
Klubbhus Egersund golfiklubb , - 2013-2016 Kostnader må utredes. 
Maurholen 
Kunstgress - Bakkebø 7,500000,- 2014-2016 Kostnader må utredes. 

Fremmes som egen 
politisk sak. 

Flombelysning på hovedbanen - - 2019-20 Kostnader må utredes. 
på Husabø 

REJ,JABILITERING, 
Rehabilitere et av byggene på - - 2014-2015 Kostnader må utredes. 
Bakkebø som i dag benyt1es av 
voksenopplæringen. 

• __ o 

Skytebane og ute anlegg - To 80000,- 2014-2016 
ferister i veien + gjerdinger 
rundt deler av området, ca 4 -
5 mål stort areal. 0greid 

'KOiC11JRANLE!:iG/KUL TURJ;lYGG . " 
I I I 

NÆRMllc,JØANILEGGJKUL T'URHUS 

5 53 



I I I I I 
) FRf!).l)IT~LI~ ~< · · . <:< 

." < .. . .. 
.. " , 

Diverse turveier jfr. Eigersund 2014<2020 Kostnader må utredes. 
kommuneplanen inkl. kommune Fremmes som egen 
forlengelser politisk sak. Krever 

reguleringsplan 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Til behandling i Formannskapets møte 15.12.2011 før endelig vedtak i Kommunestyret 
19.12.2011 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Saken krever et formelt vedtak i kommunestyret. Frist for innlevering til Rogaland 
fylkeskommene er 15. januar, Fylkeskommunen videresender sine prioriteringer til 
Kulturdepartementet 15. mars. 

Prioriteringen skjer innenfor tre adskilte kategorier: 
Ordinære anlegg 
Nærmiljøanlegg 
Lokale kulturbygg 

Saken er behandlet i Idrettsrådet med forslag til prioritering 

Saksbehandlers vurderinger: 
Kriterier for prioritering har gradvis endret seg i løpet av det siste tiåret, fra i stor grad å være 
basert på tidspunkt for første søknad, til at Idrettsrådets samlede vurderinger har blitt lagt til 
grunn. Her har man tatt med idrettspolitiske konsekvenser, økonomiske forutseninger og 
forskuttert "små" søknader for å få disse ut av ventelista. 

Universell utforming: 
Er krav for godkjenning av den enkelte søknad 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen utenom allerede vedtatte bevilgninger 

Driftsmessige 'forhold . 
" 

Inneværende Neste år Ar3 
år 

". 

Sum .. 
Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 

åT 

Sum '. -".' ~ :""".- < '. 
-0-

o,' 
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Alternativt forslag til vedtak: 
Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2012 vedtas med følgende endringer: 

Dokumenter· vedlagt saken: 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 
16 S 22.11.2011 FS I K 2012 - spillemidler til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg, lokale og regionale kulturbygg -
Prioritering 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 15.06.2011 Det kongelige Rundskriv V-952B - orientering om tilskudd til 
kulturdepartement anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012 

2 U 29.09.2011 Rogaland Rapport over anleggsoppdatering i Eigersund 
fylkeskommune kommune 

3 14.10.2011 ElGER IL Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 

4 28.10.2011 
NMK Egersund & 

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 
Dalane 

5 31.10.2011 Egersund & Dalane 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 

NMK 

6 31.10.2011 Egersund & Dalane 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 

NMK 

7 01.11.2011 Pinsemenigheten 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 

Egersund 
Søknad om spillemidle - istandsetting av 

8 07.11.2011 Eigersund kommune Maurholen stasjon, vokterbolig, dagsturhy1te trinn 
1 

9 07.11.2011 Eigersund kommune 
Søknad om spillemidler - Maurholen stasjon, 
trinn 2, uthus/sanitæranlegg, dagsturhytte trinn 1 

10 07.11.2011 Eigersund kommune 
Søknad om spillemidler - Hellvik sanitæranlegg 
viden gamle Jærbanen 

11 07.11.2011 Eigersund kommune Søknad om spillemidler - Eide sanitæranlegg 

12 08.11.2011 
Eigersund Jeger og 

Søknad om spillemidler tilleirduebane 0greid 
Fiskeforening 

Rogaland 
Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

14 09.11.2011 aktivitet 2012 - orientering om prosedyrer og 
fylkeskommune 

frister 

13 10.11.2011 Skåra Rideklubb 
Søknad om spillemidler til ridebane/-hall - Skåra 
hestesenter 

15 15.11.2011 Pinsemenigheten Søknad om spillemidler til ordinære 
Egersund nærmiljøanlegg , 

17 21.11.2011 Eigersund kommune Søknad om spillemidler - idrettsparken, løpebane 

7 55 



Parter i saken: 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
Dato: 22.11 .2011 Avdeling: Sentraladministrasjonen 
Arkiv: :FE-033 Enhet: Politisk sekretariat 
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Leif E. Broch 
10/937 Stilling: Informasjonssjef 
Journalpostløpenr.: Telefon: 51 468023 
11/31195 E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalgikorn ite Møtedato 
Formannskapet 15.12.2011 
Kommunestyret 19.12.2011 

Styrevervregister for politiske representanter i Eigersund 
kommune 2011 - 2015. 

Sammendrag: 
Kommunestyret har vedtatt å delta i www.styrevervregisteret som er opprettet av KS. Dette 
er en måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til 
hvilke roller enkeltpersoner har. Det er et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og 
styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret blir åpent 
for allmennheten gjennom www.stvrevervregisteret.no. 

Det fremgår av reglementet at det skal godkjennes ved starten av hver 
kommunestyreperiode. 

Saksgang: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011 : 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune godkjennes som fremlagt. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 

KS-026/10 Vedtak: 

1. Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 

2. Reglementets rekkevidde for kommunalt ansatte delegeres til rådmannen og 
utarbeides efter drøfting med arbeidstakerorganisasjonene lokalt jf Hovedavtalens 
del B § 3-1 (kommuner) før vedtak treffes av rådmannen. Oversikten legges som 
vedlegg til reglementet. 

Vedtaket er enstemmig. 
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Andre opplysninger I fakta i saken: 
Registrering er frivillig, men krever samtykke fra den enkelte. Datatilsynet skal ha melding 
etter personopplysningsloven § 31 der de skal motta en melding fra den 
behandlingsansvarlige om at registrering av personopplysninger med elektroniske 
hjelpemidler tar til. Denne skal fornyes hverl3. år. Dette er foretatt for Eigersund kommune. 
Bakgrunnen for opprettelsen av styrevervregisteret. 
Sentralstyret i KS har besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte , ansatte og 
styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Bakgrunnen er styrket 
omdømme og åpenhet om kommunesektoren og dens eierinteresser. 

KS har forestått det forberedende arbeidet med å åpne et slikt register, som er tilgjenglig for 
allmennheten , herunder avklaringer med Datatilsynet iht. personopplysningsloven. 
Registeret ble åpnet på internett i mars 2007. 

Eigersund kommune har tidligere vedtatt at kommunen skal ta i bruk styrevervregisteret. 

Registeret og praktiseringen 
Registeret er rettet inn mot kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det 
er frivillig om kommunen eller selskapet vil knytte seg til. Selv om kommunen eller selskapet 
beslutter å knytte seg til Styrevervregisteret er det på grunn av personvernlovgivningen 
frivillig om den enkelte folkevalgte, styrerepresentant eller ansatt ønsker å la opplysninger 
om seg bli registrert. Opplysninger om folkevalgte vil automatisk bli slettet etter 4 år. 
Registrerte opplysninger om ansatte og styrerepresentanter vil bli slettet 4 år etter siste 
registrering. 

Når kommunestyret har godkjent bruken vil det bli åpnet for registrering, men det må 
innhentes samtykke fra den enkelte før registrering kan foretas. Når slikt samtykke foreligger 
skal den enkelte person selv registrere sine verv og økonomiske interesser. 

KS legger opp til at registeret ajourføres 2 ganger pr år. Utpekt kontaktperson i kommunen vil 
få elektronisk melding om dette. Kommunen må således etablere rutiner som fanger opp 
endringer ifm. at ansatte slutter eller bytter stilling , folkevalgte fratrer sine verv/slutter og 
nyvalg foretas. I tillegg blir de registrerte oppfordret til å holde opplysninger i registeret 
oppdatert . Ajourføringen gjøres av den enkelte og er nettbasert. 

For nærmere beskrivelse av styrevervregisteret vises det til www.stvrevervregisteret.no. 

Reglementet til Eigersund kommune er basert på mal fra KS 

Det er lagt til grunn at registreringen blant de folkevalgte omfatter medlemmer av 
kommunestyret / formannskapet, hovedutvalgene, klagenemda og kontrollutvalget. Videre at 
styremedlemmer i foretaksstyrer omfattes av ordningen. 

I administrasjonen er det rådmannens vurdering at rådmann og hans ledergruppe, 
avdelingssjefer og ledere av resultatenhetene samt rådgiverne i tagstab / rådmannens stab 
kan omfattes av ordningen. 

Ordningen tas opp til ny vurdering ved starten av hver valgperiode. Dette slik at politikerne i 
hver periode selv kan vedta om de ønsker at kommunen skal bruke styreververegisteret. 
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Når det gjelder organisasjon som mottar støtte fra kommunen/selskapet anbefaler KS at de 
lokale retningslinjene bør angi en minimumsgrense for den økonomiske støtten 
organisasjonen mottar, denne er i reglementet satt til 3%' av ordførers godtgjørelse og det er 
valgt en prosentsats for å ha en automatisk indeksregulering. 

KS anbefaler at det foretas en lokal vurdering av hva som ligger i "større aksjepost" for 
registrering av næringsinteresser. En veiledende regel fra KS er at det kan være 
selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider en prosent av selskapskapitalen, 
eller som vedkommende selveier. Også her er anbefalingene fra KS lagt til grunn. 

Saksbehandlers vurderinger: 
Forslag til lokale bestemmelser følger KSs forslag til normalreglement og det legges ikke opp 
til endringer i reglementet. 

Revidering og ajourføring av registeret vil skje i regi av den enkelte gjennom utsendelse av 
epost. For de som ikke har tilgang til dette, vil politisk sekretariat være behjelpelig slik at det 
er mulig å finne en praktisk ordning for dette. 

Praktisk registrering vil kunne skje straks etter kommunestyrets vedtak da hovedtyngden av 
alle folkevalgte snart er ferdig registrert og klar for utsendelse av registreringsepost. 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser: 
Det kreves ikke økt ressursbruk for å ajourføre styrevervregisteret da dette gjøres av den 
enkelte folkvalgVkommunalt ansatt gjennom bruk av internett. 

Alternative løsninger: 
Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune vedtas med følgende endringer: 

---- o ----

D k t o umen er - ve dl t k ag1 sa en: 
Dok.nr Tittel på vedleml 
122016 Reqistrerinq av verv oq økonomiske interesser - www.stvrevervreqisteret.no.pdf 
122015 Lokalt reqlement for stvrevervreqister i Eiqersund kommune.doc 
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Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Meldig til Datatilsyne om elektronisk behaniding 
4 17.12.2008 Datatilsynet av personopplysninger jf. 

personopplysningslovens § 31. 

l 09.04.2010 Kommuneforlaget Styrevervregisteret • inngåelse av 
databehandleravtale med KS 

Parter i saken: 
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Ordfører 
Rådmann 
Administrerende direktør 

Vår referanse: 
Arkivkode: 
Saksbehandler: 
Deres referanse: 
Dato: 

(R€feral1se må oppgis) 

200601683-6 
064024 
Hanne Lyngstad Solberg 

05.01.2007 

Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.no 

1. Innledning 

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon 
og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon 
ivaretas på en best mulig måte. 

En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til 
hvilke roller enkeltpersoner har. Sentralstyret i KS har derfor besluttet Il opprette et 
webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine ve(\' og 
økonomiske interesser. Webregisteret bilT åpent for alhnennheten gi ennom 
www.styrevervregisteretno , som legges på KS sine hjemmesider. Den enkelte virksomhet 
kan dessuten legge en link fra sine egne hjenunesider til registeret 

På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den 
enkelte. KS håper imidlertid at medienunene ser seg tjent med å tilknytte seg registeret, og 
oppfordrer derfor til at det fattes vedtak om tilknytning i kommunestyret og de ulike 
selskapenes styrer. 

Utover virksomhetens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytningen 
til registeret være kostnadsfritt for kommunen/selskapet 

Registeret vil være klart for registrering i begynnelsen av februar 2007 og nærmere 
opplysninger om selve registreringen vil bli sendt ut fra Kommuneforlaget som står som 
teknisk leverandør av registeret Registeret vil åpnes via internett så snart det foreligger et 
bredt nok opplysningsgrunnlag. 



2. Kriterier for registrering 

Da registreringen er frivillig, kreves det samtykke fra den enkelte. SentralstyTet i KS har 
imidlertid vedtatt følgende veiledende remingslinjer for hva som kan registreres. Når 
kommunen eller selskapet skal vurdere hvilke opplysninger som bør registreres, vil en god 
regel være li se hen til registerets formål- størst mulig åpenhet slik at mistanke om 
dobbeltroller unngås. I denne vurderingen bør det imidlertid tas høyde for at det skal være 
overkommelig og hensiktsmessig å registrere sine verv og økonomiske interesser i tillegg 
til hensynet til li ajourføre opplysningene. KS anbefaler at det utarbeides lokale 
retningslinjer for hva som skal registreres basert på kriteriene nedenfor. 

2, l. Hvem kan registrere sine verv og økonomiske interesser 

2.1.1. Folkevalgte: 

* Hvilken kommune/fylkeskommune 
" H 'vilket parti 
" Type verv som folkevalgt (ordfører, varaordfører, utvalgsmedlem m. v.) 
" Mottas fast godtgjøringlfrikjøpsordning. På dette spørsmålet svares det bekreftende eller 
avkreftende, Det er kuu fast godtgjøring som skal oppgis da møtegodtgjørelse ,il variere 
med antall gjennomførte moter. 
* Størrelse pA eVentuell fast godtgjøringlfrikjøpsordning for vervet 

2.1.2. Kommunalt ansatte ledere: 

• Hvilken kommuneffylkeskommune 
* Hvilken stilling 

2,1,3, Kommunalt ansatte med avgjørelsesmyndighet/innstillingsrett 

Hvilke personer dette vil være avhenger av den enkelte kommunens/fylkeskommunes 
organisering og hvor mye ansvar og fullmakter som er delegert ned i organisasjonen, Den 
enkelte kommune/fylkeskommune rna avgjøre hvilke ansatte de vil oppfordre til å 
registrere opplysninger. Det kan være spesielt aktuelt il vurdere de som har 
avgjørelsesmyndighet/innstillingsrett i forbindelse med offentlige innkjøp. 

• Hvilken kommune/fylkeskommune 
• Hvilken stilling 

2,l,4, Administrerende direktør/styrerepresentanter i kommunalt eide selskaper 

Dette punktet gjelder styrerepresentanter og admlnislrerende direktør i kommunalt eide 
selskoper, både helt eller delvis kommunalt eide, herunder allmennaksjeselskap, 
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aksjeselskap, interkommunale selskap vg kommunale foretak etter kommunelovens 
kapittel 11. Del er intel krav om at selskapet er medlem i KS. 

N~r det gjelder styremedlemmer/ansatte i kommunale foretak er disse lagt irm under dette 
punktet, selv om de juridisk sett er en del av kommunen, Årsaken til dette ligger i at de 
registreres med egne opplysninger i Brønnøysundregisteret 

,. Hvilket selskap 
,. Hvilken stilling/verv 

2,},5, Ansatte i kommunalt eide selskaper med avgjørelsesmyndighet/innstillingsrett 

Hvilke personer som har avgjørelsesmyndighet/innstillingsrett vil være avhengig av det 
enkelte selskapets organisering og hvor mye ansvar og fullmakter som er delegert ned i 
organisasjonen, Det vil være det enkelte selskap som må avgjøre hvilke ansatte de vil 
oppfordre til å registrere opplysninger, Det kan være spesielt aktuelt å vurdere de som har 
avgjørelsesmyndighetiinnstillingsrett i forbindelse med iunkjøp eller lignende. 

* Hvilket selskap 
,. Hvilken stilling 

2.2. }lvilkeverv og øfsgnomiske interesser kan registreres 

Personene nevnt under 2, l kan registrere fØlgende verv og økonomiske interesser: 

2.2,1. Styreverv i offentlige/private eide selskaper/datterselskaper 

., Selskapets navn 
* Type verv (styreleder/styremedlem) 
., Om det mottas godtgjøring 
* Godtgjøringens størrelse 

2.2.2, Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar støtte fra 
kommunen/selskapet 

Med interesseorganisasjon menes for eksempel verv i KS, arbeidstakerorganisasjoner eller 
andre typer interesseorganisasjoner. 

Når det gjelder organisasjon som mottar støtte fra kommunenJselskapet bør de lokale 
retningslinjene angi minimumsgrense for den økonomiske støtten organisasjonen mottar, 

* Organisasjonens navn 
,. Type verv (styTeleder!styremedlem) 
* Om det mottas godtgjøling 
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2.2. 3. Lønnet arbeidJkonsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som 
folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunenIkommunalt selskap 

* Selskapets navn 
• Stillinglkonsulentoppdrag 

2.2.4. Næringsinteresser 

• Interesser i fast eiendom. Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes til 
næringsvirksomhet registreres etter dette punktet. Eiendom som i det vesentlige tjener som 
bolig eller fritidsbolig skal ikke registreres. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning 
pli gårdsbruk. 

• Eiendommens betegnelse og i hvilken kommune den ligger oppgis . 

.. Større aksjepost eller andeler i selskaper 

Hva som ligger i "større aksjepost" må vurderes lokalt. En veiledende regel kan være 
selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider en prosent av selskapskapitalen, 
eller som vedkommende selveier. 

• Navn på selskap 

* Annen næringsinteresse 

Under dette punktet åpnes det for å registrere inn annen næringsinteresse en må ha. Dette 
kan for eksempel være selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til 
vervet som folkevalgt, ansettelsesforholdet eller styrevervet, herunder for eksempel 
virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist eller megler. Arten av virksomheten 
oppgis. 

Annet 
Under dette punktet åpnes det for å registrere inn verv eller økonomiske interesser som 
ikke faJler inn under de ovemevnte punktene. Dette kan for eksempel være avtaler av 
økonomisk karakter med tidligere eller fremtidige arbeidsgiver, herunder avtaler om 
lønnsutbetaling eller tildeling av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og ligneude. 

3. Forslag til praktisk gjennomføring 

l Drøftinger i henhold til Hovedavtalen 
En kommune/fylkeskommune/selskap som ønsker å åpne for registrering av ansattes 
verv/interesser, må i henhold til Hovedavtalen drøfte dette med 
arbeidstakerorganisasjonene lokalt før vedtak treffes. Det henVises her til Hovedavtalens 
del B § 3-1 (kommuner) og Hovedavtalens del C § 3-2 (selskaper). 
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3.2 Vedtak i kommunestyretlselskapsstyret 

KS anbefaler som nevnt at det utarbeides lokale retningslinjer for hvem og hva som kan 
registreres, basert på kriteriene ovenfoL Det anbefales at vedtak om dette treffes j 
kommunestyretlselskapsstyret. 

3.3 Praktisk registrering 

Kommunen/fYlkeskommunen/selskapet står selv ansvarlig for at opplysningene som til 
enhver tid er registrert er korrekte. Dette betyr at registreringen skal skje lokalt, via nettet. 
Registreringsadgang vil bli gitt en eller flere personer i virksomheten, avhengig av 
konununen/selskapets størrelse. I tillegg arbeider Konununeforlaget med å utarbeide et 
elektronisk dokument som kan benyttes til å samle inn informasjonen lokalt. Registreringen 
vil rent teknisk skje gjennom det allerede etablerte Kommuneregisteret. 

Som nevnt over krever registrering i et register samtykke fra den enkelte registrerte, jf. 
personopplysningsloven § 8. Samtykket ma være "utrykkelig og informert", og det bør 
være skriftlig. Virksomheten må således sørge for at den enkelte flir tydelig informasjon 
om hva slags opplysninger man ønsker li registrere og formålet med delte, og hva man 
ønsker å bruke opplysningene til. Samtykke fra den enkelte kan trekkes tilbake, med den 
følge at man må slette opplysningene, 

Nænnere opplysninger om den praktiske registreringen vil bli sendt ut fra 
Kommuneforlaget i løpet av januar måned. 

Flere kommuner har allerede fattet vedtak om registrering i www.styrevervregisteret.no og 
vil starte registreringen så snart det tilgang, dvs. i begynnelsen av februar. KS har 
imidlertid forståelse for at enkelte kommuner ønsker li avvente registrering til etter høstens 
kommunevalg. 

3.4 Melding til Datatilsynet 

Personopplysningsloven § J l flg. inneholder nænnere krav om den videre behandlingen av 
personopplysningene. Virksomheten kan bare anvende opplysnlngene i samsvar med 
formålet med registeret og behandlingen må hele tiden være saklig begrunnet i meldingen 
til Datatilsynet og i forbindelse med samtykket fra den enkelte. Videre må det sørges for at 
opplysninger i registeret er korrekte oppdaterte, og at foreldede opplysninger slettes. 
Dette viser at det er en del arbeid med å holde slike register ved like. Kommuner og selskap 
som ønsker å benytte Styrevervregisteret må derfor etablere et system for hvordan 
opplysnlnger skal registreres, holdes oppdatert og slettes. 

Før registreringen skjer, skal Datatilsynet etter personopplysningsloven § 31 motta en 
melding fra den behandlingsansvarlige om at registrering av personopplysninger med 
elektroniske hjelpemidler tar tiL Meldingen skal gis senest 30 dager før behandlingen tar 
tiL Datatilsyoet skal gi den behandlingsansvarlige kvittering for at melding er mottatt. 
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-~ .... _-------------

Skjema for melding og veiledning til meldingen, kan hentes fra Datatilsynets hjemmesider 
http://www.datatilsynet.no/templatesJarticle __ 204.aspx 

Dersom det er spørsmål vedrørende Styrevervregisteret kan spørsmål rettes til: 

Runa Opdal KeIT; runa.kerr@ks.no ener på telefon 41 51 5427 
Hanne Lyngstad Solberg; htlnnc.lyngstad.solberg@hno eller på telefon 24 13 27 15. 

Vennlig hilsen 

Olav Ulleren 
Adm.direktør 

6 

Runa Opdal Kerr 
Direktør KS Bedrift 



Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund 
kommune. 

§ 1. Registrering av styreverv og økonomiske interesser m,m. 

Kommunestyret har vedtatt å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og 
lignende for medlemmer av folkevalgte i Eigersund kommune. 

Registret skal også omfatte rådmannen og rådmannens ledergruppe, samt andre ansatte 
etter rådmannens bestemmelser. 

§ 2 Innhold i registret. 
a. Folkevalgte ut i fra følgende kriterier: 

• Navn 
• Hvilket parti 
• Type verv som folkevalgt (ordfører, varaordfører, utvalgsmedlem m.v.) 
• Mottas fast godtgjøring/frikjøpsordning. På dette spørsmålet svares det 

bekreftende eller avkreftende. Det er kun fast godtgjøring som skal oppgis da 
møtegodtgjørelse vil variere med antall gjennomførte møter. 

• Størrelse på eventuell fast godtgjøring/frikjøpsordning for vervet. 

b. Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper eierandel ut i fra følgende 
kriterier: 

• Selskapets navn 
• Type verv (styreleder/styremedlem) 
• Om det mottas godtgjøring. 
• Godtgjøringens størrelse. 

c. Styreverv i interesseorganisasjoner eller organisasjon som mottar økonomisk støtte med 
mer enn 3%' av ordførers godtgjørelse fra kommunen/selskapet eierandel ut i fra 
følgende kriterier: 

• Organisasjonens navn 
• Type verv (styreleder/styremedlem) 
• Om det mottas godtgjøring 

d. Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som 
folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen/selskapet eierandel ut i fra følgende 
kriterier: 

• Selskapets navn 
• Stilling/konsulentoppdrag 

e. Næringsinteresser, fast eiendom og større aksjepost/eierandel ut i fra følgende kriterier: 

Interesser i fast eiendom. 
Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes til næringsvirksomhet registreres 
elter dette punktet. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig skal 
ikke registreres, Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk, 

• Eiendommens betegnelse og i hvilken kommune den ligger oppgis. 
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Større aksjepost eller andeler i selskaper 
En veiledende regel for hva som ligger i "større aksjepost" kan være selskapsinteresser 
(aksjer, andeler m.v.) som overskrider en prosent av selskapskapitalen, eller som 
vedkommende selveier. 

• Navn på selskap 

Annen næringsinteresse 
Under dette punktet åpnes det for å registrere Inn annen næringsinteresse en må ha. 
Dette kan for eksempel være selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i 
tillegg til vervet som folkevalgt, ansettelsesforholdet eller styrevervet, herunder for 
eksempel virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist eller megler. Arten av 
virksomheten oppgis. 

f. Annet 
Under dette punktet åpnes det for å registrere inn verv eller økonomiske interesser som 
ikke faller inn under de overnevnte punktene. Dette kan for eksempel være avtaler av 
økonomisk karakter med tidligere eller fremtidige arbeidsgiver, herunder avtaler om 
lønnsutbetaling eller tildeling av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende. 

§ 3 Føring og vedlikehold av opplysninger i registret. 
a. Registreringen skal foregå senest innen en måned etter at kommunestyret har konstituert 

seg. Administrative ledere registreres Innen en måned etter at samtykke er gitt. 

b. Registreringen skal foretas av den personen som kommunen utpeker som kontaktperson 
overlor KS. Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS. 

c. Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig 
gjennom www.Styrevervregistret.no. 

d. Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i 
registret. Opplysninger om en registrert person vil automatisk bli slettet etter fire år med 
mindre det er registrert ajourløring av personens opplysninger. 

§4 Ikrafttreden og periodevis ajour: 
Disse reglene trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. Ved starten av hver valgperiode legges 
det frem en sak for kommunestyret der kommunestyret tar stilling til dette reglement. 

-0-

Vedlegg: 
• Oversikt over kommunalt ansatte som omfattes av registrering i Styrevervregisteret som 

resultat av drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene i Eigersund kommune jf. 
Hovedavtalens del B § 3-1 (kommuner) og Hovedavtalens del C § 3-2 (selskaper). 

*3%' av ordførers godtgjørelse utgjør pL mai 2010 kr. 21600,*. 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
saJ< /63 , 

Dato: 31.1 0.2011 Avdeling: Sentraladministrasjonen 
Arkiv: :FE-61 4, FA-VOO Enhet Seksjon økonomi 
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Marcus Egaas 
11/1 977 S1illing: Rådgiver 
Joumalpostløpenr.: Telefon: 51 45 BO 78 
11 /29249 E-post dag .egaas@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
Formannskapet 15,12,2011 
Kommunestyret 19,12,2011 

Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig disponering 

Sammendrag: 
Det skal fremmes en sak for formannskapet og kommunestyret vedrørende fremtidig 

disponering av den store driftsbygningen på Bakkebø, Alle husdyra er nå enten solgt 
til liv eller slaktet og det meste av maskiner og utstyr er enten omdisponert til 
miljøavdelingen eller solgt til andre i jordbruksnæringen, All dyrket jord og 
beitearealene er leid bort til andre næringsutøvere i nærområdet på Slettebø og 
Melhus og parallelt med denne saken pågår avklaringer om fremtiden til "Heddy 
Astrups hus" og det gamle grisehuset og sauehuset i Marka, Driften ved Bakkebø 
Gård awikles endelig i disse dager. Den siste tilsatte slutter også i jobben sin nå 
etter ca, 40 års tjeneste , Bakkebø Gård er dermed historie, Spørsmålet nå er hva 
kommunen skal foreta seg med driftsbygningen som har vært i aktiv bruk siden den 
ble bygget i 1957 og frem til nå i høst. 

Saksgang: 
Saken avgjøres av kommunestyret 

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2011: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1, Driftsbygningen ved Bakkebø Gård, Museveien 1, på Slettebø overdras til Dalane 
Folkemuseum vederlagsfritt med utgangspunkt i søknad datert 24.10,2011 , 
Kostnader i samband med overdragelsen dekkes av Dalane Folkemuseum, 

2, I overdragelsen inngår også et ca, 5 dekar stort areal mellom bygningen og 
jernbanen, Det innarbeides en klausul i avtalen om rett til gjenkjøp av 
bygning/område rundt dersom det skal nyttes til andre presserende kommunale 
oppgaver i fremtiden, 

3, Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle endelig avtale om overtakelse hvor en 
forøvrig legger til grunn samme prinsipper og vilkår som ved overtakelsen av 
administrasjonsbygget 1998, En legger spesielt vekt på at bygningen må holdes 
forsvarlig vedlikeholdt både ut fra et bygningsteknisk og visuelt synspunkt. 

4, Det presiseres videre at overtakelsen av driftsbygningen ikke uten videre utløser 
økte økonomiske midler utover det som fø lger av rammetilskuddet. i dag. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
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• 

Det har ikke vært fremmet egen sak for salg av del av Bakkebø gård, men 
kommunestyret hadde i sak 003/08 oppe sak om salg av hele gården. Vedtaket 
hadde denne ordlyden: 
Bakkebø Gård selges ikke. 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Driftsbygningen må betegnes å være i brukbar stand. Elektrisk anlegg i 
driftsbygningen ble oppgradert i 2010. I den forbindelse ble det også installert 
brannvarslingsanlegg. Det er også utført arbeider knyttet til opprustning på WS
siden da gården var besøksgård og Mattilsynet hadde føringer i så henseende. Dette 
er gjennomført våren 2011. 

En finner det naturlig her også å vise til av1ale mellom Rogaland fylkeskommune og 
Eigersund kommune i forbindelse med "Bakkebøeiendommen" pr. 01.01.1992: 
Pkt. 2 i av1alen mellom Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune 
lyder som følger: 
"Fra overdragelsestidspunktet overtar Eigersund kommune fra Rogaland 
fylkeskommune de av1aleforpliktelser som fremgår av av1ale mellom Norges Røde 
Kors og Rogaland fylkeskommune, godkjent i fylkestinget i behandlingen av sak 
24/83." 

I den referete av1alen, gjeldende fra 01.01 .1984, mellom Norges Røde Kors og 
Rogaland fylkeskommune heter det i pkt. 2 at: 
"(Stiftelsen) Bakkebø forutsetter at Fylket opprettholder driften som institusjon for 
psykisk utviklingshemmede eller for annet sosialt-/helseformål. 

Ved et ev1. salg av eiendommen til annet formål enn nevnt i pkt. 2, første ledd, skal 
det beløp som salget måtte innbringe, med fradrag for det beløp som er sikret ved 
pant, eventuelle investeringer i nybygg/anlegg og ekstraordinær vedlikehold, 
anvendes til formål som nevnt i pkt. 2, første ledd. 

Ved salg av deler av eiendommene, skal den del av salgssummen som er Bakkebøs 
andel, jfr. pkt. 2, andre del brukes til beste for virksomhet knyttet til institusjonen" . 

Av1alens varighet er 30 år. Det vil si at utløpsdato er 31.12.2013. 

Bakkebø som institusjon ble for så vidt nedlagt i forbindelse med HVPU-reformen i 
1991. 
Av1alen mellom Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune ble inngått i 1992 
og gjelder fremdeles. 

Rådmannen finner det naturlig å ta dette med som bakgrunn i saken her. 

Videre tør det være kjent at bygningen og området ved er NLF - område. Alt etter det 
prinsippvedtak som vedtas i saken må det gjøres under forutsetning av at de 
nødvendige avklaringer med plan - og reguleringsmyndighetene kan foreligge med 
positiv1 utfall i tråd med det en kommer til saken. 
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En gjør videre oppmerksom på vedtaket som Eigersund kommunestyre fattet i saken 
om overdragelse av administrasjonsbygget til Dalane Folkemuseum på 
nitten nittitallet: 
Sitat:" Eigersund kommune overfører fra 1.1.1998 administrasjonsbygget på 
tidligere sentralinstitusjon Bakkebø vederlagsfritt til Dalane Folkemuseum. 
som kommunens økonomiske bidrag til utvidelse av Dalane Folkemuseum". 

Videre opplyses at administrasjonen har hatt gående interne avklaring er. 

Det har særlig vært spørsmål om miljøavdelingen hadde behov for driftsbygningen til ulike 
gjøremål. Det er bekreftet og gitt tilbakemelding på al så ikke er tilfelle. 

For øvrig er det kommet en henvendelse til landbrukskontoret i sommer fra en privatperson 
som meldte seg interessert i å leie bygget. 

Bygg- og eiedomssjefen i kommunen tar i en e-post til kommunens ledelse den 10.8. opp 
spørsmål vedrørende ulike bygninger knyttet opp mot Bakkebø Gård. 
Sitat: 
"Del bør ikke være en kommunal oppgave å ha ansvar for vedlikehold aven driftsbygning 
som leies bort". Del bør derfor avklares om driftsbygning med omkringliggende areal som j 

forslag til reguleringsplan for "Slettebø, Bakkebø-omrildef" er vist som landbruksformill skal 
selges, jfr. vedlagt karl 2. " 

Saksbehandlers vurderinger: 
Sett på bakgrunen av de samlete opplysninger som fremkommer under ovennevnte avsnitt 
mener rådmannen at det kan være tjenlig å overdra bygningen til en institusjon med et slikt 
allmennyttig formål som nettopp Dalane Folkemuseum. 
For den løsning taler følgende: 

Dalane Folkemusuem er viktig for Eigersund kommune og andre kommuner i regionen. 
De trenger mer plass og har en del tanker hvordan de kan utvikle bygningen og område 
rundt ut fra sine primæroppgaver sett på bakgrunn av at museet er lokalisert rett ved den 
den store driftsbygningen ved Bakkebø Gård. 
Dalane Folkemuseum har i dag ansatte som kan ta seg av vedlikeholdsoppgaver rundt 
driftsbygningen som er og vii bli påkrevd i årene fremover. Det er samtidig meget viktig 
visuelt ved inngangspartiet til tidligere "Bakkebø-område" at denne driftsbygningen ser 
bra ut når publikum, beboere og ansatte kommer til dette sentrale område i 
Eigersund kommune. 
Dalane Folkemuseum er en selveiende stiftelse som representerer fellesskapet. Slik sett 
kan det være rett og formålstjenlig at nettopp denne stiftelsen får hånd om 
driftsbygningen nå når Bakkebø Gård er historie. 
Sett i et fremtidsperspektiv så ligger driftsbygningen inntil trafikkert vei og i et område 
som vil få mer og mer bymessig strøk jo lenger tiden går. Ut fra lokaliseringshensyn og 
da det den senere tid har vis! mer og mer problematisk med jaging av husdyr i 
område til og fra beiteområder er det kanskje på sin plass nå å si at bygningen fremover 
bør søkes nyttet til annet enn tradisjonell husdyrproduksjon/drift. 

Mot denne løsningen kan anføres: 
- Område/bygningen er fortsatt regulert til jordbruksformål og bygningen kan fortsatt med 

vedlikehold nyttes til husdyrdrift. 
Den kan sånn sett være interessant for næringsutøvere i nærområde og ellers i kommunen 
som trenger en rimelig god driftsbygning til sin gårdsdrift. 

- Dersom område søkes omregulert så kan kanskje bygningen kunne selges til lager og 
som kan gi noe økonomisk uttelling selv om avstanden til jernbanen legger begrensninger 
på området rundt. 
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- Dersom kommunen velger å sitte på bygningen i påvente av at andre kommunale 
aktiviteter kan gjøre bruk av bygningen eventuelt går inn på korttidsleie så avstedkommer 
det at kommunen må stå for alt vedlikehold m.m. En viser i så henseende til uttalelse 
fra bygg- og eiendomssjefen som har store øvrige vedlikeholdsoppgaver å ta hånd om 
i den kommunale eiendomsmasse og innenfor sine budsjettrammer. 

Rådmannen mener det er viktig å ta en overveid men rask beslutning nå i denne saken slik 
at vi kommer videre og får tatt hånd om den spesielle driftsbygningen som har historisk 
betydning og verdi og som er et landemerke ved siden av museumsbygningene ved 
inngangen til det tidligere institusjonsområde på Slette bø. Det gjør vi etter rådmannens 
mening nå best ved å være positiv til henvendelsen som nå er kommet fra nettopp Dalane 
Folkemuseum. En viser for øvrig til at en positiv beslutning her må skje på visse særlige 
vilkår og vi bør få på plass snarest en avtale rundt overtakelsen om dette bl ir utfallet av 
behandlingen i kommunestyret. 

Universell utforming: 
Blir ivaretatt. 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Men dersom det besluttes at kommunen skal eie og ta hånd driftsbygningen i tiden 
fremover så må der påregnes utgifter som følge av at bygningen har stått og det trenges 
nødvendig vedlikehold. 

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 
år 

Inaen InGen inaen 

Sum 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år 
å~ 

Inaen inaen inaen 

Sum 

-0-

Alternative løsninger: 
Driftsbygningen selges på det åpne marked til jordbruksformål alternativt til 
næringsformål da under forutsetning av samtykke til omregulering. 
Eiendommen leies ut på kort sikt til jordbruksdrift, lager og lignende. 

- 0 -

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedleaa 

197735 
Søknad om framtidig disponering av driftsbygningen på Bakkebø gård - til 
museumsformål 

Ar3 

4 

inaen 

inaen 
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Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker 

1 24,10,2011 Dalane folkemuseum 

2 S 31,10,2011 

Parter i saken: 
Dalane Folkemuseum 

Tittel 

Søknad om framtidig disponering av 
driftsbygningen på Bakkebø gård - til 
museumsformål 
Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig 
disponering 
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ElgeJSundRornmUile 

l!'lTlm 2 Ilt] KT10ll 

• igersu/ld komm.une v. RåUmunncn 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Egersund den 24. oktober 2011 

VEDRØRENDE BAKKEB0 GÅRD 

Vi er blitt gjort kjenrmcd ni Eig"fsund kOJllUlune oll~ker å avhende driftsbygningen lil B"Ucbø 
gård .. Dal;lOe Folkemuseum er interessert i å overta dritisbygningeo til museulUsfom1ål. 

Dalane Folkemuseum haT siden 1935 hatt sitt tilholdssted på Slem~bo. Museet bolder til j 

garddsnnJegget som ble oppforL av sorcnskJiver Christian F "yer i 1850 :iren". Feyers gårdsanlegg 
omfattet opprinnerlig også de arealene som seinere ble Bakkeoe> gård. Vi er en setveiendc stilielse 
og eier eg vedlikeholder vårt anl egg. På Slettebø bestar dette i alt av l L bygninger som grenser opp 
mot Bllkkebø gård. 

Driftsbygningen til Bakkchø gllrd utgil,r en vikl;g del av d" l visudle og' miljømessig.e ill.l1lrykkcr "y 
Slel\COO .og cr vi opptatt av at driftsbygningen ogsa i framtida framstår som en vakker.og velholdt 
I>ygning. 

Dalilll:e rolket1lu~eum har i d~g plassma.llgel .lor magll~inering ~v større gjenstander. Den tidligere 
driHsbygningen vil være vckgllct til våre formål og vi også vi] vurdere mulighetene tor li kunne 
etablere et utvidet skeietilbud i disse lokalene. Vi er også åpne tor en dial.og med "Julebyen 
Egersund" med sikte pli lagring av dere" llMyr. 

Den tid.ligere driftsbygningen vil være velegnet til våre formål. Museet kan gjerne renke seg il 
overta denne bygningen og gjeme også jordteigen mot jernbanen. Vi vil da sørge for at 
drifiSbygningen framstår som et vakkert og velbol.dt landemerke. Siden vår eie·ndom grenser opp 
mot drillsbygoingelJ ser vi dette sa ill. en naturlig utvidelse av vårt anlegg og en slyrkillng av vår 
aktiviwt i Eigersund og Dalane, Vi har i .uttalelse til kornmundelplanen tor området også gitt utrykk 
ror disse wnkene. Vi kan tenke oss en ordning tilsvarende den vi fikk i 1998 da vi overtok det 
tidligere administrasjonsbygget til Bakkebø. Overtakelsen av den tidligere 
administrasjonsbygningen har vært en viktig faktor i den positive utvikling .og ekspansjonen vi har 
gjennomgått de sisie ti arene. 

Foi'elakl>reglstere1: NO 971 492430 
Postadresse; BOks 338, 437·9 Egersund 

B98øksadr&S~e: MUl'&umsveien 20 , SI.ettebø, Eg"rsund 
Telefon 51 46 1410 - Telefaks 51461411 E-post: pbst@dalanefotke.museum.no 

Bankkonto: 3270.67.02392 
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Delte bygget er satt i stand og rommer kontorer. verksteder. arkiv. bibliotek og magasin lor mindre 
gjenstander. 

Lt:if Dybing 
direktør 

Foretaksregisteret: NO 971 492430 
Postadresse: Boks 338, 4379 Egersund 

Besøksadresse: Museumsveien 20, Slette bø, Egersund 
TeJefon 51 461410 - Telefaks 51 4614 11 E-post: post@dalanefoJke.museum.no 

Bankkonto: 3270.67.02392 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
Dato: 17.11 .2011 Avdeling: Sentraladministrasjonen 
Arkiv: :FE-252. TI -&OO Enhet: Seksjon økonomi 
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag tv1arcus Egaas 
11 /2234 Stilling: Rådgiver 
Joumalpostløpenr.: Telefon: 51 468078 
11/30842 E-post dag.egaas@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
133/11 Formannskapet 15.12.201 1 

Kommunestyret 19.12.2011 

Retningslinjer for tildeling av startlån - Justering 

Sammendrag: 
Det foreligger retningslinjer for tildeling av start lån som er godkjent av kommunestyret. 

Konferer vedlegg. Rådmannen ønsker å gjøre en liten justering i pkt. 2 hva angår personer 
med arbeidstillatelse som jobber i Norge og som ønsker å gjøre bruk av startlån ordningen til 
toppfinansiering aven bolig. 

Saksgang: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret, 

Rådmannens forslag til vedtak 17.11.2011: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

I Eigersund kommunes retningslinjer for tildeling av start lån pkt 2, gjøres følgende tillegg i 
pkt. 2, første avsnitt: 
"Personer med arbeidstillatelse i Norge må ha oppholdt seg og arbeidet i 
minimum 3 år i landet for å kunne omfattes av ordningen med startlån". 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Behandling av retningslinjer for tildeling av startlån. 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Det har vært mye fokus på dette med startlån i media i den senere tiden. Ordningen er 
opprettet for å y1e lån og bistand til særskilte grupper for å gjøre det lettere å komme inn på 
boligmarkedet. 
Kommunestyret vedtar i budsjettvedtaket om det skal tas opp lån i Husbanken for 
videreformidling som startlån på gitte betingelser og til personer som kommer inn under 
retningslinjene pkt.2. I budsjettfremlegget for 201 2 har rådmannen fremmet forslag om å øke 
rammen fra 6 til 10 millioner kroner. Ordningen administreres av økonomisjefen og hans 
stab. Søknadene fremmes gjennom bankene som gir grunnfinansiering. 
Ulike grupper melder seg som søkere. Herunder fremmes søknader også fra personer som 
er her med arbeidstillatelser og der Norge i kraft av overordnet avtaleverk har åpnet for at de 
kan søke på linje med våre egne innbyggere. I våre samtaler med bankene har vi forstått at 
de stiller krav om botid i landet før de går inn på tilsagn om lånefinansiering for kjøp av bolig 
her. 
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Denne saken dreier seg om vi skal gjøre det samme knyttet mot startlån. Etter det opplyste 
er dette tema i flere kommuner knyttet mot tildeling av startlån. 
Det rører seg også en del rundt det som går på krav til egenkapital. Enkelte kommuner har i 
dag regler om 5 %. Strengere boliglånskrav fra sentrale myndigheter kan ramme startlånet. 
Vi venter på avklaring er her men signaliserer at det kan være aktuelt å komme tilbake til 
kommunestyret i denne sammenheng om kort tid. 

Saksbehandlers vurderinger: 
Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet til å ville fremme forslag om et krav på 
botid for å komme inn under startlånordningen. 
Dette har sammenheng med at en ønsker å prioritere søkere i de aktuelle søkergruppene 
som der er knyttet en viss forutsigbarhet til når det gjelder bopel. De er også relativt greie å 
skaffe seg oversikt over hva angår økonomiske forhold, kjenner kulturen og øvrige forhold 
som kan ha betydningen for vurderingen . En har altså større mulighet for å nå de som 
trenger dette mest når en skal prioritere. 
Den gruppen som er her med arbeidstillatelse har ofte i starten familien i hjemlandet, noe 
ukjent med kulturen og det kan ofte være vanskelig å skaffe seg oversikt over etter kort tid, 
rundt den faktiske økonomiske situasjon. Ofte er det også usikkerhet knyttet til hvor lenge de 
ønsker å bli her. 
Det er ikke en menneskerett nødvendigvis å eie sin egen bolig verken i svært ung voksen 
alder eller som utlending med arbeidstillatelse og kort botid her. 
Rådmannen har derfor kommet til å ville forslå minimum 3 års botid i Norge før en kan 
komme inn under denne ordning med del av toppfinansieringen via startlånordningen ved 
erverv av bolig i lokalmiljøet her. 
Denne ordningen vil også i det daglige arbeidet gjøre det enklere for kommunen å håndtere 
den samlete søkermassen og forhåpentligvis få tildelt midlene til de søkere som kan betjene 
lånet og som har det største behovet for å kunne nyttiggjøre seg ordningen. Stikkordet er her 
mest mulig forutsigbarhet selv om det alltid vil herske en viss usikkerhet rundt til deling av lån 
generelt og startlån spesielt. En nevner også at likende bestemmelser er innført og vurderes 
innført i andre kommuner i nærområdet i Rogaland. 

Universell utforming: 
Ivaretatt. 

Økonomiske konsekvenser: 
Ordningen kan gjøre det mindre ressurskrevende å administrere og kan være tapshindrende. 

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 
år 

Spare saksbehandlerressurser 
Sum 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 
år 

Ingen 
Sum 

-0-

Alternative løsninger: 
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Ikke innføre en slik bestemmelse om botid for personer med arbeidstillatelse 
Innføre en bestemmelse som setter krav om kortere botid, eks. 2 år 
Innføre en bestemmelse som setter krav om lengre botid, eks. 5 år 

-0-

slinier for tildelin av slartlån 

Eksisterende rutiner for tildeling av startlån i Eigersund kommune 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 U 03.11.2011 Til Bankene 
Rutiner for tildeling av startlån i Eigersund 
kommune 

2 U 03.11.2011 
Sparebank 1 SR-Bank 

Startlån - 2012 
Egersund 

3 U 03.11.2011 DNB Nor Egersund Startlån - 2012 

4 X 07.11.2011 
Eigersund kommunes retningslinjer for tildeling 
av startlån 

5 X 07.11.2011 Søknadsskjema - startlån 

Parter i saken: 
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EIGERSUND KOMMUNES RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLAN: 

1, Formål 
Slar!lånet skal bidra (il at husstander med etableringsproblemer i forhold (il kjøp av bolig skal fa 
mulighet til å etablere seg I nøkterne og gode boliger. Huss'ander med etableringsproblemer er 
husslander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal bidra lil 
å gi husstanden slabile boforhold 

2, Hvem kan få lån 
StarUan er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, 
funksjonshemmede, flyktn:nger, personer med oppholds!illaleJse på humanitært grunnlag og andre 
økonom isk vanskeligstilte husslander. 
Husstander med funksjonshemmede medlemmer og unge husslander mellom 18·35 år som skal 
etablere seg i egen bolig for førsle gang, skal ha høy prioritet ved tordelingen aV kommunale 
utlånsmidler. 

Tildelingen er til enhver lid betinget av at kommunen far slilt midler til disposisjon fra Husbanken, 

lånesøkere må dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og stønad er tilstrekkelige til å 
beliene renter og avdrag på lån, I tillegg Ul andre boutgifter, levekostnader og utg~ter til eventuelle lån 
utenom boliglån, 

Inntekt dokumenteres J utgangspunktet med siste likningsattest som foreligger. Dersom denne ikke 
foreligger eller er representativ for dagens situasjon, kan foreløpig inntektsberegning for inneværende 
år benyttes. Inntekt på søknadstidspunktet dokumenteres med lønnslipp, trygdesiipp eller annet 
ulbetalingsdokument, 

Søknad kan bli avslått dersom kommunen mener lånesøker ikke vil klare framtidige 
betalingsforpliktelser. 

3. Hva kan lån gis til 
Kjøp av bolig/oppføring av bolig: Stanlån kan gis lil kjøp av ny eller brukt bolig som 
toppfinansiering. 
Utbedring: Starilån kan brukes ill hel- eller delfinansiering av utbedring av bolig. For slørre lånebeløp 
til utbedring (over kr. 100,000) henvises til Husbankens ordning med utbedringslån. 
Refinansiering: Slartlån kan benyttes til refinansiering av dyre boliglan, dersom slik refinansiering 
resullerer i at hUsslander får en mulighet ti! li bli boende i boligen, Kommunen skall slike tilfeller 
vurdere om gevinsten ved en eventuell refinanSiering er tilstrekkelig til al husstanden kan bli boende i 
aktuell bolig, og eventuelt også bedre husstandens økonomi på sikt 
Forflåndsgodkjelil1ing: Kommune kan gi SKriftlig forhåndsgodkjenning på at lånesøker vil få stanlån 
derom søkeren finner en egnet bolig med kjøpesum innen en faslsal! sum. 

Kommunen forbeholder seg reit til å prioritere søkere som har fiytte! Inn i sin bolig eller er i ferd med El 
flytte inn på søknadstidspunktet. 
Kommunen vii vurdere hvilkei behov husstanden har, både av hensyn til bolig og finansiering, 

4, Lånaulmålinglfinansleringspakkar 
• Kjøp av boHgfoppførlng av baUg: lån blir gil! som topplan med inntil 20·40% av kjøpesum pluss 

omkostninger. 
• Utbedring: Lanet kan utgjøre inntil 1 00% av gOdKjente utbedringskostnader. 
• Refinansiering: Startlån kan benyUes lil refinansiering av dyre lan dersom del fører III at 

husstanden blir boende i boligen, 
• Forhåndsgodkjenning: Kommune kan gi skriftlig forhåndsgodkjenning på at lånesøker vil få 

startlån derom søkeren finner en egnet bolig med kiøpesum innen en fastsatt sum. 

Punktene ovenfor er retningsgivende for h\neutmålingen. men kan awlkes hvis særlige grunner 
foreligger, Som prinsipp legger kommunen til grunn al jo mer vanskeiigstill husstanden er, JO større 
andel av finansieringen kan være start/anc For særlig vanskeligstilte husslander kan startlånet brukes i 
kombinasion med boligtilSkudd. ___ ... _____ , __________ , _____ . ___ • ___ c. __ 

Besøksadresss: 8øckmans gate 2, 4310 Egersund {R<JdhuseL 3 El"sje ral~fon: 51 46 a.a {lO 
PostadrGS~: PostL'<Jks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 468068 
E~postddrøsse: p<JSl@(f{gG!"Sund.kommumwo Internet!.: ·~~~.~il(ii1'il-il'-Q',~;)!.121lLu!1&JlQ OrQ,nr; 944486394 
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5. Rente- og avdragsvilkår 
Slartlån tilbys med ulgangspunkt i Husbankens til enhver tid gjeldene rentevilkår, med et tillegg på 
0,25%. 
Startlan tilbys med utgangspunkt i Husbankens avdragsvilkår. Nedbetalingstiden blir i utgangspunktet 
salt liI 25 år ulen avdragsfri periode. Lånet blir nedbetalt i 12 lerminer i året. 
Nedbetalingstid kan fravikes til korlere nedbetalingstid. 

6. Mis ligho ld 
Misligholdes et Slartlån I forhold til Innbetalinger av renler ogleller avdrag, blir det utsendt purring 
gjennom kommunens Jåneforvaller lindorff. Økonomiavdelingen v!saksbehandler kan eller søknad gi 
dispensasjon til å Innvilge utsettelse av innbelalinger på ren le og avdrag i tilfeller der delte anses 
rimel ig. 

Ved mislighold utover det som nevnt ovenfor bestemmer kommunens økonomiavdeling i samarbeid 
med lindorff, hvilke forføyninger som skal Ireffes. 

7. Sikkerhet for lånet 
Kommunens minimumskrav er al Startlån sikres med sisle (laveste) prioritet elter Husbanken og leller 
annen kredittinstitusjon, beløpsmessig begrenset til 100 % av boligens kjøpesum, og eventuelle 
utbedringskostnader, inkludert omkostninger. Kravet til sikkerhet gjelder enten hovedlånet er i 
Husbanken eller annen bank/kredittinslilusjon. 

Ved evenlueile senere priorilelsvikelser i forhold til sikkerhet for kommunalt SIarIlan, skal det søkes 
kommunens økonomiseksjon. Slik søknad fremmes vanligvis av søkers bankforbindelse eller søkeren 
selv. 

Dersom det er lvii om akluell markedsverdi for en bolig, kan kommunen kreve fremlagl nyere laksl av 
godkjent takstmann eller eventuelt verdivurdering fra bank eller megler. Koslnad ved slik taksi eller 
verdivurdering dekkes av søkeren. 

8. Administrasjon 
Slartlån tildeles på vegne av Rådmannen . 
Rådmannen kan delegere fullmakten videre og nedsette en illdelingsgruppe som falter vedtak. 
Saksbehandler har fullmakt til å innvilge utsettelser med renter og/eller avdrag. 

Ordningen med Slartlån administreres i samarbeid med Lindorff. Lindorff kan beregne et 
administrasjonsgebyr lil dekning av sine kostnader i forbindelse med ordningen. 
Tildeling av Starllan forelas løpende gjennom årel, på bakgrunn av innkomne søknader. 

9, Klageadgang 
Del er anledning til å klage på kommunens ved tak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. 
Klagen må være skriftlig og sendes den instans i kommunen Som har truffet vedtaket. KlagefriSlen er 
3 uker fra underretning om vedtaket er kommet lrem . Hvis klager ikke gis medhold , oversendes klagen 
til Eigersund kommunes særskilte klagenemnd for endelig behandling. 

--------- -_._-----_._---- - -
Beseksadressa: BøckfTlaos gale 2. 4370 EgerS\Jnd J RåcJhlJsel, J. Etasje 
P08tadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 4370 EGERSUND 
E~posladrss6ø : posI@ejgersund.Kommune.no Interne" : ~1Y.!~_Ii=.I,g~~J.L~j\..Q!!lm\,I~~~Q 

Telefon : 51466000 
Telefaks : 51 466068 
Org .nr.: 944 496 394 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
Dato: 22.11 .201 1 Avdeling: Levekårsavdelingen 
Arkiv: :FA-F30, TI-&34 Enhet: Levekårsstaben 
Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland 
11/2349 Stilling: Kommunalsjef levekår 
Journalpostløpenr.: Telefon: 5146801 4 
11/39886 E-post kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
Felles brukerutvalg 07.12.2011 
Formannskapet 15.12.2011 
Kommunestyret 19.12.2011 

Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger 

Sammendrag: 
Eigersund kommune har fått en anmodning om mottak av 25 flyktninger, hvorav 3 
mindreårige, i 2012 fra Inkluderings- og mangfolddirektoratet (IMOI). I foreliggende sak 
foreslås det en utsettelse med den bakgrunn at det er behov for en uavhengig evaluering før 
kommunen tar imot flere flyktninger. Dette med bakgrunn i at det er behov for mer kunnskap, 
flere fakta og tall i saken før det fattes vedtak om å ta imot flere flyktninger. 

Saksgang: 
Uttalelse fra felles brukerutvalg 07.12.11. 
Formannskapet 14.11 .11 
Kommunestyret 19.12.11 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011: 

Felles brukerutvalg uttaler følgende: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Forespørsel om mottak av 25 flyktninger utsettes til evalueringen fra Telemarksforskning 
foreligger, etter planen innen utgangen av januar. 
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter vedtak. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen, men analoge saker har årlig blitt behandlet i kommunestyret med positive vedtak. 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Eigersund kommune får årlig forespørsel fra IM010m mottak av et visst antall flyktninger. 
For 2012 gjelder det 25, inkludert tre mindreårige, som det er spesielle økonomiske 
ordninger knyttet til. 

I løpet av de siste år har Eigersund kommune tatt mot ca 20 flyktinger årlig. Dette har som 
regel inkludert familiegjenforeninger. 

Flyktningene har som regel funnet seg godt til rette i Eigersund, takket være en god 
flyktningetjeneste og Voksenopplæringssenteret. Det er imidlertid ikke til å stikke under en 
stol at dette har ført til en merbelastning på det kommunale tjenesteapparat både 
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ytelsesmessig og økonomisk. For flyktninger gis det et integreringstilskudd over 5 år . For 
2012 gjelder følgende satser slik det er foreslått i statsbudsjettet: Enslige voksne 651 .000 kr , 
andre voksne 598.000 kr, enslige mindreårige 598.000 kr og andre barn 576.500 kr i de fem 
første år etter mottak. Hvorvidt dette dekker de reelle utgifter, er delvis avhengig av om de 
kommer i ordinært arbeid etter 5 år. 
Dette vil delvis avhenge av hvilken etnisk bakgrunn de har, og de generelle forhold på 
arbeidsmarkedet. Dersom man ikke lykkes i å skaffe dem arbeid, vil de på sikt kunne være 
en betydelig utgift for kommunen. I følge en offentlig beregning er gjennomsnittlige utgifter i 5 
års perioden 711.000 kr, men dette tallet er beheftet med betydelig usikkerhet 

Eigersund kommune ble i 2009 nominert til årets flyktningkommune, uten å nå helt opp, og 
det har blitt gitt positive tilbakemeldinger fra Imdi på måten Eigersund kommune har håndtert 
dette arbeidsområdet på. 

Imidlertid er det hensiktsmessig å undersøke ovennevnte nærmere aven uavhengig instans. 
Derfor ble det søkt fylkesmannen om 150.000 kr til å foreta en evaluering av 
flyktningearbeidet i Eigersund . Denne søknad ble innvilget, og Telemarksforskning har blitt 
engasjert til å foreta denne, og vedlagte prosjektskisse beskriver i hovedtrekk hva som vil bli 
vektlagt. I tillegg har det i etterkant blitt gitt noen presiseringer/utdypinger om 
problemområder som ønskes belyst fra kommunens side. 

Når det gjelder tilbakemeldinger fra de deler av det kommunale tjenesteapparat som blir 
berørt, foreligger det følgende tilbakemeldinger i forhold til mottak for 2012. 

Husabø Ungdomsskole: Ingen innvendinger. 
Husabø barneskole: Mottaksskole for flyktninger i barneskolealder, med mange elever med ulik 
nasjonalitetsbakgrunn og gode system for opplæring. Har imidlertid stigende elevtall og på noen trinn 
"fulle klasser". Flere elever til skolen vil derfor kunne få praktiske og økonomiske konsekvenser knyttet 
til elevtall i klassene og størrelsen på klasserom. 
Voksenopplæringssenteret: Peker på at det de siste år er bosatt relativt mange voksne; noen av dem 
også med svak skolebakgrunn fra sitt hjemland. Dette betyr utfordringer for senteret som også har fått 
redusert bemanning med 0,6 stilling. Senteret sliter også med nedslitte lokaler med små klasserom. 
Disponible klasserom og lærertimer begrenser gruppene på dagtid. - I tillegg erfarer senteret økende 
behov for grunnskoletilbud for ungdommer. Dette gis på Sandnes. Skoletilskuddet fra staten er ikke 
tilstrekkelig til å dekke utgiftene til grunnskoletilbudet. - Voksenopplæringssenteret anbefaler 
kommunen å ta imot 1 O voksne flyktninger i 2012; ingen enslige barn/ungdom. 

Etter fristens utløp har barneverntjenesten bebudet at de vil komme med en tilbakemelding som vil gå 
på at det er viktig at kommunen har tilstrekkelige ressurser til å følge opp de flyktninger som bosettes. 
Når det gjelder enslige mindreårige, pekes det på at det er et selvfinansierende prosjekt. Når 
stillingene knyttet til prosjektet er/gjøres om til faste , er det viktig at det til enhver tid er 5 i prosjektet 
slik at finansieringen er på plass. Aktuelt for noen å flytte ut i løpet av 2012; nye må da tas inn. 

Saksbehandlers vurderinger: 
Rådmannens forslag til vedtak betyr ikke nødvendigvis et avslag på forespørselen tillMDI. 
En egen sak vil bli lagt fram når resultatet av evalueringen foreligger, og det foreligger et 
behov for en mer systematisk og grunnleggende kunnskap om status for å kunne foreta de 
rette prioriteringer og økonomiske disposisjoner. 

Når det gjelder budsjettmessige forhold , har posten som gjelder flyktninger blitt redusert med 
et beløp basert på at det ikke tas imot flyktninger i 2012, så dersom et annet vedtak blir 
fattet, må budsjettet justeres på et eller annet tidspunkt. 

Tidligere saker om mottak av flyktninger har også blitt behandlet i perioder hvor økonomien 
har vært anstrengt, og da har vedtakene vært positive med den begrunnelse at selv i slike 
perioder, har Eigersund kommunes innbyggere det mye bedre enn flyktinger som sitter på 
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mottak. Dette er et uomtvistelig faktum, men i trange økonomiske tider er det behov for å se 
på alle sider ved den kommunale tjenesteyting, også flyktningearbeidet. 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser: 
Fra 2013 legges det opp til en reduksjon i mottak flyktninger introduksjonslønn på 2 020 000 
kr. Samtidig foreslås det en økning av sosialhjelp flyktinger med 200.000 kr fra 2013. For 
øvrige detaljer henvises det til budsjett 2012/økonomiplan. 

-0-

Alternative løsninger: 
Imøtekomme IMDIS anmodning nå, noe som betyr at budsjettet må endres 

- 0-

Prosjektbeskrivelse fra Telemarksforskning. 
Brev fra IM010m mottak av flyktninger for 2012. 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Telemarksforsking Evaluering av flykningearbeidet i Eigersund 
1 01.11.2011 (Telemark Research kommune - prosjektbeskrivelse 

Institute) 

2 U 17.11.2011 Telemarksforsking 
Kontrakt mellom Telemarksforsking og Eigersun 
kommune vedr. evaluering av flyktningearbeidet i 

Parter i saken: 
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Prosjektbeskrivelse 

Evaluering av flyktningarbeidet i Eigersund kommune 

le ell1~rhforsbng 
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1. Innledning 

Eigersund kommune ønsker en gjennomgang av deres arbeid med flyktinger samt 
hvilke utforinger som er knyttet til dette, Evalueringen skal ha et særlig fokus på 
barn og unge i skole og barnehage, Videre er det ønskelig at andre invandrergrup
per til en viss grad blir belyst i evalueringen, 

Kommunalsjef Kaare Ingvar Helland har satt ned en gruppe som skal jobbe med 
dette og Telemarksforsking har blitt bedt om å gjøre den operative jobben, l dette 
notatet beskriver vi det metodiske opplegget for evalueringen, 

2. Problemstilling 

Hovedproblemstillingen er: Hvordan lykkes Eigersund kommune med integrering 
av innvandrere? 

For å svare på det vil vi belyse og beskrive en rekke punkter som dekker spørsmål 
om sosial, kulturell og politisk deltakelse i samfunnet: 

a, Innvandrernes tilknytning til arbeidsmarkedet, herunder andel innvand
rere uten arbeid, andelen av innvandrere med lav inntekt, antallet of
fentlig ansatte innvandrere 

b, Innvandreres tilknytning til barnehage og utdanningssektoren: Antallet 
minoritetsspråklige barn i barnehager, resultatoppnåelse blant minori
tetsspråklige elever i skolen, andelen minoritetsspråklige innvandrere 
som fullfører videregående opplæring, lærere og førskolelærere med 
innvandrerbakgrunn, antall minoritetsspråklige barn og unge som går 
videre, eller planlegger å gå videre til høyere utdanning, 

c, Boligsituasjon: Antall innvandrere med eiet/leid/kommunal bolig, hvor 
bosetter innvandrere seg i kommunen (spredt/konsentrerr)? 

d, Innvandreres sp råkkompetanse: Hvordan beherskes norsk> 
e, Innvandreres tilknytning til velferdstjenester for øvrig: Bruk av helsetje

neste, Helseforskjellene mellom emiske grupper 
f. Tilfeller av rasisme og diskriminering av minoritetsspråklige barn og 

flykminger 
g, Innvandreres deltakelse og påvirkning på det offentlige kulturelle rom: 

Deltakelse i organisert religionsutøvelse, organisasjons liv for øvrig, i of
fentlige kulturelle møteplasser (og i det private) , Nyere innslag av 
"unorske" kulturelle fenomen i Eigersund kommune 

h, Innvandreres poliriske deltakelse: Valgdeltakelse blant innvandrere 
L Antall innvandrere i kommunesryret, Antall innvandrere blant med

lemmene i lokale poliriske parti 

rtk m;)rk.i(l.Jr.<;k in~ I r~'lem:1rksforskin~,no 
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j. Kriminalitet: Antall innvandrere på kommunens kriminalstatistikk, an
tall innvandrere ansatt i politi- og kriminalomsorgen, antallet legdom
mere (i Dalane tingrett) med innvandringsbakgrunn 

I tillegg ønsker vi å foreta en mer normariv studie, hvor vi belyser problemstillinge
ne: 

• Hvordan defineres vellykket integrering blant ansatte i tjenesteappararet, og 
hvordan opplever disse ar en lykkes i forhold til egendefinerte mål? 

• Hvordan defineres vellykket integrering av innvandrere, og hvordan opple
ver de selv at de er integrert i forhold til hva som er målet? 

Denne studien skal fortrinnsvis ta for seg nyankomne innvandrer (etter 2005) som 
er kommet til landet som flyktning (person som har fått beskyttelse (asyl) eller 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i Norge) eller familiegjenforent. Når vi 
retter et særlig fokus på framtidas medborgere blant barn og unge, mener vi likevel 
det er relevant også å inkludere alle andre grupper av minoritetsspråklige (personer 
i Norge som ikke har norsk som sitt førstespråk/morsmål). Sekundært vil studien 
også inkludere all e andre personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og 
som på et tidspunkt har innvandret til Norge (jmf. SSBs definisjon av innvandrer 
per januar 2011). 

3. Datainnsamling 

Evalueringen vil bestå av to deler. En beskrivende del der vi gjør greie for flykt
ningarbeidet i kommunen fra 2005 og fram til i dag, samt en analytisk del der vi 
beskriver og analyserer innvandreres samfunnsdeltakelse, samt oppfatninger og 
holdninger knyttet til flyktningarbeidet. Den siste delen vi l bli vektlagt tyngst. 

3.1 Beskrivende del 
... --------- - - -- -----------------

I den beskrivende delen vil vi forsøke å gi et bilde av situasjonen i Eigersund med 
hensyn til f1yktiningarbeid . Vi vi l også presentere en historisk gjennomgang av det
te arbeidet tilbake til 2005. Vi vil her kort presentere tilgjengelige tall knyttet til 
dette arbeidet, hvilke etater, organisasjoner og personer som er involvert i arbeidet, 
hvilke land fl yktningene kommer fra, hvilke ti ltak som er iversatt og deltagelsen i 
disse_ 

Informasjon om dette vil vi hente fra KOSTRA, interne kommunale dokumenter 
samt dokum enter hos NAV og ved å intervjue flyktningkonsulenten samt andre 
relevante personer. Der det er mulig vil vi forsøke å si noe om bvordan Eigersund 
plasserer seg i forh old til resten a v landet på dette område. 

Tdernarks tnfsking I rd(:nurk sio~ killg,Jl(l 

89 



PROSJEKTTILRUD 

-I 

---------------------

3.2 Analytisk del 

I den analytiske delen vil vi hente inn kunnskap om, erfaringer med, og synspunk
ter på integrering som vi vil analysere i lys av eksisterende diskurser og verdier i 
feltet. Vi vil på den ene siden intervjue personer som jobber med flyktninger gjen
nom skole, barnehage, idrettslag etc, og på den andre siden intervjue flyktningene. 

Vi vil plukke ut fem-seks personer i hver kategori som vi vil gjennomføre dybdein
tervj u med. Intervjuene vil ha form som samtaler der temaer og enkelte spørsmål er 
forhåndsdefinert. Likevel åpner metoden for å ta tak i synspunkter og temaer som 
ak tualiseres underveid i samtalen. Intervjuene vil ha en varighet på en halv til en 
hel time. Intervj uene vil i hovedsak foregå ansikt til ansikt, men der dette ikke lar 
seg gjøre vil vi intervjue pr. telefon. Vi vil prioritere ansikt til ansikt intervj u oven
for fl yktninger. Intervjuene vil bli tatt opp og lyttet gjennom og analysert i ettertid. 
En slik kvalitativ metode med såkalte se mistrukturerte intervj uer er mye anvendt. 
Begge prosjektmedarbeiderne har erfaring med denne metoden. 

Personer vi tenker å intervjue er som følger: 

• Flyktningekonsulenten 

• Rektor voksenopplæringen 

• Lærer voksenopplæringen 

• Pedagogisk leder / styrer Husabø barnehage 

• Rektor Husabø skole 

• Organisator i Eigersund Idrettskrets. 
• Fire flyktninger med ulik bakgrunn (opp rinnelsesland, kjønn, alder mm.) 

4. Analysemodell 

Problemstilling: H vordan lykkes Eigersund kommune med integreringen av 
innvandrere 

D 
Diskurser og verdisett for immigrasjon 

Flyktningenes beskrivelse Tjenesteapparatets beskrivelse 

D 
Ana lyse av flyktningenes diskurser 

D 
Analyse av tj enesteapparats di sku rser 

og verdier og verdier 

TtlemJ rbforski ng I rt'!t n1i1rksfof5king.no 
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Sammenlignende analyse 

D 
Vurderinger og forslag til videre arbeid 

Når ulike personer beskriver arbeidet med flyktninger, hvilke styrker og svakheter 
samt hvilke utfordringer dette har, vil disse beskrivelsene være preget av et verdi
grunnlag og en virkelighetsforståelse som langt på veg er kulturelt definert. Slike 
beskrivelser kan variere fra person til person, det kan variere fra kultur til kultur, 
eUer mellom ulike lokalsamfunn. Hva som er vellykket blir derfor relativt og må 
ses i lys av hvem som beskriver dette. Når vi analyserer hvordan informantene, 
både flyktningene selv og tjenesteapparatet, beskriver vellykket eller mindre vellyk
ket integrering må vi se dette i lys av hvilke verdigrunnlag som legges til grunn. 

Selv om verdigrunnlag og beskrivelser av vellykkethet er relativt, vil det likevel 
være enighet både politisk og sosialt for at noen verdier er viktigere enn andre og at 
noen verdier må legges til grunn for arbeidet. Det finnes blant annet en rekke lover 
og regler som avgrenser mangfoldet av verdier. Det finnes også statsvitenskaplige 
teorier om hva som er grunnleggende viktig for å fungere i et samfunn generelt og i 
et sosialdemokratisk, norsk samfunn spesielt. Slike teorier og avgrensninger må tas 
med i vurderingene. 

5. Framdriftsplan og budsjett 

Tilbudet er basert på oppstart medio november 2011 med levering innen 1. mars 
2012. Dette gir følgende punktvise oversikt i tabellform over de metodiske hoved
elementene i prosjektet. 

T b III F cl 'fr I 201112012 a e ram ri sptan 
Måned Ok, Nov Des Jan Feb 
Oppstart, forberedende arbeid X 
U[tera rurgjennomgang X X 
Kvalitative intervjuer X 
Utarbeidelse av rapport X X 
Sluttføring og levering X 

Prosjektet vil bli gjennomført innen en total ranune på kr. 150000 ekskl. mva . og 
reiser Totalbudsjettet er basert på følgende hovedpunkter: 

Tabell 2. Budsjenoversikt ekskl. mva. i 1000 kroner.' 

, Budsjettet er basert på en ukeverkspris på 25 000 kroner. 

Tdl'mflrbf{Jr~k ing I n.' l (~marks forsk i ng . llo 
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Ukeverk Kostnad Reiser Swm 

Oppstart} forheredende arbeid 0,5 kr 12500 kr 2 000 kr14500 

Littera turgjel1fiomgang l kr 25 000 kc 25 000 

i Kvalitative intervjuer 2 kr 50000 kr 5 000 kr S5 000 

Utarbeidelse av rappon: 2 kr 50 000 kr 50 000 

Sluttføring og levering 0,5 kr 12 SOO kr 12500 

• SUM Kr. 150000 Kr. 7000 kr 157000 

6. Prosjektmedarbeidere og erfaringsgrunnlag 

Bård Kleppe jobber som forsker ved Telemarksforsking og vil være prosJektleder. 

Han er utdannet kulturviter fra Høgskolen i Telemark, med MA i tverrfaglige kul

turstudiee Han ble ansatt i Telemarksforsking i 2008, tilknyttet til fagomradet kul

turforsking. Kleppe har Jobbet med forskningsprosjekter knyttet til kunstneres ar

beidsvilkår, kunstformidling for barn og unge samt evalueringer av kulturpolitiske 

tiltak. Kleppe er også forfatter av den norske profilen til Europarådsprosjektct 

Compcndium of Cultural Policies and ttends in Europe og utarbeider årlig Norsk 

kultunndeks. Tidllgere bar Kleppe jobbet som museumsformidler og som konsert

arrangør. 

Karoline Holmboe Høibo jobber som rådgiver ved Universitet i Bergen. Hun er 

Cand.Polit. fra Universitetet i Bergen, hvor bun tok hovedfag i Sammenliknende 

politikk (2004) med oppgaven Inkludering av innvandrere t norske kommuner - en 

studie av statlig og kommunal diskurs om mål og middel. Høibo er ansatt som 

rådgiver for ekstern finansiering i Forskningssekretariatet ved Universiteter i Sta

vanger (UiS) og er også faglig involvert l European Master in Migration and Jnter

cultural Relations ved UiS. Tidhgere har hun undervist på etterutdanningsstudiet 

Flerkulturell forståelse ved UiS, og hun var medforfatter av rapporten "Den fleir

kulturelle bygda" utgm av Ryfylkemuseet (2002). 
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TJLeS sck it/11

Intjrrincj og rnancjfoldsdirektoratet
crsu)d

Til: Eigersund kommune
Pb. 580 fl i OKT 2011
4679 EGERSUND

Vær vennlig og distribuer brevet til:
Ordfører

Rdm ann

Flyktningetjeneste /ntroduksjonssenter

Anmodning om bosetting av nyankomne flyktninger i 2012

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting, som e.r sammensatt av representanter fra
kommune og stat, har fastsatt at det i 2012 vil være behov for bosette og iritegrere
6 700 mennesker som har vært på flukt. 400 av disse er barn og unge som ankommer
Norge alene (e.nslfrje mindreårige). Det vil også være en betydelig andel enslige voksne.

Alle nyankomne flyktninger som har vedtak som gir grunnlag for bosetting, har behov for
en kommune å bo i. For 2012 ber IMD1 kommunene om å ta mot det antallet tyktninger
som anmodningstallet tilsier1 altså 6 700 mennesker, Det er avgjørende at din kommune
fatter vedtak som er i tråd med lMDis anmodning for at hver voksen og hvert barn skal
få så kort tid i esylmottak som mulig. Kommuner som vedtar lavere bosettingstall enn
anmodet, medfører okt belastning for øvrige kommuner.

IMDi vi med dette be Eigersund kommune om å ta imot 25 nyankomne flyktninger for
bosetting i 2012 hvorav 3 ensbge barn og unge.

Anmodningstatlet til Eigersund kommune er fremkommet i samarbeid mcd KS.

Det er ikke anledning fot kommunen å velge enkeltpersoner for bosetting ut. fra blant
annet nasjonalitet og tarniliestorrclsg, Vedtak om bosetting i Eigersund kommine1vil
medføre at INDi fordeler nyankomne flyktninger til krinmunene, slik det anses
hensiktsmessig for oppnå Stortingets rntseuing om rask og jevn hosettng. Når det
gjelder forespørsel cm bosetting av personer som vil kunne utinse ekstra store
okonomiske utgifter, blant annet innen hetse, vil tMDi qå i særskilt ditoq med
kommunen.

Vi vI understr’c<e betydningen av presse vedtak for dorali flyktninger çom skal hoet1:n
slik ak vi unngår vedtaksformuleringer som skaper uklarhet hvor mange flyktninger
kommunen faktisk kommer til å ta tmot, tMDI ber om at det ikke fattes vedtak som
begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettirigsarbeidet. Vedtak må fattes uten
forbehold, Alle vedtak er bindende.

ior å sikre n mer forutsigbar situasjon for både Eigersund kommune og IMDi er det.
viktig med en jevn bosetling gjennom hele året. Dette bidrar også til at den enkelte
flyktnirej ikke må vente unødvendig lenge i mottak i påvente av ledige plasser i
kommunene. Desto raskere disse menneskene Får flytte til en kommune, desto bedre er



utgangspunktet for å lykkes med integreringen. Målet er at flyktninger skal bosettes i en
kommune innen seks måneder etter vedtak om opphold, og innen tre måneder for
enslige mindreårige

Kommunene har gjort en fantastisk jobb for å bygge opp kapasitet og kompetanse når
det gjelder bosetting av enslige mindreårige. I 2010 bosatte kommunene 669 enslige
mindreårige. Det var også forventet et høyt antall enslige mindreårige i år og behovet for
2011 ble derfor satt til 750, men dette har i etterk.ant blitt redusert til 580. Vi ønsker
med dette å informere kommunene om at antallet ankomne enslige mindreårige har gått
ytterligere ned og tallet fbr neste år vil være 400 enslige mindrerig€. Vi ønsker derfor at
kommunene som har bygget opp kapasiteten for å ta i mot flere enslige mindreårige,
benytter denne ledige kapasiteten til bosetting av andre grupper som har behov for bolig.

Arbeid er en av de viktigste nøklene til god integrering. Å være i arbeid gir både
okonomisk selvstendighet og okt selvfolelse for den enkelte flyktning, samtidig som det
bidrar til sosial inkludering. For få flest mulig flyktninger over i arbeid er det viktig å ha
fokus på kvalitet i introduksjonsprogrammet, og god opplæring i norsk og
samfunnskunnskap,

IMDi ønsker svar p anmodningen innen 1841.2011, Send svar til

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse med
bosetting av nyankomne flyktninger til Norge, finnes på INDi sine hjemmesider

r. IMD1 kan kontaktes på telefon 24 16 83 00+

Vi ser fram til 8 fortsette det gode samarbeidet med din kommune i 2012!

M»6ennlig hilsen / ,/

4 , ( 7/

k

k Qhene Ahoagye / Katrine Vidme
Reg iondirektør i Sakshehandler
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EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 

Utvaf€l~ " ,,' -. Formannskapet 
JVløt~dato: 23.11.20 11 .~:øtes~~d~ Formannskapssalen 

~~lr~ft~/JU: ' 118/11 -127/11 

Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas - H Tommy Bjellås - FRP 
Odd Stangeland - AP Thusanee Lingeswaran - AP 
Jon Aarsland - KrF Solveig Ege Tengesdal- KRF 

Følgende medlemmer hadde forfall: 
Arne Stapnes - H Tor Inge Rake - V 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Bjørn Carlsen - H Brit L Kvassheim - V 

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 

Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 

Svanhild F. Wetleland - H 
Ruth Evy Berglyd - SP 

Unn Therese Omdal - AP 

Frank Emil Moen - AP 

Rådmann Ketil Helgevold, Kommunalsjef økonomi Tore L Oliversen 
Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland 

Merknader til møtet: 
• Møtet ble lukket under behandling av sak 124-127/11 og deler av sak 123/11. 

Leif Broch 
Utval ssekretær 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 

Arbeiderpartiet (3): 
Vara i rekkefølge: 

Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, 
Bjørn Reidar Berentsen, Roger Sæstad -

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås 
Vara i rekkefølge: Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik 

Høyre (3): 
Vara i rekkefølge: 

Ordfører Le if Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland 
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): 
Vara i rekkefølge: 

Venstre (1): 
Vara i rekkefølge: 

Saksliste' 

Sak nr. Sakstittel 

Ruth Evy Berglyd 
Tor Olaf Gya, Halvor Thengs 

Tor Inge Rake 
Brit L. Kvassheim. 

118/11 Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015 

119/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2.11.2011 

120/ 11 17. mai 2012 

121 /11 Møteplan for 2012 

122/11 Referatsaker til formannskapets møte 23.11 .2011 

123/ 11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.11 .2011 

124/11 Søknad om Kulturstipend 201 1 

125/11 Tildeling av innsatspremie 2011 

126/ 11 Kulturprisen 2011 

127/ 11 Lokal lønnsdannelse 2011 - Rådmann og rådmannens ledergruppe 

L 
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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 seltes 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 
myncllgheter 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 seltes 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 knytte! 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 etler minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån I økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån I 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 far fullmakt til å Iordeie 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 lår 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". 
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22. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 
"Finansfonder. 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 premieawik - ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader 
relatert til tidligere positive premieawik dekkes av "premieavviksfondet" og I eller et 
positivt premieawik 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'/00 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 boerihet 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 
utel'f.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%0 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-015111 Vedtak: 

Rådmannens forslag til budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015 tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 
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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: 

Votering: 

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 vik1ig å opprettholde rusomsorgen i kommunen på dagens nivå, 
herunder også tilbudet som Fyrlyssenteret gir." 

Egelandsdals fellesforslag enstemmig vedtatt. 

BRU-033/11 Vedtak: 

Rådmannens forslag til budsjelt 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. Delte bør sees i sammenheng med det økte 
kapasitetsbehovet som vil komme som følge av samhand/ingsreformen. 

2. Det oppfordres til større ressursbruk reltet 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. 
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Vedtaket er enstemmig, 

23.11.2011 Fonmannskapet 

Møtebehandling: 

Rådmannen har tidligere endret sin innstilling I punkt 8 f (nytt punkt): 60 % stilling ved 
Lagårdsjukeheim - 2 vest Stillingen finansieres ved at avsatte Samhandlingsmidler, knyttet 
opp mol utskrivningsklare pasienter reduseres fra 1.520,000 kr til t 114,000 kr (JPiD: 
11/30334r 

Nye dokument I saken: 
o Evalueringsrapport Magma Geopark, (JPID: 11/31301) 
o Planteknlsk utvalgs behandling og vedtak I saken, 

-0-

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 fOL (KrF, SP og V) 
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmeL (FrP, KrF, SP og Vl 

FS-118111 Vedtak: 

1, Radmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2012 
vedtas, 

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

bestemmer, 
4, Marginavsetning av innbetalt Skattebeløp seltes ti/9%, 
5, Budsjettrammene for 2012 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten al det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter efter 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 fjemes, 

T Fra 01,or2012 seftes renovasjonsgebyret ti! 
a, 2.500 kroner for boliger. 
b, 1,500 kroner for hytter/fritidsboliger, 
c, 2,200 kroner for septiktank/ømming (standard tank) 
d, Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift 

8, Rådmannen får ful/makt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a, Bemanning ved grunnskolene knyttet til ny/t skoleår fra 01,082012, 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt bamehageår fra 01.082012, 
c, Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tillak 
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 1114,000 kr. 
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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 seftes til maksimalt 40 ar, 

10, Eigersund kommune beta/er avdrag etler mintmumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a, 

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

12, Del tas opp kommunale etableringslån (Start-Ian) til videre ul/an pa 10.000,000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vi/kar 

13. Radmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14, 100% av mindreutgiftene i forhold til vedlall budsjett gjøres overførbare lil 2013-

forutsatt driftsoverskUdd. 
15, Del enkelte hovedutvalg gis fullmak! liI å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuell er reservert lil tilleggsbevilgninger samt a forela flyttinger innenfor egen 
ramme, 

16. Formannskapel skal snaresl underrettes dersom del viser seg al bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppfør/e inntektsanslag vil svikte. 

1? 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 ful/makt lil 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 jus/ert 

budsjett settes av pa "Skattereguleringsfondet" 
22, eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renler og avdrag) settes av på 

"Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet lar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler- herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld 

23. Et positivt premieawik ut over budsjett - settes av på "Premieawiksfondet". Kostnader 
relatert til tidligere positive premieawik dekkes av "premieawiksfondet" og I el/er et 
positivt premieawik i kalenderåret. 

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

a. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med 2%0 av takstgrunnlagel på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b, Eiendomsskatten for 2012 u/skrives med 7%0 av laks/grunnlagel på andre 
eiendommer (næring). 

c. Def 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 u/en at en må gå gjennom en annen bolig, En leilighel 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 ulen 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. 

RADMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 

1, Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015 vedtas og drifls- og 
investeringsrammer legges lil grunn ved kommunens budsjetlarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 
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2. For eiendomsskatten 2013 legges det opp til følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4%0 av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7%0 av takstgrunnlaget på andre 

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

3. Nesle rullering av økonomiplan finner sled høslen 2013 .. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

119111: 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. 
bl Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
cl Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
dl 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 punk1 2. og 3. kan bare benyt1es i forbindelse med opplegg 
eller arrangementer som awikles på 17. mai . 
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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 til/egg 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 isaksforelegget. 

23.11.2011 Formannskapet 

Møtebehandling: 
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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: 

S k a ene e>l>les f ni / k d f d " t rem u en Inns I In>llmer na ra aminis raSIonen. 

Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderiMotta ker Tittel 

Fylkesmannen i 
Stadfesting av vedtak om 

1 11 /27419 I 10.10.2011 kommunalt tilskudd for 2011 
Rogaland 

til Hestnes FUS barnehage 

Fylkesmannen i 
Stadfesting av vedtak om 

2 11 /27314 I 06.10.2011 tilskudd for 2011 til Helleland 
Rogaland 

FUS barnehaQe 

3 11 /27919 I 13.10.2011 
Fylkesmannen i Orientering om 
RO>laland skjønnstildeling for 2012 

4 11/29812 I 03.11.2011 
Rogaland logopedlag Brev vedr. behov for 
v/Inger Flatekvål Lea logopedhjelp 

Uttalelse fra Redd Barnas 

5 11 /29947 I 27.10.2011 Redd Barna 
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. 
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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. 
-0-

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 bam. 
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Enstemmig vedtatt 

125/11: Tildeling av innsatspremie 2011 

Rådmannens forslag til vedtak 21.10.2011: 

Formannskapet tildeler innsatsprisen 2011 tH: 

Egersund orienteringsklubb: 
Inger Tone Nygård 

Egersund Dykkerklubb/Undervannsrugby 
Eirin Roaldsen 
Frank Emil Moen 
Tom Håkon Edvardsen 
Tor Inge Leidland 
Christian Bowilz 
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 Mang 
Lilly Remme Brunei 
Jan Tore Nilsen 
Silje Laupstad 
Anna Tolas Omdal 

Skateing 
Tormod Høyland Tønnesen 

Dalane Sykleklubb 
Jane Ellingsen 
Torbj ørn Aakre 
Leif Hansen 
Lillian Løyning 

Helsearbeiderfag 
Solbjørg Byberg 
Edel Susanne Hetland 

Fotball 
Valan Berisha 
Vetan Berisha 
Gunhild Olsen 
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Styrkeløft 
Alastair John Mong MeCo11 

Løp 
Anne Jorunn Hodne 
Torstein Tengsareid 

23.11.2011 Formannskapet 

Møtebehandling: 

• Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31,5, jf. offl. § 5. 
-0-

• Frank Emil Moen (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er part i saken, jf. Ivl. § 6, 1. 
ledd, bokstava. Det fremkom ikke merknader til saken. Det møtte ikke vara. 

-0-

• Brit L. Kvassheim (Vl 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. 

-0-

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 Roa/dsen 
Frank Emil Moen 
Tom Håkon Edvardsen 
Tor Inge Leid/and 
Christian Bowitz 
Jan Tore Haakseth 
Krister Karlsen 
Olve G. Tengs 
Alf Sæstad 
O/af Løvofd 
Joak/m Gravdal 
Ronny Mad/and 
Stig andre U/heim 
Terje Jørgensen 
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Stian Håland 

EIK friidrett 
Torbjørn Mang 
Lilly Remme Brunei 
Jan Tore Nilsen 
Silje Laupstad 
Anna Tolås Omdal 

Skateing 
Tormod Høyland Tønnesen 

Dalane Sykleklubb 
Jone Ellingsen 
Torbjørn Aakre 
Leif Hansen 
Lillian L øyning 

Helsearbeiderfag 
Solbjørg Byberg 
Edel Susanne Hetland 

Fotball 
Valon Berisha 
Veton Berisha 
Gunhild Olsen 

Styrkeløft 
Alastair John Mong MeCo/! 

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. 
-0-
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"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. off!. § 23. 
- 0-

Votering: 

Rådmannens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 

FS-127/11 Vedtak: 

1. Formannskapet fastselter 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. 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
Dato: 14.11 .2011 
Arkiv: :FA-U63. TI-&58. 
TI-&1 4 
Arkivsaksnr.: 
11 /103 
Journalpostløpenr.: 
11/30518 

Saksnummer 

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

Skjenkekontroller - Bar Bar 

Sammendrag: 

Sentraladministrasjonen 
Seksjon økonomi 
Dag Marcus Egaas 
Rådgiver 
51 4680 78 
dag.egaas@eigersund.kommune.no 

Møtedato 
15,12,2011 

Bar Bar startet opp sin virksomhet i tidligere Dalane Brygghus sine lokaler i desember 2010, 
Det ble videre foretatt skjenkekontroll 23,04,11 og under denne ble det avdekket brudd på 
skjenkebestemmelsene. Sak ble behandlet i helse- og omsorgsutvalget sitt møte 30,08,11 og 
det ble fattet vedtak i sak 028/11, som nedenfor angitt, 

Saksgang: 
Endelig behandling i formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2011: 
I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, 2, gangs overtredelse, kort tid etter 
vedtaket om skriftlig advarsel i HO-sak 028/11, inndras skjenkebevillingen til Bar Bar for i alt 
3 - tre - virkedager, for at åpenbart beruset person drakk alkohol og oppholdt seg i lokalet. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
30,08,2011, Sak HO - 028/ 11 - Vedtak: 
"I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer gis det en skriftlig 
advarsel for at åpenbart berusede personer har adgang eller oppholder seg i 
lokalet. " 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Det foreligger ny skjenkekontroll og tilleggsrapport datert 18,09,2011 altså ca, 3 uker etter at 

det ble fattet vedtak om skriftlig advarsel, 
Foranledningen er nærmere beskrevet i skjenkekontrollørene sin tileggsrapport, datert 
18,09.11, 
Herfra siteres følgende: 
·Skjenkekontrollørene gjorde ansvarshavende oppmerksom på at tilleggsrapport ville bli 
sendt til bevilgningsmyndighetene med brudd på alkohollovens bestemmelser om åpentbart 
påvirket person som drakk alkohol og oppholdt seg i lokalet." 

Daglig leder BarBar AS har inngitt kommmentarer i skriv mottatt 24.10.11-
Herfra siteres: 
"Dette skal selvfølgelig ikke skje at åpenbart berusede personer oppholder seg i lokalet. Det 
beklager vi. Vi jobber hele tiden for at personer som er beruset ikke skal komme inn, 
Overstadig berusede personer fjernes fra lokalet." 
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Representanter for ledelsen av Barbar AS har også vært i møte med oss i administrasjonen 
og gjentatt meget sterkt at man er særdeles opptatt av at slike episoder ikke skal skje og at 
fokuset er på rutiner og vaktholdet. 

Saksbehandlers vurderinger: 
Kommunens alkoholpolistiske retningslinjer angir reaksjonsformer i denne type saker, 
I de såkalte alkoholpolitiske retningslinjer pkt. M) omhandles sanksjoner. 

Dersom åpentbart beruset person får adgang: 1. gang overtredelse: skriftlig advarsel 
2. gangs overtredelse: Bevillingen vurderes inndradd inntil 1 uke. 

Det er et faktum at det i møte i Ho - 30.08.11 ble gitt en skriftlig advarsel. Ny rapport 
av dekket nytt forhold 18,09,11 , da skal bevillingen vurderes inndradd i inntil 1 uke, 

Rådmannen legger skjenkekontrollen med tilleggsrapport fra skjenkekontrollørene og 
dagligleder sine kommentarer samt konstruktive samtaler med ledelsen av Barbar AS 
til grunn for sin totalvurdering og innstilling i saken, 
Hensett til den tid som er godt siden første advarsel , i alt ca, 3 uker, samt at det nå 
skal vurderes en kortere inndragning samt at BarBar selv tar selvkritikk og er meget 
opptatt av rutiner og vakthold for å unngå slike episoder så har rådmannen kommet 
til følgende: 
Ut fra individuelle og almen preventive hensyn i denne bransjen og ut fra gjeldende 
retningslinjer så innstiller rådmannen på at bevillingen til BarBar AS inndras for i alt 3 
virkedager. 
En viser for øvrig til forvaltninglovens bestemmelser sammenholdt med alkohollovens 
regler om rett til å påklage vedtaket til fylkesmannen innen 3 uker etter at det er 
meddelt. Dette bare sagt til formannskapets orientering. 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen, Etablissementet kan ikke omsette alkohol i 3 virkedager. 

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 
år 

Ingen 

Sum 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år Ar3 
år 

Inqen 

Sum 
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Alternative løsninger: 
gis en ny skjerpet, skriftlig advarsel til BarBar AS 

Dokumenter - vedlagt'-s:;.cac:.:k-=.:e::..:.ncc:.: ________________ _ 
, Dok.nr I Tittel på vedlegg . 
194051 • Skjenkekontroll 1809.11~8;::'a-r-C:B::-a-r --- , 

194052 Tille[lg~rapport 18.09.11 ... ~ 
, 197402 Kommen7ta"'re"'r'-'v"'e";d""r."'sTki:-:'e-nk:-e"7k-o-nt;-ro--:I7"1 v-e-d"-:Bc::ca--cr Bar den 18,0""'9"-.1:...:1 _____ ... . .. 

. 201434 Sanksion:.;e",r-;-_-;-_-; 
Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 
Rapport fra skjenkekontrollen og kommentarer fra Daglig leder Bar Bar AS 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

23.04.2011 
Brannvesenet Sør-

Rapport fra skjenkekontroll ved Bar Bar 23.04.11 
Rogaland I KS 

2 U 14.07.2011 Bar bar Rapport etler skjenkekontroll 
4 U 31.08.2011 Bar bar Rapport fra skjenkekontrollen BarBar 23.4.2011 

6 18.09.2011 
Brannvesenet Sør-

Skjenkekontroll 18.09.11 Bar Bar 
Rogaland IKS 

5 18.09.2011 
Geir Nilsen; Tilleggsrapport skjenkekontroll Barbar 
Terje Olsen 18.09.2011 

7 U 11.1 0.2011 Martha Skåra Skjenkekontroll - Bar Bar - 18.09.11 

8 24.10.2011 BarBar AS 
Kommentarer vedr. skjenkekontroll ved Bar Bar 
den 18.09.11 

Parter i saken: BarBar AS 
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Skjenkekontroll 
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. . BarBar 
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TILLEGGSRAPPORTSKJENKEKONTOLL 

Sted: Bar Bar 

Adresse: Storgaten 18 

Kontroll dato: Søndag 18.9.2011. 

SkjenkekontroUører: Terje Olsen og Geir Nilsen 

Skjenkekontrolførene ankom skjenkestedet klokken 01.20. 

Ved adkomst ble det observert en vakt ved inngangsdøren ved gateplanet. Kontrollørene ble 

ikke avkrevd legitimasjon ved adkomst og gikk inn i lokalet. Det var fulf! i lokalet og jevnt 

besatt av rundt dansegulvet i 2 etasje og på ute området. Ved i l var det 

ved ankomst lite gjester. 

Denne gjennomførte vi skjenkekontroll i lokalet sammen med en representant fra 

politiet i Politiets representant gjennomførte alderskontroll etter anmodning 

skjenkekontrollørene. På Bar Bar ble det gjennomført I kontroll hvor det ikke ble påpekt 

brudd pa aldersbestemmelsen i alkoholloven. 

OBSERVASJON ÅPENBART PÅ VIRKET PERSON 

Etter en kort nmde i lokalet ble skjenkekontrollørene blant annet oppmerksom på en mann om 

lag 45 år. Han var kledd i en mørkjakke og mørk bukse. Gjesten beveget seg med ustø gange 

og hadde sløvt blikk. Han ble observert av kontrollørene gjentatte ganger mens kontrollen 

pågikk. 

Skjenkekontrollørene hadde denne kvelden flere gjester som ble observert over tid og som 

hadde bevegelsesmønster som skilte seg noe ut fra andre gjester. Kontrollørene tok derfor 

etter om lag 20 minutter kontakt med skjenkestyrer. Et par av gjestene ble fremvist, styrer 

pratet med dem mens kontrollørene sto like ved. Disse gjestene var ikke åpenbart påvirket av 

rusmidler. Ved denne gjennomgangen fant vi ikke da igjen ovennevnte besktevet gjest. 

OBSERVASJON ÅPENBART PÅ VIRKET PERSON. 

Da ovennevnte runde i lokalet var gjennomført gikk skjenkestyrer og skjenkekontrollørene og 

seg i sofagruppen utenfor toalettet i 2 etasje for å skrive rapport 

etter kontrollen. 

En av kontrollørene og representanten fra politiet ble der oppmerksom på en mann om lag 45 

år kledd i en skjorte under en mørk jakke og mørk bukse, (tidligere beskrevet gjest). 

Gjesten gikk med ustødig og stiv gange ned trappene til toalettet og drakk aven ølflaske på 

veien. Denne satt han fra seg på bordet utenfor toalettet. Inne på toalettet var han tydelig 

ustødig og støttet seg til veggen. Når gjesten var inne på toalettet ble den andre 

skjenkekontrolløren og sk,jenkestyrer gjort oppmerksom på observasjonen av mannen og 

avventet situasjonen. Når gjesten kom ut fra toalettet med ustø gange og ukontrollerte 

armbevegelser, gjesten hadde da ikke stukket skjorten ned i buksen og beltet var åpent. Han 
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hadde tydelig problemer med å få utført dette og brukte lang til på å ordne klærne og 

gjennomførte dette med store og ukordinerte bevegelser. Han snakket tydelig sløret til oss når 

vi påpekte formen hans. Når han var ferdig med å rette litt på antrekket tok han ølen og drakk 
av denne. Gjesten var åpenbart påvirket av rusmidler. 

Gjesten ble fremvist til styrer som utalte at "han er full". Skjenkestyrer tok deretter kontakt 
med en annen vakt som tok seg av gjesten og viste denne ut av lokalet. 

Skjenkekontrollørene gjorde ansvarshavende oppmerksom på at tilleggsrapport ville bli sendt 
til bevilgningsmyndighetene med brudd på alkohollovens bestemmelser om åpenbart påvirket 
person som drakk alkohol og oppholdt seg i lokalet. 

Kontrollskjema ble deretter fYlt ut og kontrollen ble avsluttet klokken 01.55. 

Sandnes 18.9.2011 

Telje Olsen 
Skjenkekontrollør 
Sign 

Geir Nilsen 
skjenkekontrollør 
SlgJ1 
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Eigersund kommune 
--------

Cl iALJEHING: 
----.----.-

MOTTATT: Z 4 OKT ZGl1 
SKJENKEKONTROLL - BAR BAR - J 809.11 ~, 

ARK/JO: 
i I /0 ~ Vi viser til mottatt skjenkekontroll og tilleggsrapport for BarBar. 

Tilleggsrapporten ble fremlagt skjenkestyrer, Jorgos Savvakis, som kommenterer 
Følgende; 

Da skjenkekontrollørene henvender seg til styrer, peker de på en person 
Og sier han skjenkt. Styrer sier at han ikke er skjenk og henvender seg ti: personen 
som ikke er tydelig påvirket. Skjenkekontrollørene sier da, Ok men de er skjenkt 
og peker på 2 andre gjester. Styrer er uenig og henvender seg til disse som ikke 

) 

er skjenkt. Da påpeker kontrollørene 3-4 gjester som sitter ved ert bord. Disse er 
hver/fall skjenkte sier de. Styrer er irritert og sier nei det er de ikke, men du kan ga 
og snakke med dem selv. Det ville kontrollørene ikke og da styrer snakket med 
gjestene og forklarte situasjonen var gjestene irritert over disse som stod il stirret på 
dem. De var ikke heller tydelig påvirket av rusmidler. Styrer er nå nokså oppgitt over 
denne milten il utf),.re kontroll på da de setter seg ned for il skrive papirene. Da 
kommer nevnte gjest som tydelig er skjenk og styrer svarer: Han er skjenkt. 
Styrer påpeker også al BarBar har kontroll veldig ofte. mens andre steder ikke har. 
den ene kontrolløren svarer at det kommer tips om at BarBar skjenker mindreårige. 

Det ble ikke funnet mindreårige i lokalet, men det skjer hele tiden at mindreårige 
prøver å komme seg inn med falske identitetskort, og blir avvist. Vi har gitt beskjed til 
Politiet om problemene med forfalskning av lO kort. 

BarBar har 4 vakter pa lørdager, I ved inngangsdøra, l ute i bakgården, J i 2 etg og J 

vakt som sirkulerer. Denne åpenbart berusede personen vilJe ha blitt observert og 
Jjernet fra lokaiet. Vi kan dessverre ikke vite hvordan han fikk takk i t1asken med Pils, 
vi regner med fra en annen gjest. 
Delte skal selvfølgelig ikke skje at åpenbart berusedepersoner oppholder seg i 
lokalet. Det beklager vi. Vi jobber hele tiden for at personer som er beruset ikke skal 
komme inn. Overstadig berusede personer fjernes ira lokalet. 

Vi tar jobben alvorlig og bruker mye ressurser på vakthold, som det vises ved il bruke 
4 vakter! Vaktene har gjennomgått pålagt Dørvaktkurs hos PSS. 13anenderne har også 
plikt å nekte berusede personer alkohol, samt å gi beskjed til Vaktene som evt fjerner 
disse fra lokalel. 

Vi er fullstendig klar over plikten med skjenkekontroll og ansvaret vi har med 
skjenkebevillingen. Vi gjør alt for å ha ett godt samarbeid med personene som utfører 
skjcnkekontrollene, men kontrollene bør være gjort på en ryddig og fin mate og ikke 
si at "alle" er skjenkt. Det gir ett signal om at man prøver all for å finne noe å utsette 
på BarBar. 

Mvh 

~~ 
Dalig Leder 
BarBar AS 
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2. Det benyttes egne skjemaer for henholdsvis salgs- og skjenkebevillinger i Eigersund 
korrimune. 

3. Uttalelser i tilknytning til søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal innhentes fra NAV 
v/sosialtjenesten og fra politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og 
avgiftsmyndighetene. . . .. 

4. Steder som får skjenkebevilling skal til enhver tid ha god ordensmessig og sosial 
kontroll utenfor og ved inngangen til skjenkestedet. Når situasjonen krever det, for 
eksempel i forbindelse med spesielle arrangementer, kan politiet kreve forsterket kontroll. 

5. Reaksjon ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salgs- og skjenke
bevilling m.v. behandles i samsvar med Alkoholloven og de kommunale retningslinjene. 
Eigersund kommunes vedtatte "Rusmiddelplan" samordnes med kommunens 
"Alkoholpolitiske retningslinjer og rulleres hvert 4. år i forbindelse med valgperioden for 
kommunestyret. Sammen utgjør de kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
Tiltaksdelen av planen rulleres og evalueres årlig . 

Ml Sanksioner 
Spesielt alvorlige overtredelser: 

Salg eller skjenking til mindreårige 

Narkotikaomsetning. 

Salg eller skjenking utover salgs- og 
skjenketidsbestemmelsene. 

1. gangs 
overtredelse 
Skriftlig advarsel 
og bevillingen 
vurderes inndratt 
inntil 3 uker. 
Bevillingshaver 
innkalles til 
samtale med 
bevillingsmyndig
heten. 
Skriftlig advarsel 
og bevillingen 
vurderes inndratt 
inntil 2 uker. 
Bevillingshaver 
innkalles til 
samtale med 
bevillingsmyndig· 
heten. 
Skriftlig advarsel 
og bevillingshaver 
innkalles til 

2. gangs 
overtredelse 
Bevillingen 
vu rderes 
inndratt fra 4 
uker liI 6 
mnd. 

Bevillingen 
vurderes 
inndratt fra 3 
uker til 6 
mnd. 

3. gangs 
overtredelse 
Bevillingen vurderes 
inndratt fra 6 mnd. 
til ut 
bevillingsperioden. 

Bevillingen vurderes 
inndratt fra 6 mnd. 
til ut 
bevillingsperioden. 

Bevillingen vurderes 
inndratt fra 3 uker 
bl6 mnd. 

samtale med 
~-;--:-;==~=:::-;o;-;-:-:--;--::;-----j bevillingsmyndig-

Salg eller skjenking til åpenbart heten. 

Bevillingen 
vurderes 
inndratt inntil 
2 uker 

berusede personer 

Brudd på vandelskravene. En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden 
eller for en kortere tid dersom vandelskravene i 
alkohollovens § 1-7 b) ikke lenger er oppfylt, eller dersom 
bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter 
alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av den. 

Det samme gjelder overtredelser gitt i eller i medhold av 
annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng 
med alkohollovens fomnål. 

Det skal legges vekt på type overtredelse, overtredelsens 
grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen 
og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også 
leqqes vekt på tidliqere prakliserinq av bevillinqen. 
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AlvprUge overtredelser: 1. gangs overtredelse · ~.gangs · ~.galigs 
øveJtredell\e overtrec!f!I$e 

Salg eller skjenking av Skriftlig advarsel og Bevillingen Bevillingen vurderes 
alkoholholdig drikk fra ikke bevillingen vurderes vurderes inndratt fra 6 mnd. 
offentlige kilder. inndratt inntil 3 uker inndratt fra 4 til ut 

uker til 6 bevillingsperioden. 
mnd . 

Brudd på vilkår satt for bevillingen. Skriftlig advarsel og Bevillingen Bevillingen vurderes 
bevillingen vurderes vurderes inndratt fra 6 mnd. 
inndratt inntil 2 uker inndratt fra 3 til ut 

uker til 6 bevillingsperioden. 
mnd. 

Salg eller skjenking i andre lokaler Skriftlig advarsel Bevillingen Bevillingen vurderes 
enn de bevillingen gjelder for. vurderes inndratt fra 3 uker 

inndratt inntil til 6 mnd. 
2 uker 

Dersom det nytes medbrakt Bevillingen Bevillingen vurderes 
alkohol. vurderes inndratt inntil 3 uker. 

inndratt inntil 
Dersom åpenbart beruset person 1 uker 
får adgang. 

Medtak av alkohol utenfor 
bevillinaslokalet. 
Manglende innbetaling av Skriftlig advarsel og 
bevillinasaebyr. bevillingen kan inndras 

. Manglende levering av av rådmannen inntil 
omsetningsoQggaven inn betal in g/oppgaven 
(salg/skjenking), er mottatt 

MIndre alvorlige overtredelser: 1. gangs 2. gimgs 3. gangs 
overtrnc!/llse overtredelse overtredelse 

Brudd på reklameforbudet. Anmodning Skriftlig Hvis forholdet ikke 
om å rette opp advarsel kan er rettet opp innen 4 

Utdeling av alko holdig drikk i forholdet. gis dersom uker etter skriftlig 
markedsføringsøyemed. ikke forholdet advarsel kan 
Salg av alkoholholdig drikk med rabatt. er rettet innen bevillingen inndras 

2 uker. inntil 1 uke. 
Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg 
av alkoholholdig drikk under 2,5 
volumprosent alkohol. 

Listen er ikke uttømmende. Innenfor hver type overtredelse finnes det grove og mindre grove 
tilfeller. Det skal tas hensyn til kombinasjon av og antall overtredelser . Det skal tilsvarende 
tas hensyn til om salgs- eller skjenkestedets klanderverdighet. 

Politianmeldelse 
Særlig graverende forhold kan medføre lenger inndragningstid, eventuelt inndragning for 
resten av bevillingsperioden. Anmeldelse av straffbare forhold til politiet kan i tillegg skje 
uavhengig av spørsmålet om inndragning av bevillingen. 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak 
so-k /32 

Dato: 14.11.2011 
Arkiv : :FA-A22 
Arkivsaksnr.: 
09/50 
Journ alpostløpenr.: 
11 /30571 

Saksnummer Utvalg/komite 

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

Felles brukerutvalg 
Formannskapet 

LevekårsavdelJngen 
levekårsstaben 
Nils Georg Hansen 
Rådgiver 
51 46 82 42 
nils .geOrg,hansen@eigersund.kommune.no 

Møtedato 
07.12.2011 
15.122011 

Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK 

Sammendrag: 
Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Egersund 
idrettsklubb (EIK) angående aktiviteter for barn- og unge i skolenes sommerferie. 

Saksgang: 
Til uttalelse i felles brukerutvalg. 
Avgjøres av Formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2011: 
Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av Formannskapet. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Nei 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Kommunens forsikringsavtale gjelder også for dette tiltaket. 
Saksbehandling av opptak er i henhold til Forvaltningslovens regler. 

Saksbehandlers vurderinger: 
- Tiltaket vil kunne gi barn- og unge i Eigersund er trygt, utfordrende og aktivt 

sommertilbud hvor idrett og fysisk aktivitet er sentrale komponenter. 
- Tiltaket er basert på initiativ fra EIK og ford rer et godt samarbeid mellom flere 

ulike lag og foreninger. 

Universell utforming: 
I kke aktuelt 
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Økonomiske konsekvenser: 
Lønn for eventuelle assistenter/miljøterapeuter mht. spesielle elever må 
dekkes av kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år 
år 

Lønn til assistenter/ miljøterapeuter O 50 000 

Sum 50000 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år 
år 

Sum 

-0 -

Alternative løsninger: 
Ikke gå inn for en samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og EIK. 

-0-

ersund kommune- EIK 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Annonse -søknad om plass i 

Ar3 

50000 

50000 

Ar3 

1 U 07.01 .2009 Dalane Tidende 
skolefritidsordningen skoleåret 2009 - 2010 

2 U 10.03.2009 Dalane Tidende Annonse - juliåpen SFO 

3 U 27.01 .2010 Dalane Tidende 
Annonse - søknad om plass i 
skolefritidsordningen skoleåret 2010 - 2011 

4 U 2302.2010 Dalane Tidende Annonse juliåpen SFO 
6 N 11 .02.2011 Ivar Einarsen Helleland SFO - tilbud på plasser 
8 I 14.03.2011 Mona Rinden Klage på SFO ordning ved Helleland skole 
9 U 16032011 Mona Rinden Vedr SFO ordning ved Helleland skole skoleåret 
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2011-2012 
10 U 18.03.2011 Dalane Tidende Annonse 
12 U 14.10.2011 Janne Nervik Bekreftelse på barn i SFO 

13 S 14.11,2011 
Egersund Idrettsklubb 

Samarbeidsavtale Eigersund kommune - EIK 
(EIK) 

15 U 14,11,2011 EIK Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK 

Parter i saken: 
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EIK 

EIGERSUND KOMMUNE 
Levekårsavdelingen 
Levekårsstaben 

Julebyen 
Egersund 

Posboks 366 
4379 EGERSUND 

Vårref.: 11130580 1 09150 1 FA-A22 

Saksbehandler: Nils Georg Hansen 

E-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no 

. S·am·arbeidsavtale Eigersund kommune- EIK 

Dato: 16.11.2011 

Direkte telefon: 51 468242 / 

Deres ref.: I 

Denne avtalen har kommet i stand etter initiativ fra Egersund Idrettsklubb og er et 
resultat av felles ønske om at barn og unge har et organisert aktivitetstilbud i 
skolenes sommerferie. 

Eigersund kommune har følgende ansvar: 
Gyldig forsikring av de bama som er med på sommer aktivitetene (WACO 
Forsikringsmegling AS) 
Ta imot alle søknader om plass på sommer aktiviteter og tildele plasser i 
samarbeid med EIK. 
Eventuell overtallighet avgjøres ved loddtrekning. 
Opptak styres også ut fra hensyn til gruppenes sammensetning. 
Forvaltningslovens regler gjelder ved opptak. 

Egersund Idrettsklubb har følgende ansvar: 
Teknisk Og praktisk arrangør..av sommer aktivitetene, herunder all kontakt med 
andre aktører, lag og foreninger. 
Stille med lokaliteter og nødvendig utstyr. 
Stille med nødvendig personale til å drifte opplegget på en forsvarlig måte, 
minimum en voksen pr. 14 barn. 
Alle instruktører må ha politiattest for å jobbe med barn og unge. Dette må 
være klart på forhånd. 
Målgruppe er barn og unge fra 1.- 7.trinn 
Alle kan søke om plass. 
"Første mann til mølla" prinsippet. 
Det forutsettes at barna kan delta på norroale fysiske aktiviteter. 
Holde åpent etter påmelding, i skolenes sommerferie, det vil fra 25.juni til 
17.august. 
Det tas forbehold om minimum 20 påmeldte per uke. 
Maks antall som kan tas inn per uke er 50 barn . 

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund I Rådhuset 2.el 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund 
E-postadresse: posl@eigersund.kommune.no Internett: WHW.eiqersund.kommune.no 

Telefon: 51 46 82 40 
Telefaks: 51 468258 
Org.nr.: 944496394 
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Innbakt i pris for å delta er også midler til andre foreninger og lag som 
opp. Dette forholdet ordnes mellom EIK og de andre aktørene som er in 
opplegget. 
Ta inn penger fra de som deltar, samt føre regnskap på opplegget i tråd ~bYd 
gjeldende regler og avtaler. gersun 

Kun tilbud om hele uker for å sikre en forutsigbar og stabil 
beman n ingssituasjon . 
Pris pr. uke settes til kr. 1000,-
Ha nødvendig kontakt med heimen, herunder å ha komplette påmeldingslister 
med telefonnummer til foreldre. 
Til enhver tid ha kontroll med hvem som er tilstede på aktivitetene. 

Felles annonsering i Dalane Tidende og på hjemmesidene til EIK og Eigersund 
kommune, samt skolenes hjemmesider og til utdeling på aktuelle klassetrinn. 
Annonse rykkes inn i uke 1 med svarfrist 31 .januar 2012. 

Samarbeidsavtalen gjelder for sommeren 2012 og kan forlenges med et år om 
gangen. 

EIK og Eigersund kommune møtes i midten av august for å oppsummere erfaringene 
for sommeren 2011. Kommunen ved levekår innkaller til et slikt møte. 

Eigersund kommune 
Ordfører 

Besøksadresse: Bøckmans gate 2 , 4370 Egersund I Rådhuset 2.et. 
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 4379 EGERSUND 

Egersund Idrettsklubb 
Daglig leder 

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: WWIN.eigersund.kommune.no 

Telefon : 51 468240 
Telefaks: 51 468258 
Org.nr.: 944 496 394 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak .s ~ 13Q. 
Dato: 22.11.2011 Avdeling: Levekårsavdelingen 
Arkiv: :FA-C21 , Tt ·&73, Enhet: Levekårsstaben 
TI -&76, T I-&Ol Saksbehandler: Nils Georg Hansen 
Arkivsaksnr.: Stilling: Rådgiver 
11 /2315 Telefon: 51 4682 42 
Journalpostløpenr.: E-post: nils.georg .hansen@eigersund.kommune.no 
11 /31 033 

Saksnummer Utvalg/komite I Møtedato 
Felles brukerutvalg ! 07.12.2011 
Formannskapet 115.12.2011 

Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, 
idrettsrådet og Egersunds Idrettsklubb (EIK) 

Sammendrag: 
Felles avtale mellom Eigersund kommune- Idrettsrådet og Egersunds Idrettsklubb om å 
dekke en 50 % miljøterapeut stilling gjennom Samhandlingsavtalen med Folkepulsen. 
Avtalen er på kr. 250000,- per år og gjelder for 2012,2013 og 2014. 
Eigersund kommune sin andel er på kr. 100000,- per år. 

Saksgang: 
Til uttalelse i Felles brukerutvalg. 
Avgjøres av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011: 
Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og Egersunds 
Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 godkjennes av 
Formannskapet. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 

Andre opplysninger I fakta i saken: 
Avtalen er kommet i stand etter initiativ fra Egersunds Idrettsklubb (EIK) 

Saksbehandlers vurderinger: 
En lokal samhandlingsavtale vil føre til økt fokus og satsing på utsatte grupper i samfunnet 
som integrering av barn med innvandrerbakgrunn, inn i aktiviteter via lavterskeltilbud. 
I tillegg , så er det også ønskelig å aktiviserer foreldre til barn med innvandrerbakgrunn. 

Universell utforming: 
Ikke aktuell 

Økonomiske konsekvenser: 
I avtalen forplikter Eigersund kommune seg til å gå inn med kr. 100000,- pr. kalenderår for 
2012, 2013 og 2014. 
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Disse pengene tas innenfor egen ramme, det vil si flyktningemidier. 

Driftsmessige forhold 2012 2013 2014 
Kommunens andel i prosjektet 100000 100000 100000 

Sum 100000 100000 100000 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år 
år 

I 
Sum 

-0-

Alternative løsninger: 
Formannskapet sier nei til at Eigersund kommune inngår en lokal samhandlingsavtale. 

- 0-

savtale komm unen-Idrettsrådel- EIK.docx 

Journalposter i arkivsaken - ikke vedlagte dokumenter 

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Ar3 

Oversendelse av avtaleforslag fra EI K - lokal 
X 04.11 .2011 samhandlingsavtale mellom Eigersund 

kommune, idrettsrådet og 

4 20.11.2011 Egersunds Idrettsklubb - Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund 
EIK kommune, Idrettsrådet og EIK 

2 X 21.11 .2011 
Lokal samhandlingsavtale kommunen-
Idrettsråd el- EIK.docx 

3 U 21 .11 .2011 Eigersund kommune Lokal avtale E K .docx 

Parter i saken: 

2 
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LOKAL SAMHANDUNGSAVTAlE 

Mellom Eigersund kommune, idrettsrådet og Egersunds 

Idrettsklubb (EIK) 

Avtalen gjelder mellom styringsgruppen og EIK som driver av prosjektet. Styringsgruppen er 

sammensatt aven representant fra hver aktør som denne avtale gjelder for, 

info integrering: 

EIK og Eigersund kommune har et samarbeid vedrørende integrering av elever med 

innvandrerbakgrunn. Dette har fungert ved at EIK får henvendeiser fra H usabø skole som er 

mottaksskole for innvandrere, Husabø skole er også nærmeste nabo til.ldrettsparken, Her 

blir elevene innlemmet i klubben, samt får utstyr fra EIK sin utstyrsleverandør, Dette mot et 

årlig tilskudd fra Eigersund kommune. 

Egersunds Idrettsklubb ønsker Il bli enda tydeligere i arbeidet for il få personer med 

innvandrerbakgrunn inn i aktiviteter via lavterskeltilbud, særlig gjelder dette jenter. I tillegg 

er det mange passive foreldre som vi også ønsker å få i aktivitet. 

Målgruppen er derfor definert som passive foreldrefjenter med innvandrerbakgrunn. 

Målsetting: 

Styringsgruppens målsetting er at EIK skal drive dette arbeidet gjennom en 50 % stilling som 

gjøres mulig gjennom Samhandlingsavtale med Folkepulsen. EIK skal drive aktivt arbeid for 

å tilby aktiviteter til målgruppen gjennom et etablert nettverk av lag og foreninger i 

regionen, utover primæridretten fotball, Det forventes at EIK lager en underavtale med disse 

lag Og foreninger: En ønsker også at EIK jobber mot fastsatte delmål og hovedmål (vedlagt), 

Rapportering 

EIK vii forestå rapportering til styringsgruppen der man minimum forventer en statusrapport 

som forteller noe om antall deltakere, beskrivelse av aktivitet og antall treningstimer. 
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Tilskudd og varighet 

Årlig tilskudd på kr, 250,000 overføres fra Idrettsrådet til Egersunds Idrettsklubb i 2012, 2013 

og 2014 med henvisning til samhandlingsavtale med Folkepulsen. ' 

Eigersund kommune bidrar med kr. 100000,- per kalenderår 2012,2013 og 2014 som inngår 

i summen fra Idrettsrådet. 

Mislighold av avtale 

Det forutsettes at Egersunds Idrettsklubb driver dette prosjektet etter idrettens felles 

verdigrunnlag og Folkepulsens intensjoner, Styringsgruppen kan ved mislighold avbryte 

dette samarbeidet med øyeblikkelig opphold, 

Vedlegg: Resultatmål og budsjett. 

Eigersund 16.12.2011 

Kenneth Pedersen Leif Erik Egaas Kenneth Andersen 

Egersu n d Idrettsråd Eigersund kommune Egersunds Idrettsklubb 
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Vedlegg 1 

RESUlTATMÅl 

Styringsgruppen har satt opp følgende delmål og hovedmål for 2012: 

DELMÅL 1: 

Egersunds Idrettsklubb skal etablere et formelt nettverk med de lag og foreninger som er 

tilknyttet Idrettsrådet og som ønsker å stille sin posisjon / aktivitet til rådighet for dette 

prosjektet. Dette ønskes til første innrapportering. Herunder ønskes også at en knytter seg 

opp mot allerede etablerte nettverk i kommunen som f. eks Flyktningekonsulenten. 

DELMÅL 2: 

Egersunds Idrettsklubb skal etter etablering av dette knytte seg inn i de miljøer der 

målgruppen er representert for il tilby de aktiviteter som foreligger. 

HOVEDMÅL: 

Prosjektets hovedmålsetning er il få innført og aktivisert tilbudet. EIK skal via et etablert 

nettverk kunne tilby lavterskeltiibud til målgruppen i samarbeid med de aktører det gjelder. 

EIK organiserer og tilrettelegger aktivitetene for målgruppen og følger dette opp. 

Målsetningen er at noen av disse ender opp som medlemmer i de lag og foreninger som EIK 

knytter til seg i prosjektet. 
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Vedlegg 2 

BUDSJETT 

Lønnstilskudd inkl. sosiale utgifter kr. 230.000 

Utgifter i forbindelse med aktiviteter kr. 20.000 

TOTALT: kr. 250000,-

( herunder drivstoff, telefon, porto, kontorrekvisita, tolke- tjenester 

etc.) 
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Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sak scJe 
Dato: 24.1 1.2011 
Arkiv: :FE-033 
Arkivsaksnr. : 
11/2339 
Journalpostløpenr.: 
11 /30759 

Saksnummer 
140/11 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Still ing: 
Telefon : 
E-post 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Målfrid Espeland 
Politisk sekretær 
51 46 8025 
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

Møtedato 
15.12.2011 

Referatsaker til formannskapets møte 15.12.2011 

Sammendrag: 
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 

Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 

Referatsaker som legges frem for utvalget 24.11.2011: 

Sakene leQQes frem uten innstillinQ/merknad fra administrasionen. , 

Nr Dok.lD Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Politisk representant til 
1 11 /29814 I 05.11 .2011 Dalanerådet Vannregionutvalget og 

VannområdeutvalQet 

M 
Protokoll fra felles 

2 11 /25471 P 
21 .09.2011 brukerutvalgs møte 

21 .09.2011 

d Ve legg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
199323 Politisk representant til VannreQionutvalget og Vannområdeutvalget 
192348 Protokoll fra felles brukerutvaiqs møte 21.09.2011 

l'i () 
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Fra: Valentin Svelland [mailto:vs@dalane,no] 
Sendt: 5. november 2011 17:05 

Rs-f 

Til: Christine.Rinck@rogfk,no; Marthon Skårland; Trond Arne Pedersen; Leif Erik Egaas; P1!1 Ravndal 
Kopi: Eva Gursli; postmottak Sokndal kommune; 'postmottak@bjerkreim,kommune.no'; 
postmottak@lund.kommune,no; post@eigersul1d,kommune.no; Inge Stangeland; Bjørn Erik Paulsen; 
Ketil 
Helgevold; Rolv Lende 
Emne: Re: VS: Politisk representant til Vannregionutvalget og Vannomr~deutvalget 

Til Rogaland Fylkeskommune vi Christine Rinck og Dalanes ordførere. 
(Kommunene bes svare på blå tekst, Rinck bes om lilbakemelding på rød leksl) 
Dalanerådet, regionrådet for hhv. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune, 
vedtok 26. april følgende i sak 13/11- Opprettelse av Dalane vannområde: 
Vedtak: 
1. Dalanerådet er styringsgruppe for Dalane vannområde 
2. Oppstartsmøte avholdes høsten 2011 etter at rapporten fra fylkesmannens 
undersøkelse av 
miljøstatus i Dalane foreligger. 
Vedtaket var enstemmig 
Dalanerådet har sitt neste.møte 1. desember, og kan oppnevne politiske representanter 
til hhv. 
vannregion- og vannområdeutvalg. Da det både skal utnevnes repr. og vararepr. for hver 
kommune til begge utvalg bør den enkelte kommune gis anledning til å foreslå sine 
representanter til Dalanerådet, og for å sette i gang dette arbeidet tar jeg med en kopi til 
respektive ordførere og ber om innspill på følgende innen fredag 18. november: 
a) Kommunen bes foreslå en politisk representant samt vara lil vannområdeutvalget i 
Vannregion Rogaland til Dalanerådet. 
bl Kommunen bes foreslå en politisk representant samt vara til vannregionutvalget i 
Vannregion Rogaland til Dalaneradet. 
Avslutningsvis har jeg forsøkt å gi kortfattet bakgrunnsinfo samt en forklaring av de 
respektive utvalgs mandat og virke. Nevner i tillegg at Marthon Skårland, ordfører i 
Bjerkreim kommune, har vært Dalanes r.epresentant ifbm vannområde Dalane fram til i 
høst. 

Bakgrunn: 
VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL VANNOMRADEUTVALG OG 
VANNREGIONUTVALG 
Vannregion Rogaland er delt inn i fire administrative enheter, kalt vannomrader (se 
vedlagt kart og tabell som viser vannomrade-inndeling). For hvert vannområde skal del 
opprettes et vannområdeutvalg (Vannforskriften § 23), som skal samordne og 
koordinere del lokale arbeidet etter Vannforskriften. Etter høstens valg ma det snarest 
mulig oppnevnes en representant fra hver kommune i vannområdet, inn i 
vannområdeutvalget. 
I tillegg må det oppnevnes en ny representant fra hver kommune inn i 
vann region u tvalget, jfr. Vannforskriften § 22. 
Det vif være ønskelig at det også oppnevnes vararepresentant til utvalgene. 
[Se også vannportalen.no <http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=64480> I 

HVA ER VANNREGIONUTVALGET? 
Vannregionulvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå, for å få til samarbeid om 
å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan Vannregionutvalget vil normalt 
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kalles inn 1-2 ganger i aret Vannregionutvalget (VRU) skal bestå av; 
• representanter fra fylkeskommunen (VRM) 
• representanter fra berørte kommuner og sektormyndigheter 
• representanter fra andre berørte fylkeskommuner og fylkesmannsembeter 

HVA ER VANNOMRADEUTVALGET? 
Her mangler en fullgod forklaring i tilsendt saksgrunnlag/vannportalen,no og jeg ber 
derfor fylkeskommunen v/ Rinck om å bidra med en kort tekst om formål. deltakelse og 
møtefrekVens mv, Denne kan med fordel sendes med kopi til alle som mottok denne 
eposten, Jeg antar vannområdeutvalget er det samme som "arbeidsutvalget" i følgende 
tekst, men ber om bekreftelse på dette: 
Siden VannregionUNalget blir en svært stor styringsgruppe, er en deloppgaver delegert 
videre ned til et Arbeidsutvalg 
<hltp:/lwww, vannportalenno/dm_linkln terna!' aspx?fm_ site=60393&amid=3441212>, 
som består av; 

2 politiske representer fra Rogaland fylkeskommune (leder og nestleder) 
- 1 politisk representant fra hvert vannområde 
- 1 representant fra hver sektormyndighet 
Sekretariatet ligger til Rogaland fylkeskommune 
Kopi til rådmenn/kommuneadministrasjon i hhv Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, 

M ed vennlig hilsen IRegards 
Valentin Svelland 

Næringssjefen I Dalane I Department ol Business Development In Dalane 
c/o Dalanerådet / The Regional Council of Dalane, Norway 
Næringssjef (konst) ! Business Manager 
Post: Næringssjefen I Dalane, Sokndalsveien 26, NO-4370 EGERSUND 
Tel: +47 51 492000 - Mob: +4793435924 
Web: www.dalane.no <http://www.dalane.no> - Skype: vallarth Facebook: yes 
Kontortid/Office hours: Man-fre 9-16:30/ Mon-Fri 9am-4:30pm (GMT +1) 

Den 03,11,2011 10:03, skrev Eva Gursli: 
Iflg, r~dmann 'Rolv Lende mener han at Dalaneradet har valgt representanter som skal representere 
Dalanekommunene 
Kan du gi en tilbakemelding på dette til Rogaland fylkeskommune Chrlstlne,Rlnck@rogfk,no 
<mailto:Chrlstine,Rinck@rogfk,no> 
Mvh, Eva 

Fra: Christine Rinck [<mailto:Chrlstine,Rinck@rogfk,no> l 
Sendt: 2, november 2011 10:47 
Til: Eva GUfsli 
Emne: Politisk representant til Vannregionutvalget og Vannomr~deutvalget 

Viser til samtale tidligere i dag, 
Vedlagt følger et brev som ble sendt tidligere om valg av politiske representanter til 
Vannregionutvalg og Vannområdeutvalg, 
Vennligst gi tilbakemelding når de politiske representantene er valgt 

Takk for hjelpen! 
Mvh 
Christine Rinck 
Rogaland fylkeskommune 
Regionalplanseksjonen 
Rogaland fylkeskommune 
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Utvalg: 

EIGERSUND KOMMUNE 
Felles brukerutvalg 

Felles brukerutvalq 
Møtedato: 21.09.2011 Møtested: . Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: • 11 :45 
Sak - fra I til: 025/11 - 031/11 

Følgende medlemmer møtte: 
bru - Sch neide reit, Else Marie (Utvalgsleder) 
bru - Inger Marie Rodvelt Svindland (Medlem) 
bru - Johansen, Solveig (Medlem) 
bru - Berntzen. Luisa M. Mairena (Medlem) 

Følgende medlemmer hadde forfall : 
bru - James Bawi Hnin Hrang Mang (Medlem) 

Følgende varamedlemmer møtte: 
KrF - Iversen, Edmund (varamedlem) 

bru - Sahlsten, Hans Kristian (Nestleder) 
AP - Vang 10, lnghild (Medlem) 
bru - Endresen, Ommund (Medlem 

FRP - Havsø, Arnfinn (Medlem) 

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 

Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Plansjef Dag Kjetil Tonheim og kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland. 

Merknader til møtet: 
• Det var kun 8 medlemmer tilstede under møtet, da James Bawi Hrang Mang (brukerrepr.) 

ikke mølte og heller ikke hadde meldt forfall. 

• 

Else Marie Schneidereit 
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 

Utvalgssekretær 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 

Fra seniorrådet: 
- Else Marie Schneidereit 
- Inger Marie Rodve/t Svindland 
- Solveig Johansen. 

Varamedlemmer i rekkefølge. 
1. Håkon Tengesdal 
2. Leif G. B. Skandsen 
2. Olav Lindø 
3. Boletle Risa 
4. Nils Bakka 
5. Birgit Hestnes 

Fra råd for funksjonshemmede: 
- Hans Kristian Sahlsten. 
- Ommund Endresen. 

Varamedlemmer i rekkefølge: 
1. Lillian Ege. 
2. Birger Aam 
3. Ragnhild K. Petlersen 
4. Ivar Henry Mang 

Fra innvandrerelflyktninger: 
- James Bawi Hnin Hrang Mang 
- Luisa M. Mairena Berntzen 

Varamedlemmer i rekkefølge ; 
1. Solomon Phun Uk 
2. Veli Akalp 

Politisk valgte representanter; 
- lnghild Vanglo (AP) 
- Arnfinn Havsø (FrP) 

Varamedlemmer i rekkefølge . 
1. Edmund Iversen (KrF) 
2. Sissel Voi/ås (AP) 
3. Bjørn Arild Amundsen (FrP) 

----0-·--

Saksliste· 

Sak nr. Sakstittel 

025/ 11 Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny behandling 

026/11 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 24.05.11 

027/11 Innovasjon i omsorg - høring 

028/1 1 Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet 

029/11 
Rapporter fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgende virksomhet 
2010-2011 

030/11 Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 21.09.11 

031/11 Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 21.09.11 

L 
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025/11: Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny 
behandling 

Rådmannens forslag til vedtak 19.08.2011: 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 
1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing tas til etterretning. 
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital 

mobbing. 
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

01.09.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

KUO-031/11 Vedtak: 

Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing tas til etterretning. 
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital 

mobbing. 
3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

Vedtaket er enstemmig. 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 
ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (bru) foreslo: 

"Nytt punkt til rådmannens innstilling: 

Votering: 

Eigersund kommune ønsker at dette angående mobbing gjelder også for de 
ansatte i skolene." 

Rådmannens innstilling med Schneidereits tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 

BRU-025/11 Vedtak: 

1. Den kommunale tiltaksplan mot mobbing tas til etterretning. 
2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital mobbing. 
3. Eigersund kommune ønsker at dette angående mobbing gjelder også for de 

ansatte i skolene 
4. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. 

Vedtaket er enstemmig. 
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026/11: Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 
24.05.11 

Forslag til vedtak 05.09.2011: 

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 24.06.11 godkjennes. 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

BRU-026/11 Vedtak: 

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 24.05.11 godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 

027/11: Innovasjon i omsorg - høring 

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2011: 

Eigersund kommune slutter seg til hovedlinjene i den foreliggende melding "Innovasjon i 
omsorg", og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt. 

30.08.2011 Helse- og omsorgsutvalget 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

HO-030/11 Vedtak: 

Eigersund kommune slut/er seg til hovedlinjene i den foreliggende melding 
"Innovasjon i omsorg", og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt. 

Vedtaket er enstemmig. 
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21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

BRU-027/11 Vedtak: 

Eigersund kommune slutter seg til hovedlinjene i den foreliggende melding "Innovasjon i 
omsorg", og har ingen merknader på det nåværende tidspunkt. 

Vedtaket er enstemmig. 

028/11: Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet 

Rådmannens forslag til vedtak 19.08.2011: 
st. melding 22: Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet tas til orientering . 

01.09.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

KUO-034/11 Vedtak: 

St. melding 22: Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet tas til 
orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

BRU-028/11 Vedtak: 

St. melding 22: Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 
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029/11: Rapporter fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgende 
virksom het 2010-2011 

RADMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Rapportene fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes virksomhet 2010-2011 tas til 
orientering. 

01.09.2011 Kultur- og oppvekstutvalget 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

KUO-033/11 Vedtak: 

Rapportene fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgenes virksomhet 2010-2011 tas til 
orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

BRU-029/11 Vedtak: 

Rapportene fra samarbeidsutva/geneslsko/emiljøutva/genes virksomhet 2010-2011 tas til 
orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 
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030/11: Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 21.09.11 

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.09.2011: 

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

Mindre reguleringsendring justering av 
1 11 /22706 U 22.08.2011 Div. motakere plassering av redskapsbod gnr. 49 bnr. 

142 Tenqs 
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 

2 11/22664 U 22.08.2011 38 mottakere ... 53 bnr. 44 - Ege - endring til fritisbolig 
m.m 
Forespørsel om reguleringsendring -

3 11 /22507 U 22.08.2011 Div.mottakere gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 -
Strandoaten 49 00 Nedre BekkeQate 
Detaljreguleringsplan og 

4 11/23528 I 25.08.2011 Prosjektil Areal AS utbyggingsavtale for fritids bebyggelse 
qnr.21 bnr. 60 m.fl. Svanes 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

5 11119531 X 04.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
vedr. reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende 
område 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

6 11 /20773 X 19.07.2011 Dag Kjetil Tonheim v/leder vedr. reguleringsplan for del av 
Havsøy 

7 11 /15947 U 27.05.2011 44 mottakere ... 
Høring og offentlig ettersyn -
requleringsplan for del av Havsøy 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

8 11 /20781 X 20.07.20 11 Dag Kjetil Tonheim vedr. reguleringsplan for Slettebø, 
Bakkebø-området 
Ny høring og offentlig ettersyn -

9 11/17874 U 21.06.2011 75 mottakere ... reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-
området 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

10 11/20790 X 20.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
vedr. reguleringsendring 
boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 -
Hafsøyveien 84 
Høring og offentlig ettersyn -

11 11 /15962 U 27.05.2011 Div.mottakere reguleringsendring boligbebyggelse 
I gn r. 46 bnr. 37 - Hafs~eien 84 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

12 11/20802 X 20.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
vedr. reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 
m.fl. Leidland - boliger, vei og 
småbåthavn 
Høring og offentlig ettersyn -

13 11 / 15900 U 27.05.2011 Div. mottakere reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. 
Leidland - boliqer, vei og småbåthavn 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

14 11 /20805 X 20.07.20 11 Dag Kjetil Tonheim vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål 
Høring og offentlig ettersyn -

15 11/15975 U 27.05.2011 Div. mottakere reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. -
Hellvik - industriformål 

16 11 /20809 X 20.07.20 11 Dag_Kjetil Tonheim Hørinosuttalelse fra felles 
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brukerutvalget vedr. reguleringsplan 
Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 
2 - Dalane enerai 
Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 

17 11 / 18805 U 27.06.2011 Div. mottakere 
reguleringsplan Slettebø, ny 
transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane 
energi 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

18 11/20811 X 20.07.2011 Dag Kletil Tonheim 
vedr. reguleringsendring gnr. 7 bnr . 20 
og 27 - våningshus og driftsbygning, 
Leidland 
Høring og offentlig ettersyn -

19 11 /17821 U 16.06.2011 Div. mottakere Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 
- våningshus og driftsbygnil1g, Leidland 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

20 11/20812 X 20.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
vedr. reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden 
Høring og offentlig ettersyn -

21 11 /16210 U 31.05.2011 128 mottakere ... reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

22 11 /20772 X 19.07.2011 Dag Kjetil Tonheim 
vedr. reguleringsendring Nysundhalsen 
- Seilsportsenter, brygge/kaianlegg , 
småbåthavn, grøntområde, 
Høring og offentlig ettersyn -

23 11 /15949 U 27.05.2011 33 mottakere ... 
reguleringsendring Nysundhalsen -
Seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, qrøntområde, 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

24 11 /20996 X 22.07.2011 Dag Kjetil Tonheim vedr. reguleringsendring - bolig gnr. 60 
bnr. 237 - Ærfuglveien 5 
Forespørsel om reguleringsendring ny 

25 11 /9484 U 29.03.2011 Div. motakere bolig på gnr. 60 bnr. 237 - Ærfuglveien 
5 - endring f ra lekeplass til boliq 

Kristiansen & Selmer-
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

26 11/21005 X 22.07.2011 
Olsen 

vedr. reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46 2490 m.fl . - Myllarsveien 

Havnegården Egersund 
Fortau / inngang, gnr. 13 bnr. 1868 -

27 11 / 15391 U 25.05.2011 Havnegården Egersund AS, 
AS 

Strandgaten 18, 16 

28 11/19607 I 04.07.2011 
Rogaland Protokoller fra fylkets eldreråd 2/11 -

I fylkeskommune 24.05.11 og 3/11 - 24.08.1 1 

29 11/19608 I 04.07.2011 
Rogaland Protokoll fra fylkesrådet for 

I fylkeskommune funksjonshemmede 3/11 - 23.05.11 

30 11 /20452 I 14.07.2011 SA FO Vest 
Oppnevning av brukerrepresentanter til 
kommunale råd for funksjonshemmede 

Tannhelse i Rogaland Tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk -
31 11/19910 I 23.06.2011 Rogaland informasjon om tilbud til prioriterte 

I fylkeskommune I grupper 

32 11 /19831 I 30.06.2011 
Rogaland Fylkesrådet for funksjonshemmede -
fylkeskommune årsmelding 2010 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

33 11/22245 X 16.08.2011 
Kristiansen & Selmer- vedr. melding om mindre 
Olsen reguleringsendring for gnr.21 bnr.13 -

boligområde Svanes 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg 

34 11 /22254 X 16.08.2011 
Kristiansen & Selmer- vedr. melding om oppstart av 
Olsen detaljreguleringsplan for Havnegården 

gnr.13 bnr.1868 m.fl. 
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Avgrenset høring 3 områder -
35 11/18180 U 21.06.2011 47 mottakere ... revidering av kommuneplan for 

Eigersund kommune 2011 - 2022 
36 11/23521 I 28.08.2011 Arild Storm Ruud Forbedrinqspotensiale - ledsaqerbevis 

37 11/23878 U 03.09.2011 45 mottakere ... Kunngjøring - reguleringsendring for del 
av Fiskarvik, Eiqerøy - Svanen AS 

38 11 /24079 I 04.09.2011 Eigersund senior høyre Ad. renovasjonsavgift etter levert 
menqde 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

11 I Mindre reguleringsendring justering av plassering av redskapsbod gnr. 49 bnr. 142 Tengs 

ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 
"Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. " 

Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 

----0----

12 I Forespørsel om reguleringsendring gnr. 53 bnr. 44 - Ege - endring til fritisbolig m.m 

ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 
"Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken." 

Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 

----0----

Forespørsel om reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 
o Nedre Bekke ate 

ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo : 
"Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken." 

Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 

----0----

14 I Detaljreguleringsplan og utbyggingsav1ale for fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes 

ELSE MARI E SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 
"Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken." 

Votering: 
Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. 
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----0----

136 1 Forbedringspotensiale - ledsagerbevis 

HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) har følgende forslag til referatsaken: 
"Det skrives brev til kommunen og Egersund Arena på vegne av felles brukerutvalg" 

Votering: 
Sahlstens forslag enstemmig vedtatt. 

----0----

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 

BRU-030111 Vedtak: 

1 Mindre reguleringsendring justering av plassering av redskapsbod gnr. 49 bnr. 142 Tengs 

FeI/es brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

1 Forespørsel om reguleringsendring gnr. 53 bnr. 44 - Ege - endring til fritisbolig m.m 

FeI/es brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

Forespørsel om reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 
o Nedre Bekke ate 

FeI/es brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

1 Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Iritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.ll. Svanes 

FeI/es brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

1 Forbedringspotensiale - ledsagerbevis 

Det skrives brev til kommunen og Egersund Arena på vegne av feI/es brukerutvalg. 

Vedtaket er enstemmig. 
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031/11: Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 21.09.11 

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.09.2011 : 

21.09.2011 Felles brukerutvalg 

Møtebehandling: 

• MARI E SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) stilte spørsmål om det er mulig for 
kommunen å stille noen rullestoler til disposisjon ved diverse arrangementer i byen 
(Julebyen, Fiskeriets dag m.m). Dette er et ønske som hun har fått henvendelser om. 

• ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) stilte spørsmål om hvorfor det enda står 
ledige rom på Lagård bo- og servicesenter og Lundeåne bo- og servicesenter. 

KOMMUNALSJEF LEVEKÅR informerte om at først og fremst vil han gi et godt tilbud til 
de som har behov. Men ang. Schneidereits spørsmål, svarte han al en har holdt igjen 
ressurser/rom på Lagård for å ta imot pasienter, og på Lundeåne må de ledige rommene 
benyttes i forbindelse med ombygging av heis på Fjellheim. 

KOMMUNALSJEF LEVEKÅR orientert videre om ovenstående I lukket møte, 
kommunelovens § 31.3. 

• INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (brukerrepr.) spurte nok en gang hvorfor ikke 
kafeen på Lundeåne kan brukes til diverse arrangementer. Seniordansen ønsker å 
benytte disse lokalene, og med så flotte lokaliteter, kan disse benyttes av mange 
foreninger. 

KOMMUNALSJEF LEVEKÅR svarte at det har kommet inn et budsjettforslag om å 
utvide kafeen. Han er klar over at det er flere aktører som ønsker å benytte seg av 
lokalene. Vil se på saken. 

LEDER MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) viste til ovenstående og mener at 
kafeen på Lundeåne må åpnes for bruk av lag og foreninger. 
Det sendes brev til kommunen ang. dette. 

• INGHILD VANGLO (AP) viste til dagens situasjon ang. parkering på jernbaneområdet. 
Det er nå så mange som pendler med toget og parkerer, at bilene står på kryss og tvers 
på parkeringsplassen. Kan kommunen påvirke Jernbaneverket for å få til en utvidelse 
her. 

PLANSJEFEN svarte at en har vært i dialog med Jernbaneverket, men det er liten 
velvilje til forslagene. Det sees imidlertid nå på om det går an å utvide området på 
samme side som stasjonen. 
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• HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr,) viser til tidligere skriv og e-poster ang, 
Strandgaten, Har også vært på befaring med flere fra kommunen, men en er ikke helt 
ferdig med denne saken enda, 

PLANSJEFEN svarte at saken er oversendt vei- og utemiljøsjef Jone Omdal. Det skal 
være et møte i nærmeste fremtid, så det bør blir en avklaring snart. 

• INGHILD VANGLO (AP) viste til dagens sakskart som inneholdt flere saker som skulle 
vært behandlet i fe lles brukerutvalg før det ble behandlet i hovedutvalg, Dette må ikke 
forekomme igjen, og møtedatoene må legges opp slik at felles brukerutvalg har sine 
møter før hovedutvalgene, På bakgrunn av ovenstående ble følgende foreslått: 

"Saksbehandlingsrutiner - Felles brukerutvalg/hovedutvalg, 
Det har liten eller ingen hensikt for Felles brukerutvalg å behandle saker som 
allerede er avgjort av hovedutvalg/kommunestyre, 
Møteplan for kommende kommunestyreperiode må organiseres slik at saker 
som skal til brukerutvalget for uttalelse/behandling, settes på sakskartet der, for 
endelig behandling i hovedutvalg/kommunestyre," 

Votering: 
Vanglos forslag enstemmig vedtatt, 

BRU-031/11 Vedtak: 

Saksbehandlingsrutiner - Felles brukerutvalglhovedutvalg. 

Det har liten el/er ingen hensikt for FeI/es brukerutvalg å behandle saker som 
allerede er avgjort av hovedutvalg/kommunestyre, 
Møteplan for kommende kommunestyreperiode må organiseres slik at saker 
som skallil brukerutvalget for ullalelse/behandling, seiles på sakskartet der, for 
endelig behandling i hovedutvalg/kommunestyre, 

Vedtaket er enstemmig, 
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Formannskapet 
Ordfører: Leif Erik Egaas 

Varaordfører Odd Stangeland 

ARBEIDERPARTIET 

Gruppeleder: Odd Stangeland 

Unn Therese Omdal 

Tnuasanee Lingeswaran 

FREMSKRITTSPARTIET 

Gruppeleder: Tommy Bjellås 

HØYRE 

Ordfører: Leif Erik Egaas 

Gruppeleder Arne Stapnes 

Svanhild F. WeUeland 

KRISTELIG FOLKEPARTI 

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal 

Jon Aarsland 

Senterpartiet 
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd 

VENSTRE 
Gruppeleder Tor Inge Rake 

l6. IO.XII I 

Oversikt over formannskapets faste medlemmer 
for valgperioden 2011 - 2015 

11 representanter Telefon E·post 
Sjukehusveieo 45 4370 Egersund H 90125117 feif.erik .eoaas@ejgers und ,kommune.no 

Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP 48891 802 odd.stangeiand@ejgersund. ommune,oo 

3 representanter AP 

Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP 488 91 802 od<j . sfangeland@!lig~æiQd . kQmmune .no 

Lyngveieo 60 4370 Egersund AP 93260872 unn.omdal@gmeil·SCQDJ 
Prestegårdsveien 35 B 4370 Egersund AP 48188108 thusaooef@holmail.com 

1 representanter 

Rundevollsveien 76 4370 Egersund FRP 472 63136 tommy@bjelJa •. no 

3 representanter 

Sjukehu.veien 45 4370 Egersund H 90125117 leif . erik.elgaas@eig~rsyn~·h21D!l!'W fJe.f1o 

Oreveien 3 4370 Egersund H 41600942 ame@stapnes.info 

Jærveien 1352 4375 Hellvik H 48037150 scorp!onsW@hotmai!.com 

2 representant 

Hoverægel7 4370 Egersund KRF 007 22027 seleogesdal(a)omall.cQm 

Rindaveien 25 4370 Egersund KRF 470221 61 jon.aarsland@dabb.no 

1 representanter 
Dyrnesbakken l 4370 Egersund SP 99150968 !fbe@lrisurt.no 

l representanter 
Kjefjanesveien l 4370 Egersund V 91681522 loringerak~@hQtm~I · 1Ol1D 
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Politisk sekretariat 

Sekretariatet har bl.a ansvaret fo r å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd. 

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvarel 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 angåe.nde politiske utvalg / kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider \~·ww .e.igerSu nd.kommune.nQ/QQliLiski under Saksdokumenter til 
politiske u[va lg (med vedtak) Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumente r 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 [rem til rette vedkommende. 

Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester j Sentraladm;nis(,.asjoneJJ~ men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariareL 

I sentraladministrasjonen ligger også overfonnynderiet som er det poliliske organ som forvaher umyndige personers 
økonomi. Dene er polit isk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær. 

Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havne-bygget i Sirandgt 2. 

Kontro llutvalget har sin sekretariatsfunksjon bos Deloitte Advokatfirma AS - Stavanger. 

Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse: 
Politiske sckreLariat, Eigersund kommune 

Teler.ks: 5146 80 97 

Navn 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 

Politisk sekretær 
Randi Haugstad 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 

Direkte. telefon 
51 468023 / 
Mob.:908 81 568 

51468024 
Mob,:4899 284 

51468025 
Mob.:489 98 717 

Besøksadresse: 
Postboks 580, 4379 Egersund 
Rådhusets 4 et.1Sje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. 

E·post 
J ei f.broch~i Ber!>\lJ1d .kommu!]c! nQ 

Sekretær for utvalg 
Komrnunestyre, Fonnannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

randi .haugstad@ciger5und.kommune.no Planleknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmilj øutvalget, 

maalrrjd c;"pt IDn"@Sige rsund.komm~J ne.no 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 468045 irene.randen@ejMrsund kgmm unc:,® Ad nunistrasjonsuLvalgel, 
gjeldsrådgivning, avlonning og 
økonomi. 

Mob .:489 98 285 

Andre politiske ut\'3lg1organ som ikke har sekretaria tsfu nksjon hos polit isk sekretariat. 
Geir Melby 1;0n!mllutvalget@e iQersund.kommullc.no Kontrollutvalgel 

Knut SeglelD 

Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

15.1 1.2011 

5146 S3 61 

51468017 

knIlLseulem@tWCJ"$uncf havn,no Sekretær for styret for Eigersund 
havn KF 

ingebjorg.hefJne.WJeigelslIoc! kOD1mUDg.,nQ Sekretær for overformynderiet 
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