
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til:  15:15  
Sak – fra / til: 059/11 - 059/11 
 

 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Liv Tone Øiumshaugen – H Knut Pettersen - AP 
Bitten Fugelsnes – AP Unn Therese Omdal – AP Tor Inge Rake – V 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug - KrF  
   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP Leif Erik Egaas – H Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Wenche H. Andersen – FrP Kjell Fredriksen – FrP  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Thor Kristian Klepp – AP Arne Stapnes – H Bente S. Gunvaldsen – KrF 
Per Hovland – FrP Arnfinn Emil Havsø - FrP  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold   
 
Merknader til møtet: 

 Rådmannen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



 
 
 

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (13): 
 
Arbeiderpartiet (4):  Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, Inghild Vanglo, Bitten Fugelsnes 
 Vara i rekkefølge:   Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar 
  Berentsen, Ruth Kari Ludvigsen Fiske 

 
Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen 
 Vara i rekkefølge:  Per Hovland, Arnfinn Havsø, Tommy Bjellås, Roald Eie 
 
Høyre (3):  Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone Øiumshaugen 
 Vara i rekkefølge:   Arne Stapnes, Kjell Vidar Nygår, Astrid Hetland Robertson,  
  Bjørn Carlsen, Arne Dirdal 
 
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug 
 Vara i rekkefølge:   Bente Skåra Gundvaldsen, Arne Geir Ege, Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland 

Vara i rekkefølge:  Birger Røyland  
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

059/11 Regionale idrettsanlegg i Dalane  

 
 
 
 

 
 



 
 
059/11: Regionale idrettsanlegg i Dalane  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune godkjenner Dalanerådets forslag til retningslinjer for regionale 
anlegg i Dalane. 
 

2. Eigersund kommune vil vurdere eventuell deltakelse i regionanlegg i sak for sak. 
 
3. Eigersund kommune støtter Sokndal kommunes motorsportanlegg med inntil kr 

270.000,- og anbefaler at anlegget gis Fylkeskommunale midler og Tippemidler.  
a. Til gjengjeld forplikter Sokndal kommune seg til å støtte en fremtidig søknad 

om midler til idrettsanlegg i Eigersund kommune. Et slikt idrettsanlegg må 
baseres på et reelt behov – og dette må fremkomme gjennom en grundig og 
helhetlig analyse av idrettsanleggsituasjonen i hele kommunen.  

b. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en driftsavtale (årlige driftsmidler) 
på vegne av Eigersund kommune ut i fra de føringer som fremgår av saken. 
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, faller Eigersund 
kommunes støtte bort. 

c. Eigersund kommune stiller ikke med garanti for drift. 
 
 
06.06.2011 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Morten Haug (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 3 b endres slik: ”Rådmannen gis ansvar for å fremforhandle en driftsavtale 
(årlige driftsmidler) på vegne av Eigersund kommune ut i fra de føringer som fremgår av 
saken. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, faller Eigersund kommunes 
støtte bort. Denne legges frem for politisk behandling.” 

 
 
Bente Skåra Gunvaldsen (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 3 a endres slik: ”Til gjengjeld forplikter Sokndal kommune seg til å støtte en 
fremtidig søknad om midler til idrettsanlegg i Eigersund kommune. Dette legges inn i 
avtalen. Et slikt idrettsanlegg må baseres på et reelt behov – og dette må fremkomme 
gjennom en grundig og helhetlig analyse av idrettsanleggsituasjonen i hele kommunen.”  

 
 
 
FS-059/11 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune godkjenner Dalanerådets forslag til retningslinjer for regionale 
anlegg i Dalane. 
 

2. Eigersund kommune vil vurdere eventuell deltakelse i regionanlegg i sak for sak. 
 
3. Eigersund kommune støtter Sokndal kommunes motorsportanlegg med inntil kr 

270.000,- og anbefaler at anlegget gis Fylkeskommunale midler og Tippemidler.  



a. Til gjengjeld forplikter Sokndal kommune seg til å støtte en fremtidig søknad om 
midler til idrettsanlegg i Eigersund kommune. Dette legges inn i avtalen. Et slikt 
idrettsanlegg må baseres på et reelt behov – og dette må fremkomme gjennom 
en grundig og helhetlig analyse av idrettsanleggsituasjonen i hele kommunen.  
 

b. Rådmannen gis ansvar for å fremforhandle en driftsavtale (årlige driftsmidler) på 
vegne av Eigersund kommune ut i fra de føringer som fremgår av saken. Dersom 
det ikke oppnås enighet om en slik avtale, faller Eigersund kommunes støtte 
bort. Denne legges frem for politisk behandling. 
 

c. Eigersund kommune stiller ikke med garanti for drift. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  



 
 
 
 
 
 


