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ORIENTERINGER 
 
 kl 11:00 11:30 Orientering om utbyggingsplan for Grand Hotell v/Geir Sølve Sleveland 
kl 11:30 12:00 Orientering om Julebyen 2011 v/Henrik Einar Seglem 
kl 12:00  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
 
 

Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 Avgjøres av utvalget:  

001/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets  møte 15.12.2011.  

002/12 Detaljbudsjett 2012 - sentraladministrasjonen  

003/12 Detaljbudsjett  2012 - helse og omsorgsavdelingen  

004/12 Detaljbudsjett 2012 - Levekår, Skole- og oppvekst.  

005/12 Detaljbudsjett 2012 Levekår - kultur  

006/12 Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller  

007/12 
Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne - Ålgård - 
revidert behandling 

 

008/12 Næringssak - Hotelltomt Gruset  

009/12 Minnesmerke over ofrene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011  

010/12 Referatsaker til formannskapets møte 08.02.2012  

011/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 08.02.2012  

 
 
 
Egersund, 25. januar 2012 
 
Leif Erik Egaas 
Ordfører     Målfrid Espeland 
      Politisk sekretær 



 
 
 
 
 
 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge 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 489 98 717  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
 
  
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall 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 Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.01.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2
Journalpostløpenr.:
12/2

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
001/12 Formannskapet 08.02.2012

Godkjenning av protokoll fra formannskapets  møte 
15.12.2011.
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 27.01.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
211634 Protokoll formannskapets møte - 15.12.2011.doc



Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 15.12.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:40 
Sak – fra / til: 128/11 - 141/11

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes - H Odd Stangeland - AP
Thusanee Lingeswaran – AP Ruth Evy Berglyd – SP Tommy Bjellås - FRP
Tor Inge Rake – V

Følgende medlemmer hadde forfall:
Unn Therese Omdal - AP Svanhild F. Wetteland - H Jon Aarsland – KrF
Solveig Ege Tengesdal - KrF

Følgende varamedlemmer møtte:
Frank Emil Moen – AP Bjørn Carlsen – H Morten Haug – KrF
Bente S. Gunvaldsen – KrF

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
Tor Dahle – AP (128/11)     Tom Harry Albertsen – FrP (137/11)    Alf Tore Sæstad – KrF (129 og 131/11)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef levekårssjef 
Kåre Ingvar Helleland, plansjef Dag Kjetil Tonheim, enhetsleder Ernst Torgersen.

Merknader til møtet:

 Fra kl. 11:00 – 11:45: Orientering om helse- og omsorg/levekårsavdelingen.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Vara i rekkefølge:   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):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thens

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

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

129/11 Økonomirapport januar - november 2011

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

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

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

133/11 Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig disponering

134/11 Retningslinjer for tildeling av startlån - Justering

135/11 Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

136/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23.11.2011

137/11 Skjenkekontroller - Bar Bar

138/11 Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

139/11
Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb (EIK)

140/11 Referatsaker til formannskapets møte 15.12.2011

141/11 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.12.2011



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

Rådmannens forslag til vedtak 17.11.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

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

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Frank Emil Moen (AP) ba om en avklaring vedrørende sin habilitet og trådte ut idet han har 
vært saksbehandler ved næringssjefens kontor som har utarbeidet grunnlaget for Eigersund 
kommunes plan, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Tor Dahle (AP) tok sete.

Ordføreren foreslo at Frank Emil Moen (AP) er inhabil. Ordføreren forslag enstemmig 
vedtatt. 

~ o ~

Tor Dahle (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Rådmannens forslag til Energi og klimaplan 2012 - 2015 for Eigersund kommune 
vedtas med følgende endringer / tillegg:

Flere forhold i del I er allerede utdatert. Følgende forhold endres i teksten i del I:

s. 4, linje 5: "2010 ser ut til å bli det varmeste året for kloden...." endres til "2010 er 
sammen med året 2005 det varmeste for kloden siden de første..."

s. 5, punkt 2.1.2 siste linje: "skal etter planen settes i verk" endres til "som trer i kraft 
01.01.2012"

s. 10, høyre side første linje: "Husholdningene i Dalane reduserte sitt energiforbruk fra 
2007 til 2007, men..." endres til "Husholdningene i Dalane reduserte sitt 
energiforbruk fra 2005 til 2007, men..."

s. 14, høyre halvside, 2. avsnitt siste linje: "viser at toppåret blir i 2011 med 210 HWH" 
endres til "viser at toppåret blir i 2011 med 210 GWh”

s. 16, høyre halvside, siste setning: "Forutsetningen for det er at det kommer på plass 
ordninger av typen grønne sertifikater...." endres til "Fra 01.01.2012 trer ordningen 
grønne elsertifikater i kraft. Ordningen vil gjøre det lønnssomt å bygge ut vindkraft 
i Norge."

s. 17, venstre halvside, tredje avsnitt, første linje: " Tre av dem har fått konsesjon fra 
NVE, mens ytterligere to er prioritert behandlet innen 2011", endres til: ”Ved utgangen 
av 2011 er det gitt konsesjon fra NVE til seks vindkraftverk i Bjerkreimclusteret, 
samt to vindparker i Eigersund kommune."

s. 17. venstre halvside, tabell: "Moi/Laksesvelafjord" endres til "Moi/Laksesvelafjellet".
s. 17. venstre halvside, tabell Status for Egersundsfeltet endres til: "Klagebehandles."



Forslag til endringer i Del II - Målsettinger for Energi- og klimaplan for Eigersund 
kommune side 19 høyre halvside:

Første ramme endres til: "Utslippene av klimagasser i Eigersund kommune reduseres 
med minst 25% innen 2020 (fra 2005-nivå)."
Begrunnelse jf. fylkesmannens kommentar. Mangler tall fra 2003.

Tredje ramme endres til: "Innen 2020 skal det være minst 20% redusert energiforbruk i 
kommunal bygningsmasse per enhet i gjennomsnitt sammenlignet med 2010-nivå".
Begrunnelse: Reduksjon med kun 10% innen 2020 er lite ambisiøst, tatt i betraktning 
målet for reduksjon i energibruk for både Dalane (20% - se side 42 i Energi og 
klimaplanen for Dalane), Rogaland (20%), Norge (20%) og EU (20%). Skal Norge ha 
håp om å nå sine klimamål må energieffektivisering settes i høysetet også på kommunalt 
nivå, og her må Eigersund kommune ta sin del av ansvaret.

Forslag til tilleggsvedtak:
”Innen utgangen av mars 2012 legger rådmannen fram for formannskapet en sak som 
tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring 
gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt 
forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring 
tillegges størst vekt.””

Votering:
Dahles forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.

FS-128/11 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Rådmannens forslag til Energi og klimaplan 2012 - 2015 for Eigersund kommune vedtas 
med følgende endringer / tillegg:

Flere forhold i del I er allerede utdatert. Følgende forhold endres i teksten i del I:

s. 4, linje 5: "2010 ser ut til å bli det varmeste året for kloden...." endres til "2010 er 
sammen med året 2005 det varmeste for kloden siden de første..."

s. 5, punkt 2.1.2 siste linje: "skal etter planen settes i verk" endres til "som trer i kraft 
01.01.2012"

s. 10, høyre side første linje: "Husholdningene i Dalane reduserte sitt energiforbruk fra 
2007 til 2007, men..." endres til "Husholdningene i Dalane reduserte sitt 
energiforbruk fra 2005 til 2007, men..."

s. 14, høyre halvside, 2. avsnitt siste linje: "viser at toppåret blir i 2011 med 210 HWH" 
endres til "viser at toppåret blir i 2011 med 210 GWh”

s. 16, høyre halvside, siste setning: "Forutsetningen for det er at det kommer på plass 
ordninger av typen grønne sertifikater...." endres til "Fra 01.01.2012 trer ordningen 
grønne elsertifikater i kraft. Ordningen vil gjøre det lønnssomt å bygge ut vindkraft 
i Norge."

s. 17, venstre halvside, tredje avsnitt, første linje: " Tre av dem har fått konsesjon fra 
NVE, mens ytterligere to er prioritert behandlet innen 2011", endres til: ”Ved utgangen 



av 2011 er det gitt konsesjon fra NVE til seks vindkraftverk i Bjerkreimclusteret, 
samt to vindparker i Eigersund kommune."

s. 17. venstre halvside, tabell: "Moi/Laksesvelafjord" endres til "Moi/Laksesvelafjellet".
s. 17. venstre halvside, tabell Status for Egersundsfeltet endres til: "Klagebehandles."

Forslag til endringer i Del II - Målsettinger for Energi- og klimaplan for Eigersund 
kommune side 19 høyre halvside:

Første ramme endres til: "Utslippene av klimagasser i Eigersund kommune reduseres 
med minst 25% innen 2020 (fra 2005-nivå)."
Begrunnelse jf. fylkesmannens kommentar. Mangler tall fra 2003.

Tredje ramme endres til: "Innen 2020 skal det være minst 20% redusert energiforbruk i 
kommunal bygningsmasse per enhet i gjennomsnitt sammenlignet med 2010-nivå".
Begrunnelse: Reduksjon med kun 10% innen 2020 er lite ambisiøst, tatt i betraktning 
målet for reduksjon i energibruk for både Dalane (20% - se side 42 i Energi og 
klimaplanen for Dalane), Rogaland (20%), Norge (20%) og EU (20%). Skal Norge ha 
håp om å nå sine klimamål må energieffektivisering settes i høysetet også på kommunalt 
nivå, og her må Eigersund kommune ta sin del av ansvaret.

Forslag til tilleggsvedtak:
”Innen utgangen av mars 2012 legger rådmannen fram for formannskapet en sak som 
tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring 
gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt 
forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring 
tillegges størst vekt.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

129/11: Økonomirapport januar - november 2011

Rådmannens forslag til vedtak 23.11.2011:

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 Visit Dalane – 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 1.000.000 kroner til økte pensjonsutgifter knyttet opp mot mottatt 

faktura vedrørende etterlattepensjon.
o Bruk av Premieavviksfondet 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.
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 / 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 Når svar fra Husbanken foreligger fremmes ny sak for politisk behandling –

relatert til prioritering og endelig finansiering.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet er ansatt på 
Skattekisten barnehage og er direkte involvert i sakens punkt 1, jf. fvl. § 6, 2 ledd. Det 
fremkom ikke merknader til saken, og Alt Tore Sæstad (KrF) tok sete.

~ o ~

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 1 endres slik: 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 før tilbakebetaling 
eventuelt kreves framlegges formannskapet en oversikt over hva den enkelte 
barnhage eventuelt skylder.”



Votering:
Stapnes’ forslag punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag punkt 1.
Rådmannens forslag punkt 2 – 11 enstemmig vedtatt. 

FS-129/11 Vedtak:

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 før tilbakebetaling eventuelt kreves framlegges 
formannskapet en oversikt over hva den enkelte barnhage eventuelt skylder.

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 Visit Dalane – 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 1.000.000 kroner til økte pensjonsutgifter knyttet opp mot mottatt 

faktura vedrørende etterlattepensjon.
o Bruk av Premieavviksfondet 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.
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 / 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 Når svar fra Husbanken foreligger fremmes ny sak for politisk behandling –

relatert til prioritering og endelig finansiering.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

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

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.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-130/11 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:



Formannskapet innstiller til kommunestyret:

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

Anlegg for idrett og
friluftsliv - ordinær

Anleggssted/enhet
Første

 søknadsår
Søker Søknadssum

Total 
kostnad

Prioritet

Skåra hestesenter - stall Skåra hestesenter
Stall

2007 Skåra Rideklubb 735 000 2 226 000 1

Eiger kunstgressbane Eiger idrettsanlegg
Kunstgressbane

2008 EIGER IL 2 177 000 6 532 000 2

Istandsetting av 
Maurholen stasjon -
vokterbolig

Maurholen stasjon
dagsturhytte trinn 1

2008 Eigersund kommune 295 000 1 065 000 3

Hellvik sanitæranlegg ved 
den gml. Jærbanen

Turveg Hellvik -
Egersund
Hellvik
sanitæranlegg

2009 Eigersund kommune 80 000 259 000 4

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik -
Egersund

2009 Eigersund kommune 80 000 263 000 5

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg

Maurholen stasjon
trinn 2

2010 Eigersund kommune 350 000 1 578 000 6

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund kommune 503 000 1 509 000 7

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti)

Leirduebane Øgreid 2011 Eigersund Jeger og 
Fiskeforening

219 000 657 000 8

Skåra hestesenter -
ridehall

Skåra hestesenter
ridehall

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 108 750 10

Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 108 750 11

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 112 000 12

Nærmiljøanlegg:

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-heten 
Egersund

200 000 2 000 000 1

Lokale kulturbygg:

Evangeliehuset/Egersund 
arena

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-heten
Egersund

1 000 000 52 000 000 1



Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus

2011 Stiftelsen Egersund 
misjonshus

1 000 000  4 500 000 2

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: Ansvarlig søker Total

Kostnad 
kr:

År (+/-1 
år)

Krav til plan før 
bygging og 
søknad om 
tilskudd:

1. ORDINÆRE NYANLEGG
1.1. Fotballhall  Lagård ,

Alternativt Bakkebø
Eigersund kommune  
Regionale 
fotballklubber

20 mill 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak og må 
innarbeides i 
økonomiplan.

1.2. Privat initiativ –ridehall Hestesenter  - Skåra 2.300.000 2012-
2013

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.3. Skyteanlegg/flomlys Egersund jeger og 
fiskerforening

650.000 2011-
2012

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.4. Utvide Egersund 
Motorstadion på Gjermestad 
– Rallycrossbane inkl. Trial-
og gokartbane

Egersund & Dalane 
MNK

6.300.000 2012-
2014

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.5.
1.6. Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2012-

2013
Kostnader må 
utredes.

1.7. Kunstgress – Helleland Eigersund 
kommune/Helleland

7,500 000,- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Flom må ev. 
vurderes før en 
anlegger 
kunstgressbane.

1.8. Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøysundet.

Egersund seilforening - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes.

1.9. Garderobeanlegg med  
redskapshus                                

Eiger             - 2013 Kostnader må 
utredes.

1.10. Klubbhus Egersund dykkeklubb 500.000 2012-
2013

Planlegges

2. REHABILITERING
2.1. Hegrestad Forsamlingshus Hegrestad 

forsamlingshus
120 000,- 2012-

2013
-

2.2. Helleland grasbane -
Dreneringsgrøft

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Vurderes i 
forhold til kunstgras 
på lengre sikt.

2.3. Bakkebø fotballbane -
Rehabilitering grasdekke

Eigersund kommune - 2011 Utført. Vurderes i 
forhold til kunstgras 



på lengre sikt
2.4. Rehabilitering idrettshall

Eigerhuset
I. L. Eiger - 2012-

2014
Kostnader må 
utredes.

2.5. Fotland skytebane Egersund pistolklubb 5,500.000_ 2011-
2012

Planlegges

3. NÆRMILJØANLEGG
3.1. Rosshagen-Kiellandskogen –

turveier, gapahuk
Eigersund kommune 200 0000 2011-

2012
Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.2. Nærmiljøanlegg for golf -
Lagård

Egersund golfklubb - 2011-
2013

Støtte fra Norges 
golfforbund

3.3. Nærmiljøanlegg 
Skadbergsanden

Eigersund kommune 400 000 2011-
2012

-

3.4. Vannbassengan - Låvaberget 
- gapahuk

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.5. Burmaveien/Nisseland
- gapahuk

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.6. Nærmiljøanlegg i alle deler 
av kommunen.

Eigersund kommune - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.7. Lekeplasser Eigersund kommune - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.8. Oppjustering av større 
balløkker  til nærmiljøanlegg

Eigersund kommune - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes 
som egen politisk 
sak og innarbeides 
i økonomiplan.

3.9. Skatepark Eigersund kommune - 2012-
2013

Utrede felles 
skatepark, 
arealbehov, 
lokalisering, 
kostnader, drift 
m.m. og fremmes 
som politisk sak.

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

4. FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur)
4.1. Båtutfartsområder -  Nordra 

Sundet
Dalane Friluftsråd/ 
Eigersund kommune

500.000,- 2012 500.000 søknad 

4.2. Maurholen Stasjon –
dagsturhytte

Eigersund kommune 500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009

4.3. Toalettanlegg turveg Hellvik-
Egersund

Eigersund kommune 500 000,- 2012 Fremmes som 
egen politisk sak. 
Krever ev. 
reguleringsplan.

4.4. Varberg – renovering av 
turveier 

Eigersund kommune 500.000,- 2012 Søknad i 2010

4.5. Langevann - tursti Eigersund kommune - 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som 



egen politisk sak. 
Krever 
reguleringsplan.

4.6. Turvei Hellvik – utvidelse 
Launes – Tengs.

Eigersund kommune - 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan.

4.7. Opplev Dalane (overnatting 
m.m.)

Dalane Friluftsråd - 2010-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

5. KULTURANLEGG/KULTURBYGG
5.1. Evangeliehuset nyanlegg Pinsemenigheten 40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 

1 mill. godkjent
5.2. Egersund misjonshus Stiftelsen Egersund 

misjonshus
4.500.000 2011 Under arbeid. 

Søknad om 1 mill. 
godkjent



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 
kr. 
(1000 kr.)

Driftsutg
ifter
(1000 
kr.)

Arealbehov
(Daa.)

Krav til plan før 
bygging og søknad om 
tilskudd:

ORDINÆRE NYANLEGG

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

Svømmehall 
Rundevoll/Hestnes

- - 2014-2020 Kostnader og 
arealbehov må 
utredes. 

Egersund ridesenter  (ny bane, 
stall, innendørs tribune m.m.)

- - 2014-2020 Kostnader og 
arealbehov må 
utredes. Krever 
reguleringsplan. Deler 
kan ev. flyttes frem i tid 
dersom ridesenteret 
får på plass 
finansiering.

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

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

Innendørs kunstsoffdekke på 
betonggulvet bak tribunene i 
Egersundhallen.

- - 2014-2016 Kostnader må utredes.

Klubbhus Egersund golfklubb , 
Maurholen

- 2013-2016 Kostnader må utredes.

Kunstgress - Bakkebø 7,500 000,- 2014-2016 Kostnader må utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak.

Flombelysning på hovedbanen 
på Husabø

- - 2019-20 Kostnader må utredes.

REHABILITERING
Rehabilitere et av byggene på 
Bakkebø som i dag benyttes av 
voksenopplæringen.

- - 2014-2015 Kostnader må utredes.

Skytebane og ute anlegg - To 
ferister i veien + gjerdinger 
rundt deler av området, ca 4 –
5 mål stort areal. Øgreid

80 000,- 2014-2016

KULTURANLEGG/KULTURBYGG

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS



FRILUFTSLIV
Diverse turveier jfr. 
kommuneplanen inkl. 
forlengelser

Eigersund 
kommune

2014-2020 Kostnader må utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som byggeleder på Misjonshuset 
er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Alf 
Tore Sæstad (KrF) tok sete.

---- o ----

 Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet er part i saken ved at 
hun er delaktig i utarbeidelsen av søknaden til Evangeliehuset, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. 
Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskapet var 10 under behandling av saken 
da det ikke var mulig å få inn vararepresentant.

---- o ----

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 1.1 endres ved at fotballhall endres til flerbrukshall. Prioriteten opprettholdes.”

Votering:
Rådmannens forslag med Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 

FS-131/11 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

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

Anlegg for idrett og
friluftsliv - ordinær

Anleggssted/enhet
Første

 søknadsår
Søker Søknadssum

Total 
kostnad

Prioritet

Skåra hestesenter - stall Skåra hestesenter
Stall

2007 Skåra Rideklubb 735 000 2 226 000 1

Eiger kunstgressbane Eiger idrettsanlegg
Kunstgressbane

2008 EIGER IL 2 177 000 6 532 000 2

Istandsetting av 
Maurholen stasjon -
vokterbolig

Maurholen stasjon
dagsturhytte trinn 1

2008 Eigersund kommune 295 000 1 065 000 3



Hellvik sanitæranlegg ved 
den gml. Jærbanen

Turveg Hellvik -
Egersund
Hellvik
sanitæranlegg

2009 Eigersund kommune 80 000 259 000 4

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik -
Egersund

2009 Eigersund kommune 80 000 263 000 5

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg

Maurholen stasjon
trinn 2

2010 Eigersund kommune 350 000 1 578 000 6

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund kommune 503 000 1 509 000 7

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti)

Leirduebane Øgreid 2011 Eigersund Jeger og 
Fiskeforening

219 000 657 000 8

Skåra hestesenter -
ridehall

Skåra hestesenter
ridehall

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 108 750 10

Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 108 750 11

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & Dalane, 
NMK

700 000 2 112 000 12

Nærmiljøanlegg:

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-heten 
Egersund

200 000 2 000 000 1

Lokale kulturbygg:

Evangeliehuset/Egersund 
arena

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-heten
Egersund

1 000 000 52 000 000 1

Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus

2011 Stiftelsen Egersund 
misjonshus

1 000 000  4 500 000 2

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: Ansvarlig søker Total

Kostnad 
kr:

År (+/-1 
år)

Krav til plan før 
bygging og 
søknad om 
tilskudd:

1. ORDINÆRE NYANLEGG
1.1. Flerbrukshall Lagård ,

Alternativt Bakkebø
Eigersund kommune  
Regionale 
fotballklubber

20 mill 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak og må 



innarbeides i 
økonomiplan.

1.2. Privat initiativ –ridehall Hestesenter  - Skåra 2.300.000 2012-
2013

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.3. Skyteanlegg/flomlys Egersund jeger og 
fiskerforening

650.000 2011-
2012

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.4. Utvide Egersund 
Motorstadion på Gjermestad 
– Rallycrossbane inkl. Trial-
og gokartbane

Egersund & Dalane 
MNK

6.300.000 2012-
2014

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøknad 
sendt

1.5.
1.6. Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2012-

2013
Kostnader må 
utredes.

1.7. Kunstgress – Helleland Eigersund 
kommune/Helleland

7,500 000,- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Flom må ev. 
vurderes før en 
anlegger 
kunstgressbane.

1.8. Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøysundet.

Egersund seilforening - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes.

1.9. Garderobeanlegg med  
redskapshus                                

Eiger             - 2013 Kostnader må 
utredes.

1.10. Klubbhus Egersund dykkeklubb 500.000 2012-
2013

Planlegges

2. REHABILITERING
1.11. Hegrestad Forsamlingshus Hegrestad 

forsamlingshus
120 000,- 2012-

2013
-

1.12. Helleland grasbane -
Dreneringsgrøft

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Vurderes i
forhold til kunstgras 
på lengre sikt.

1.13. Bakkebø fotballbane -
Rehabilitering grasdekke

Eigersund kommune - 2011 Utført. Vurderes i 
forhold til kunstgras 
på lengre sikt

1.14. Rehabilitering idrettshall
Eigerhuset

I. L. Eiger - 2012-
2014

Kostnader må 
utredes.

1.15. Fotland skytebane Egersund pistolklubb 5,500.000_ 2011-
2012

Planlegges

3. NÆRMILJØANLEGG
3.1. Rosshagen-Kiellandskogen –

turveier, gapahuk
Eigersund kommune 200 0000 2011-

2012
Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.2. Nærmiljøanlegg for golf -
Lagård

Egersund golfklubb - 2011-
2013

Støtte fra Norges 
golfforbund

3.3. Nærmiljøanlegg 
Skadbergsanden

Eigersund kommune 400 000 2011-
2012

-

3.4. Vannbassengan - Låvaberget 
- gapahuk

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.5. Burmaveien/Nisseland
- gapahuk

Eigersund kommune - 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.6. Nærmiljøanlegg i alle deler Eigersund kommune - 2011- Kostnader må 



av kommunen. 2013 utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.7. Lekeplasser Eigersund kommune - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.8. Oppjustering av større 
balløkker  til nærmiljøanlegg

Eigersund kommune - 2011-
2013

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes 
som egen politisk 
sak og innarbeides 
i økonomiplan.

3.9. Skatepark Eigersund kommune - 2012-
2013

Utrede felles 
skatepark, 
arealbehov, 
lokalisering, 
kostnader, drift 
m.m. og fremmes 
som politisk sak.

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

4. FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur)
4.1. Båtutfartsområder -  Nordra 

Sundet
Dalane Friluftsråd/ 
Eigersund kommune

500.000,- 2012 500.000 søknad 

4.2. Maurholen Stasjon –
dagsturhytte

Eigersund kommune 500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009

4.3. Toalettanlegg turveg Hellvik-
Egersund

Eigersund kommune 500 000,- 2012 Fremmes som 
egen politisk sak. 
Krever ev. 
reguleringsplan.

4.4. Varberg – renovering av 
turveier 

Eigersund kommune 500.000,- 2012 Søknad i 2010

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

4.6. Turvei Hellvik – utvidelse 
Launes – Tengs.

Eigersund kommune - 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan. 

4.7. Opplev Dalane (overnatting 
m.m.)

Dalane Friluftsråd - 2010-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

5. KULTURANLEGG/KULTURBYGG
5.1. Evangeliehuset nyanlegg Pinsemenigheten 40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 

1 mill. godkjent
5.2. Egersund misjonshus Stiftelsen Egersund 

misjonshus
4.500.000 2011 Under arbeid. 

Søknad om 1 mill. 
godkjent



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 
kr. 
(1000 kr.)

Driftsutgi
fter
(1000 kr.)

Arealbehov
(Daa.)

Krav til plan før bygging 
og søknad om tilskudd:

ORDINÆRE NYANLEGG

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

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

Egersund ridesenter  (ny bane, 
stall, innendørs tribune m.m.)

- - 2014-2020 Kostnader og 
arealbehov må utredes. 
Krever reguleringsplan. 
Deler kan ev. flyttes 
frem i tid dersom 
ridesenteret får på 
plass finansiering.

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

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

Innendørs kunstsoffdekke på 
betonggulvet bak tribunene i 
Egersundhallen.

- - 2014-2016 Kostnader må utredes.

Klubbhus Egersund golfklubb , 
Maurholen

- 2013-2016 Kostnader må utredes.

Kunstgress - Bakkebø 7,500 000,- 2014-2016 Kostnader må utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak.

Flombelysning på hovedbanen 
på Husabø

- - 2019-20 Kostnader må utredes.

REHABILITERING
Rehabilitere et av byggene på 
Bakkebø som i dag benyttes av 
voksenopplæringen.

- - 2014-2015 Kostnader må utredes.

Skytebane og ute anlegg - To 
ferister i veien + gjerdinger rundt 
deler av området, ca 4 – 5 mål 
stort areal. Øgreid

80 000,- 2014-2016

KULTURANLEGG/KULTURBYGG

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS



FRILUFTSLIV
Diverse turveier jfr. 
kommuneplanen inkl. 
forlengelser

Eigersund 
kommune

2014-2020 Kostnader må utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune godkjennes som fremlagt.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig godkjent.

FS-132/11 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Lokalt reglement for styrevervregister i Eigersund kommune godkjennes som fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

133/11: Driftsbygning Bakkebø gård - framtidig disponering

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 følger av rammetilskuddet. i dag. 

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Ruth Evy Berglyd (SP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er part i saken ved at hun er 
fylkeskommunens representant i styret for Dalane Folkemuseum, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav 
a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Tor Olav Gya (SP) tok sete.

---- o ----

Morten Haug (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: Det forutsettes bruk etter søknad.”

Tor Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Driftsbygningen ved Bakkebø gård, på Slettebø, overdras til Dalane Folkemuseum 

vedlagsfritt med utgangspunkt i søknad datert 24.10.2011. Dette under forutsetning av 
samtykke til omregulering. Kostnader i samband med overdragelsen dekkes av Dalane 
Folkemuseum.

2. Det innarbeides en klausul i avtalen om rett til gjenkjøp av bygningen dersom det skal 
nyttes til andre presserende kommunale oppgaver i fremtiden. Ved et eventuelt gjenkjøp 
skal pris og betingelser være lik som ved denne overdragelsen.

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 følger av rammetilskuddet. i dag. 

5. Eigersund kommune og Dalane Folkemuseum inngår en leieavtale om et ca. 5 da. Stort 
areal mellom driftsbygningen og Jernbanen. Dette på samme vilkår som blir brukt på 
anna leiejord. Punkt 5 trukket før votering.”

 Formannskapet tok en pause i behandlingen da formannskapet ønsket avklaring på 
leieforholdene av jord på ca. 5.da.

Votering:
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.
Haugs forslag enstemmig vedtatt. 

FS-133/11 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Driftsbygningen ved Bakkebø gård, på Slettebø, overdras til Dalane Folkemuseum 
vedlagsfritt med utgangspunkt i søknad datert 24.10.2011. Dette under forutsetning av 
samtykke til omregulering. Kostnader i samband med overdragelsen dekkes av Dalane 
Folkemuseum.



2. Det innarbeides en klausul i avtalen om rett til gjenkjøp av bygningen dersom det skal 
nyttes til andre presserende kommunale oppgaver i fremtiden. Ved et eventuelt gjenkjøp 
skal pris og betingelser være lik som ved denne overdragelsen.

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 følger av rammetilskuddet. i dag. 

5. Det forutsettes bruk etter søknad.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

134/11: Retningslinjer for tildeling av startlån - Justering

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”.  

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Morten Haug (KrF) foreslo slikt vedtak: 
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”.  

Votering:
Haugs forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens forslag. (FrP)

FS-134/11 Vedtak:

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 i minimum 3 år i landet for å 
kunne omfattes av ordningen med startlån”.  

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

135/11: Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2011:



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.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men 
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Iversens tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-038/11 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret som lyder slik:

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.

Vedtaket er enstemmig.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Thusanee Lingeswaran (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Eigersund kommune ser positivt på mottak av flyktninger, men 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.”

Votering:
Lingeswarans forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.

FS-135/11 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser positivt på mottak av flyktninger, men 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.



Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

136/11: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
23.11.2011

Forslag til vedtak 24.11.2011:

Protokoll fra formannskapets møte den 23.11.2011 godkjennes.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
”Sak 124/11: Søknad om Kulturstipend 2011 tas opp til ny behandling. 

Mottakeren av kulturstipend har meddelt kommunen at aktiviteten ikke lengre er aktuell 
og søknaden trekkes derfor. 

Kulturstipend gis på grunnlag av dette til den andre søkeren.”

Votering:
Ordførerens forslag punkt 124/11 enstemmig vedtatt. 
Protokollen enstemmig godkjent.

FS-136/11 Vedtak:

1. Sak 124/11: Søknad om Kulturstipend 2011 tas opp til ny behandling. 

Mottakeren av kulturstipend har meddelt kommunen at aktiviteten ikke lengre er aktuell 
og søknaden trekkes derfor. 

Kulturstipend gis på grunnlag av dette til den andre søkeren.

2. Protokoll fra formannskapets møte den 23.11.2011 godkjennes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

137/11: Skjenkekontroller - Bar Bar

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.

15.12.2011 Formannskapet



Møtebehandling:

 Tommy Bjellås (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han anser seg som part i saken ved 
at han er eier av et konkurrerende utested og da formannskapets behandling vil være med 
på å danne presedens for tilsvarende saker, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader 
til saken, og Tom Harry Albertsen (FrP) tok sete.

---- o ----

Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”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 fredag, lørdag og søndag innen 28.2.2012 for at 
åpenbart beruset person drakk alkohol og oppholdt seg i lokalet.”

Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Gundvaldsens forslag. 

(FrP + KrF + SP + V)

FS-137/11 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

138/11: Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2011:

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av Formannskapet.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Under samarbeidsavtalens punkter ang. Egersund Idrettsklubbs ansvar, strykes 
følgende punkt:

- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims forslag, til at punkt vedr. forutsetning om at barna 

kan delta på normale fysiske aktiviteter strykes, enstemmig vedtatt.

BRU-041/11 Vedtak:

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av felles brukerutvalg med følgende 
merknad:

Følgende punkt, under Egersund Idrettsklubbs ansvar, utgår:
- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter



Vedtaket er enstemmig.

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Ordføreren forslo slik vedtak:
”Ordføreren får fullmakt til å godkjenne endelig reforhandlet avtale med Egersund Idrettsklubb.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag. 

FS-138/11 Vedtak:

Ordføreren får fullmakt til å godkjenne endelig reforhandlet avtale med Egersund 
Idrettsklubb.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

139/11: Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, 
idrettsrådet og Egersunds Idrettsklubb (EIK)

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.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Tillegg til rådmannens innstilling:
Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-042/11 Vedtak:

Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 
godkjennes av felles brukerutvalg.

Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.

Vedtaket er enstemmig.

15.12.2011 Formannskapet



Møtebehandling:

Morten Haug (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Solveig Ege Tengesdal (KrF) oppnevnes som kommunens representant i 
styringsgruppen.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 
Haugs forslag enstemmig vedtatt. 

FS-139/11 Vedtak:

1. Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 
godkjennes av Formannskapet.

2. Solveig Ege Tengesdal (KrF) oppnevnes som kommunens representant i 
styringsgruppen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

140/11: Referatsaker til formannskapets møte 15.12.2011

Referatsaker som legges frem for utvalget 24.11.2011:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/29814 I 05.11.2011 Dalanerådet
Politisk representant til 
Vannregionutvalget og 
Vannområdeutvalget

2 11/25471
M
P

21.09.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
21.09.2011

15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-140/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

141/11: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 15.12.2011

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.11.2011:



15.12.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 TOR-INGE RAKE (V) stilte spørsmål ved status for vedtatt innsparinger for 2011. 

RÅDMANNEN ga en kort orientering om dette, men vil komme tilbake til dette på 
kommunestyrets møte 19.12.2011.

 VARAORDFØREREN stilte spørsmål ved rutinene/regelverket for klassestørrelse og status 
for romsituasjon på Husabø skole.

RÅDMANNEN ga en kort orientering om dette, men vil sørge for at det blir sendt ut en 
bredere orientering om dette.

 RÅDMANNEN orienterte i lukket møte jf. kl. 31, nr 3, jf. offlv § 23 om status for kommunens 
forhandlinger angående Helleland Barnehage.

 RÅDMANNEN orienterte i lukket møte jf. kl. 31, nr 3, jf. offlv § 23 om status for ansettelse av 
kommunalsjef tekniske tjenester.

 RÅDMANNEN orienterte i lukket møte jf. kl. 31, nr 3, jf. offlv § 23 om status for 
lønnsoppgjøret og forlot møtet.

Ordføreren fremmet følgende forslag:
”For de lønnstakergrupper som ikke er omfattet av bruddprotokollene, justeres 
lønnsoppgjøret for 2011 i tråd med kretsmeklingsmannens avgjørelse for 
bruddprotokollene.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FS-141/11 Vedtak:

For de lønnstakergrupper som ikke var omfattet av bruddprotokollene, justeres 
lønnsoppgjøret for 2011 i tråd med kretsmeklingsmannens avgjørelse for 
bruddprotokollene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Detaljbudsjett 2012 - sentraladministrasjonen
  
Sammendrag:
Saken gjelder Sentraladministrasjonen sitt detaljbudsjett for 2011 basert på budsjettvedtak i 
Kommunestyret den 20. desember 2011.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det 
er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje 
med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for 
gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall 
tidligere år. Det er ikke foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse 
med foreslått detaljbudsjett 2012.

En viser til at regnskapet for 2011 ikke er sluttført. I oversikten viser en budsjettforslaget for 
2012, budsjett 2011 og regnskapstall 2010.  Regnskapet for 2010 viser at 
Sentraladministrasjonen hadde et netto merforbruk på totalt 188.920 kroner. For 2012 legger 
en til grunn kommunestyrets vedtatte økonomiske rammer.

En viser videre til at i løpet av 2011 er driften ved Bakkebø gård lagt ned / avviklet. Dette 
førte videre til at NAV sa opp avtale knyttet opp mot AMO-tiltak ved gården. Begge forhold er 
innarbeidet i budsjettet fra 2012 (og ikke ”nye” forhold informasjonsmessig).

I denne sak må formannskapet ta stilling til følgende forhold:
1. Hvordan midler knyttet opp mot reiseliv skal disponeres?
2. Fordeling av tilskudd til Dalane Blues Festival og Egersund Visefestival – eventuell 

endring?
3. Tilskuddet til Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane.
4. Tilskudd til Nordsjøvegen.

En viser til at sidehenvisningene i denne sak, er knyttet opp mot Vedlegg 3 – Detaljbudsjett.

Saksgang:
Behandles og avgjøres av formannskapet (evt. planteknisk). Kommunestyret vedtar 
avdelingen sin ramme, men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke 
inntekter innenfor avdelingens rammer. 

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.
2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik………...
3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (55.000 kr) og Egersund Visefestival (75.000 

kroner) gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (130.000 kroner årlig -
ansvar 1080). 

4. Det settes av 50.000 kroner i tilskudd til Nordsjøvegen for 2012 (ansvar 1090).



Eventuell tidligere politisk behandling:
Detaljbudsjettet 2012 for Sentraladministrasjonen er ikke direkte behandlet tidligere. 
Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og politiske 
budsjettprosess – hvor flere forhold er vurder. Videre hvor Kommunestyret har lagt klare 
føringer i fastsettelse av økonomisk ramme.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Økonomisk oversikt avdelingen – økonomisk ramme:
Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter:

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 – 2011
Brutto driftsutgifter 57.901.000 65.013.000 -7.112.000
Inntekter -5.650.000 -11.566.000 5.916.000
Netto ramme 52.251.000 53.447.000 -1.196.000

Basert på tabellen over viser en betydelige endringer ved avdelingen – samtidig som det er 
grunn til å påpeke at dette henger sammen med faktiske forhold og er derfor ikke 
”dramatiske”. Årsaken til endringer i budsjettene mellom 2012 og 2011 henger sammen med 
flere forhold (herunder ”engangsforhold”) – hvor en peker på spesielt følgende forhold:

1. Tilskuddet til Egersund Chocoladefabrik gis ikke i 2012 (65.000 kr). Dette iht. 
Formannskapets vedtak av 11.11.2008.

2. Endret politisk struktur (464.000 kr)
3. Det er ikke valg i 2012 (750.000 kr)
4. Midler til organisasjonsgjennomgang ligger ikke inne i 2012 (850.000 kr). En viser til 

at dette er midler som blir overflyttet fra 2011 til 2012 i forbindelse med årsregnskapet 
for 2011 (R2011).

5. I 2011 hadde en to rådmenn knyttet opp mot overgangsordning (505.000 kr).
6. Finansiering av gitte planer lå i 2011 og er tatt ut i 2012 (totalt utgjør dette 791.000 kr)
7. Beredskap (ansvar 1133) er redusert med 100.000 kr.
8. Tiltak vedrørende terroraksjonen 22. juli er tatt ut (300.000 kr).
9. Utgifter knyttet opp mot bedriftstjenesten (100.000 kr).
10. Avtalen med Sirdal kommune ved Landbrukskontoret har gått ut (509.000 kr).
11. Bakkebø gård er avviklet (1.769.000 kr).
12. AMO-tiltaket ved Bakkebø gård er avviklet (606.000 kr).
13. Fellesposter ved ansvar 1900 (182.000 kr).

En viser videre til følgende:
1. Det er ikke satt av midler til formannskapets tilleggsbevilgninger (ansvar 1099 – side 

31). Tidligere ble det avsatt 50.000 kr på denne post. Disse midlene ble trukket inn i 
forbindelse med driftsreduksjoner i 2011.

2. Eigersund kommune gir et tilskudd til TV-aksjonen. 45.000 kroner til dette er satt av 
på ansvar 1011 Formannskapet (konto 14700 – side 4).

3. Tilskuddet til Eigersund kirkelige fellesråd ligger ved Sentraladministrasjonen (ansvar 
1150 – side 45 i vedleggene). Eigersund kirkelige fellesråd vedtar eget driftsbudsjett 
– hvor tilskuddet fra Eigersund kommune dekker gitte forhold. En viser til at 
lønnsmidler knyttet opp mot prestestillinger dekkes via staten. 
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Saksbehandlers vurderinger:

Økonomisk oversikt avdelingen – fordeling på økonomiske hovedposter:

Brutto driftsutgifter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 – 2011
Lønn og sosiale utgifter (10) 29.680 33.132 -3.452
Kjøp av varer (11) 15.902 19.761 -3.859
Kjøp av tjenester (13) 1.292 1.029 263
Overføringsutgifter (14) 11.027 11.091 -64
Finansutgifter (15) 0 0 0
Sum brutto driftsutgifter 57.901 65.013 -7.112
Alle tall er oppgitt i hele tusen kr.

Inntekter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 – 2011
Salgsinntekter (16) -892 -3.457 2.565
Refusjoner (17) -4.626 -6.530 1.904
Overføringsinntekter (18) -132 -664 532
Finansinntekter (19) 0 -915 915
Sum inntekter -5.650 -11.566 5.916
Alle tall er oppgitt i hele tusen kr.

Detaljbudsjettet for 2012 – inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.12.2011 – er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets 
endringer:

Drift – Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Kirken 45 1150 Diverse 5.858 Iht. vedtak.

Lønnsøkninger Div. Diverse 130

Helårsvirkning for 2011 – kap 4. 
Lokale forhandlinger legges inn 
senere.

Kontrollutvalget 12 1041 Diverse 150 Iht. vedtak.

Norsk Pasientskadeordning
25

1090 14709 350
Går inn i en fellesordning som alle 
kommunene må delta i.

Tilskudd iPark Dalane 26 1091 14700 -50 Iht vedtak. 

Beredskapsarbeide 42 1133 Diverse 100

Gjelder beredskap knyttet mot for 
eksempel flom og andre forhold hvor 
ulike avdelinger blir involvert. 
Ekstraordnære forhold.

Tilskudd til 
Dalanerådet/Næringssjefen 20 1082

13501 og 
13508

Se egen kommentar. Økning i forhold 
til i 2011 – basert på budsjettet til N.

Endringer rådmann 32 1100 Diverse -505 En periode i 2011 hadde EK 2 rådm.
Områderegulering Eie – ny 
bydel med mer

35
1111 12703 -200

Finansieringen til planene ble lagt inn i 
2011 – og trekkes ut av rammen. 

Revidering kommuneplan 36 1112 12703 -100
Finansieringen til planen ble lagt inn i 
2011 – og trekkes ut av rammen.

Velferdstiltak 50 1210 11205 200 Økning vedtatt av K-styret.

Reiseliv
25

1090 14700 100
Iht vedtak. Formannskapet må ta 
stilling til hvordan midlene skal disp.

DTP2010 – Landbruks-
kontoret 1440 75

Endringer knyttet opp mot at Sirdal 
kommune sa opp avtale.

Leie grunn Bakkebø gård 72 1450 -75 Gjelder utleie av jord til lokale bønder.
Reduksjon adm. – endr pol. 
Struktur Diverse Diverse -75

Red. vedtatt i 2011 – herårsvirkning. 
Rammereduksjon.
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Drift – Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Reduksjon politisk struktur Diverse Diverse -464 Ny politisk struktur innarbeidet i B12.
Flytte stilling mellom Miljø 
og Sent.adm 1300 Diverse 175

En stilling er flyttet over i 2011. 
Helårsvirkning lagt inn i 2012.

Tilskudd Magma Geopark 21 1090 14700 210 Iht vedtak. 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.

Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold
I denne sak må formannskapet ta stilling til følgende forhold:

Hvordan midler knyttet opp mot reiseliv skal disponeres?
 I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for 2012 ble det 

satt av en styrking av reiselivssatsing på 100.000 kroner.
 Midlene er satt av som et varig tiltak. 
 Midlene er rent administrativt satt av på ansvar 1090.
 Vi har fått henvendelse fra Visit Dalane om hvordan disse midlene skal 

disponeres.
 Visit Dalane står for turistinformasjon for Eigersund kommune. Dette var en 

forutsetning for å få et tilskudd tilsvarende 20 kroner pr innbygger (pluss 
moms). Dette ligger inne i detaljbudsjettet.

 Som følge av anstrengt økonomi i Visit Dalane ble det i 2011 gitt et ekstra 
tilskudd på 50.000 kroner (ikke videreført i 2012).

 Rådmannen finner det naturlig at formannskapet  disponerer nevnte 100.000 
kroner knyttet opp mot reiselivssatsing fritt.

Fordeling av tilskudd til Dalane Blues Festival og Egersund Visefestival 
 I flere år har Eigersund kommune gitt økonomisk tilskudd til nevnte festivaler.
 I rådmannens budsjettforslag (”Gul bok”) skriver en på side 50:

o Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (35.000 kr) og Egersund 
Visefestival (75.000 kroner) gis av midler som kommer inn på 
Næringsfondet (110.000 kroner årlig). Gjelder ansvar 1080.

o Det er sendt spørsmål til Kommunalsjef Levekår og 
Kulturadministrasjonen om midlene skal omfordeles mellom partene. 

o Etter tilbakemeldingen har rådmannen videreført fordelingen av 
midlene. 

 Dalane Blues Festival har tatt opp spørsmål (både i 2011 og 2012) om hvorfor 
fordelingen er slik den er. 

 Bluesfestivalen oppgir at de hadde ca 4000 besøkende mens 
tilbakemeldingen fra Kulturkontoret er at Visefestivalen hadde ca 2200.

 I forbindelse med detaljbudsjettet for avdelingen foreslår en at samlet inntekt 
på ansvar 1080 kan økes fra 110.000 kr til 130.000 kr.

 Ny tilbakemelding fra Kulturkontoret er en deling av midlene. Dette er en 
ordning rådmannen ønsker å signalisere fra og med 2013. Men den tid 75.000 
kroner er skissert i rådmannens budsjettforslag foreslår rådmannen ingen 
endring i tilskuddet for Visefestivalen i 2012 (men da en reduksjon på 10.000 
kroner i 2013).

 Rådmannen foreslår at økt inntekt i 2012 nyttes til å gi økt tilskudd til Dalane 
Blues Festival. Dvs. at tilskuddet økes til 55.000 kroner (og til 65.000 kr i 2013).
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Tilskuddet til Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane
 I forbindelse med budsjettet for Dalanerådet har de justert tilskuddene i 

forhold til 2011.
 Tilskuddene fra Sentraladministrasjonen er ført under ansvar 1082 (viser til 

side 20).
 Basert på disse forhold er tilskuddene satt slik:

o Tilskudd Dalanerådet / Næringssjefen – 802.000 kroner.
o RUP-midler (konto 13508) – 306.000 kroner.
o Det foreligger da ingen forskjell i midler som vi har satt av i 

detaljbudsjettet for disse postene og det budsjett Dalanerådet har 
vedtatt (herunder hva en forventer at Eigersund kommune skal bidra 
med i ulike tilskudd innenfor dette område).

o Andre tilskudd knyttet opp mot desentralisert utdanning ligger som 
tilskudd under Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst.

Tilskudd til Nordsjøvegen
 I forbindelse med reduksjoner i 2010 ble vårt medlemskap i Nordsjøvegen 

sagt opp. Midlene ble trukket u av rammen.
 Iht. vedtektene datert 21.03.2006 (som Eigersund kommune har vært med på 

å vedta) så er oppsigelsestiden ut det året som det blir sagt opp + to års 
oppsigelse. 

 Ut fra dette vil Eigersund kommune måtte betale kontingent ut 2013.
 Tilskuddet er derfor lagt inn på ansvar 1090 – side 25 (konto 14700).
 Rådmannen kommer tilbake til representasjon.

Driftsreduksjoner ved avdelingen
Foruten de forhold som tidligere er kommentert (viser til kommentarer i tabell og under 
”Andre opplysninger”) så foreligger det ikke nye forslag til reduksjoner ved avdelingen. 
Forholdene er tatt inn i kommunestyrets behandling. En viser dog til to forhold:

Markedsføringstilskudd 
Formannskapets behandlet søknad om markedsføringstiltak fra Egersund Chocoladefabrik & 
Co i møte 11.11.2008. Vedtaket til Formannskapet var et markedsføringsbidrag på 65.000 
kroner årlig i en periode på 3 år (2009, 2010 og 2011). Midler til dette tilskuddet ble satt av i 
2008. Ut fra dette vedtaket gis ikke markedsføringsbidrag fra og med 2012. 

En ønsker å knytte en kommentar til at Egersund Chocoladefabrik & Co har direkte og 
indirekte bidratt til å markedsføre Eigersund kommune og Egersund sentrum slik intensjonen 
var i 2008. 

Tilskudd til IParkDalane
Iht. budsjettvedtaket er tilskuddet redusert fra 300.000 kroner i 2011 til 250.000 kroner i 
2012. Dette iht. tallvedtaket fra kommunestyret.

Universell utforming:
Ikke aktuelt denne sak.
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Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere reduksjoner samtidig som det er 
forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje med 
andre avdelinger). Basert på dette – samt vedtatte reduksjoner / endringer – har det i 
detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere 
års budsjett samt regnskapstall. Dette har medført bruk av ”ostehøvelprinsippet” på ulike 
konto. Dette medfører en utfordring på flere felt.

Oppgitte tall (i tabellene nedenfor) er i hele tusen kroner og tar utgangspunkt i 
kommunestyrets budsjettvedtak av 19.12.2011 – for budsjettåret 2012.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Økonomisk ramme Sentradministrasjonen 46.393 46.834 46.334
Økonomisk ramme Kirken 5.858 5.758 5.758

Sum 52.251 52.592 52.092

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Saken omfatter ikke investeringer. - - -

Sum - - -

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en 
annen post – dette da kommunestyret har fastsatt økonomisk ramme.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210897 Vedlegg 1 Sentr.pdf
210898 Vedlegg 3 Sentr.pdf
210899 Vedlegg 2 Sentr.pdf

Vedlegg 1 – Vedtatt rammeark for Sentraladministrasjon.
Vedlegg 2 – Vedtatt rammeark for Kirken.
Vedlegg 3 - Forslag til detaljbudsjett Sentraladministrasjon.

Parter i saken:
1. Eigersund kommune
2. Egersund kirkelige fellesråd
3. Dalane Blues Festival
4. Egersund Visefestival
5. Visit Dalane
6. Egersund Chocoladefabrikk
7. Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane
8. IParkDalane
9. Nordsjøvegen































































































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
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12/68
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12/1825

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Jorunn Stapnes
Økonomikonsulent
51 46 80 49
jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/12 Formannskapet 08.02.2012

Detaljbudsjett  2012 - helse og omsorgsavdelingen
  

Sammendrag:
Saken gjelder Helse- og omsorgsavdelingen sitt detaljbudsjett for 2012 basert på 
budsjettvedtak i Kommunestyret den 20. desember 2011.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det 
er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje 
med andre avdelinger).  Utover det som var kommunestyrets vedtak for 2012 er det ikke 
foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse med foreslått 
detaljbudsjett 2012. Avdelingen skal i løpet av året redusere til sammen 2,4 mill kroner 
knyttet til vertskommunereduksjoner, noe som skal skje i forbindelse med dødsfall eller 
flytting av personer med psykisk utviklingshemming.

Saksgang:
Behandles og avgjøres av formannskapet. Kommunestyret vedtar avdelingen sin ramme, 
men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke inntekter innenfor 
avdelingens rammer. 

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Detaljbudsjettet 2012 for Helse- og omsorgsavdelingen er ikke direkte behandlet tidligere. 
Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og politiske 
budsjettprosess – hvor flere forhold er vurdert. Videre hvor Kommunestyret har lagt klare 
føringer i fastsettelse av økonomisk ramme.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Økonomisk oversikt avdelingen – økonomisk ramme:
Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter:

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Brutto driftsutgifter 354.525.000 340.313.000 14.212.000



2

Inntekter -44.490.000 -43.649.000 -841.000
Netto ramme 310.035.000 296.664.000 13.371.000

Årsaken til endringer i budsjettene mellom 2012 og 2011 henger sammen med flere forhold –
hvor en peker på spesielt følgende forhold:

1. Nedlegging av turnus/bemanning ved Overgangsboliger
2. Reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger/kvalifiseringsstønad
3. Reduksjon i vertskommunetilskudd
4. Innfasing av samhandlingsreformen
5. En påpeker at midler som overføres fra 2011 til 2012 (i forbindelse med 

årsregnskapet for 2011) så blir disse regnskapsmessig ført. Dvs. at de er ikke en del 
av detaljbudsjettet.

Økonomisk oversikt avdelingen – fordeling på økonomiske hovedposter:

Brutto driftsutgifter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Lønn og sosiale utgifter (10) 281.886.000 282.339.000 -453.000
Kjøp av varer (11) 19.142.000 19.403.000 -261.000
Kjøp av tjenester (13) 31.261.000 16.938.000 14.323.000
Overføringsutgifter (14) 22.186.000 21.583.000 603.000
Finansutgifter (15) 50.000 50.000 0
Sum brutto driftsutgifter 354.525.000 340.313.000 14.212.000

Inntekter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Salgsinntekter (16) -14.696.000 -15.057.000 361.000
Refusjoner (17) -28.254.000 -27.047.000 -1.207.000
Overføringsinntekter (18) -1.490.000 -1.495.000 5.000
Finansinntekter (19) -50.000 -50.000 0
Sum inntekter -44.490.000 -43.649.000 -841.000

Regnskapet for 2011 i skrivende stund ikke sluttført eller revidert, og det er derfor regnskapet 
for 2010 som er det siste godkjente regnskapet. Resultatet i 2010 viser at Helse- og 
omsorgsavdelingen  hadde netto mindreforbruk  på totalt 3,7 mill kroner. Årsaken til 
mindreforbruket henger sammen med flere forhold – herunder at tiltak ikke har hatt 
helårsvirkning og helt konkrete økonomiske grep/beregninger. Dette er noe som ikke har 
vedvart inn i 2011, og vil derfor heller ikke ha noen konsekvenser for 2012.

Saksbehandlers vurderinger:
Detaljbudsjettet for 2012 – inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.12.2011 – er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets 
endringer:

Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Lønnsøkninger Div Div 10xxx 2.285 Sentrale og lokale forhandlinger
Prisjustering tilskudd 
Krisesenter 3 3100 13508 27

Tilskudd økt fra kr. 4,05 til kr. 5,94 pr. 
innbygger

Prisjustering 
Voldtektsmottak 3 3100 13508 13

Tilskudd økt fra kr. 7,54 til kr. 8,41 pr. 
innbygger

Korttidslager – sommeråpent 10 3221 11209 25
I tillegg er avtalen regulert etter 
konsumprisindex
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Drift av legevakt kveld-/natt 11-13 3230 Div. 620
Ref. økonomirapp. Januar-mai 2011. 
Korrigering av beregninger

Medhjelper legevakt 
sommerferie 11 3230 13300 65 Samarbeid med SUS

Programvarelisens legevakt
11

3230 11950 20

Avtale med CompuGroup Medical 
Norway (kundestøtte og 
opprageringer)

G-regulering 
Kvalifiseringsprg. 25 3305 10110 190

Deltakere lønnes med 2G. Økning i 2G 
tilsvarer kr. 7.160 pr. år

Red. sosialhjelpsutbetaling 25 3305 10110 -1.000

Avsatte midler til lønn brukes ikke fullt 
ut da enkelte deltakere ikke er i 
programmet til enhver tid av året. 
Historisk ser en at den kommunale 
andelen kan reduseres.

Red. kommunale avgifter 
Slettebø 34 3410 11950 -554

Ny oppmåling reduserer kommunens 
kostnader

Nedbemanning 
Overgangsboliger 60 3591 Div. -2.700

Reduksjon i bemanning pga. 
ress.krevende bruker flyttet til annen 
kommune.
Se for øvrig egen kommentar.

Prisregulering Tipo 63 3594 13701 180
Avtalen er regulert etter lønns- og 
prisstigning

Brukerbetalinger 34 3410 16000/16206 -50

Priser regulert opp med 5% ang. 
timesats hjemmehjelp og leie av 
trygghetsalarm

30% stilling 2-vest 
kvalitetssikring 77 3711 10xxx 200

Stillingen er knyttet til 
Samhandlingsreformen

Konsulent 10% 88 3100 10xxx 55

Ny stilling fra 2011 økt fra 90% til 
100%. Prosjektstilling i forb. Med 
Samhandlingsreformen

Medisindosetter 34 Div 11140 95
Pakkeutgifter i forb. med dosering. 
Fordeles til aktuell enhet i etterkant.

Div. prisregulering avtaler Div Div Div 360

Gjelder regulering etter pris og 
lønnsvekst for div. avtaler ang. husleie, 
Capitatilskudd, Fyrlyssenter, 
kommunale avgifter og arbeidstiltak 
ved Uninor

Red. vertskommunetilskudd 3 3100 14901 -1.000 Se egen kommentar

Samhandlingsreform

77
88
89
90

3711 
3750 
3751
3752

10xxx
10xxx
13000
14000 15.164 Se egen kommentar

Avvikling tiltak mot barn 49 3560 10xxx -250
Helårsvirkning etter vedtak i 2011 for 
barn som er flyttet til annen kommune

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.

Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold

Årlig vertskommunereduksjon. 
Avdelingen har i mange år foretatt årlige reduksjoner på 1 million kroner knyttet til 
bortfall/flytting av vertskommunebeboere. Siste store kutt var nedlegging av boligen for 
psykisk utviklingshemmede Marka. Denne dekket reduksjonene i 2008, 2009 og delvis 2010.
I 2010 ble boligen Kreklingeveien nedlagt. Også denne boligen var benyttet til psykisk 
utviklingshemmede og delvis vertskommunebeboere, men besparelsen ble knyttet opp mot 
reduksjoner i forbindelse med Driftstilpasninger 2010.
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Avdelingen har derfor nå et etterslep av reduksjoner på til sammen kr. 2.415.000 som gjelder 
delvis 2010, 2011 og 2012.
Avdelingen vil komme tilbake til eventuelle forslag for reduksjoner når endringer 
(dødsfall/flyttinger) inntrer i løpet av året.

Nedlegging av turnus ved Overgangsboligene i Langevannsveien
Boligene ble benyttet av yngre personer med Psykiske lidelser. Turnusen som ble opprettet i 
2010/2011 ble i hovedsak finansiert via midler knyttet til en person som kom inn under Statlig 
finansiering for særlig ressurskrevende tjenester. Bemanningen ivaretok også andre 
personer knyttet til disse boligene. Høsten 2011 ble tiltaket nedlagt som en følge av at 
personen flyttet til annen kommune. De øvrige beboerne får i dag sin oppfølging via Psykisk 
helsetjeneste.
Nedleggingen har ført til en besparelse på 2,7 millioner kroner med helårsvirkning i 2012.

Reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene
Drift av Kvalifiseringsprogrammet er organisert under sosiale tjenester (NAV). Den gang 
programmet ble startet ble dette finansiert delvis via ”friske” statlige midler og delvis via at 
budsjettmidler knyttet til sosialhjelpsutbetalinger som ble omdisponert.
Programmet budsjetterer med et gitt antall deltakere som får utbetalt 2G som årlig inntekt. 
Historisk sett kan vi nå se at antall deltakere er riktig, men at flere av deltakerne ikke står i 
programmet til enhver tid av året. Avdelingen ser derfor en mulighet for en besparelse 
innenfor dette området på 1 million kroner i 2012.

Samhandlingsreformen
De første overføringene fra Staten ang. Samhandlingsreformen kom i 2011 med kr. 460.000. 
I  2012 fikk kommunen overført ytterligere kr. 15.164.000. Til sammen er budsjettrammen pr.
1.1.2012 på kr. 15.879.000.
Midlene er budsjettert på følgende måte:

 100% administrativ stilling (ansatt i 2011) - kr. 495.000
 30% sykepleiestilling med hovedvekt på kvalitetssikring 

Innenfor  2-vest - ” 200.000
 100% sykepleiestilling på 2-vest - ” 666.000

Denne stillingen var i rådmannens forslag en 60% stilling, men ble
I kommunestyrets vedtak økt til 100% og finansiert ved at en brukte
midler som opprinnelig var avsatt til utskrivningsklare pasienter

 Kommunal medfinansiering 
Kommunene får et økonomisk medansvar for innbyggernes 
medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialist-
helsetjenesten. Dette er ment som et insentiv til å interessere 
seg for sammenhengen mellom bruk av egne ressurser og 
innbyggernes forbruk av spesialisthelsetjenester.
Kommunen mottar beregninger som skal tilsvare 20% av 
kostnadene og betaler månedlige à kontoregninger - ”     13.664.000

 Utskrivningsklare pasienter 
Dersom kommunen ikke klarer å etablere tilbud til pasienter som 
er utskrivningsklare fra SUS påløper det kostnader på kr. 4.200 
pr. døgn. I kommunestyrets vedtak ble det omfordelt midler fra 
denne posten til finansiering av en 100% stilling ved 2-vest.
(Samarbeidsavtalen med SUS ang. detaljene er i skrivende 
stund ikke ferdigstilt) - ” 854.000

 Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser vesentlige poster og/eller endringer:
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(Dersom endringene i lønnspostene innenfor den enkelte enhet skyltes årlig lønnsoppgjør er 
dette ikke kommentert)

Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer
Stilling som 
Samhandlingskonsulent 3 3100 Lønnskontoer 495 Stillingen er flyttet til ansvar 3750
Intern fordeling div. utg.

3 3100 11206 120

Midler som blir fordelt ut til soner 
etter behov. For eksempel 
reparasjoner av vaskemaskiner, 
oppvaskmaskiner og lignende.

Farmasøytisk tilsyn 3 3100 11209 100 Gjelder hele avdelingen
Intern fordeling 
kompetanseheving 3 3100 11501 50 Gjelder hele avdelingen
Støtte til Voldtektsmottak, 
Krise- og Incestsenter i 
Rogaland 3 3100 13508 677 Sats pr. innbygger
Driftsavtale med 
kommunelege 1 3 3100 13700 634
Tilskudd til 
Veiledningssenteret for 
pårørende.

3
3100 14700 40

Vertskommunereduksjon 3 3100 14901 -2.271 Se egen kommentar
Øremerket tilskudd til 
Folkehelse

6 3201 Alle kontoer 0

Restmidler etter tilskudd fra Staten i 
2010. I 2012 brukes disse til bl.a. 
Folkehelsekoordinator

Skjenke- og røykekontroller. 
Tjenesten kjøpes fra 
Brannvesenet Sør-Rogaland 
IKS 7 3210 13503 138
Tjenesten for miljørettet 
helsevern kjøpes fra 
Brannvesenet Sør-Rogaland 
IKS. 7 3210 13701 321
Ny stilling som fysioterapeut 
fra 2011

9
3220 Lønnskontoer

Midler tilført i 2011 på ansvar 3241. 
Overført til 3220 i 2012 hvor stilling 
primært skal jobbe ved 2-vest i 
forbindelse med 
Samhandlingsreformen

Husleie til Håndtverkshuset i 
Årstaddalen 9 3220 11900 507

Reguleres årlig ihht. 
konsumprisindeks

Årlig fastlønnstilskudd for 
fysioterapeuter fra Staten. 9 3220 17004 -670 Statlig regulert
Uninor’s driftsutgifter for 
korttidslageret på Slettebø. 

10 3221 11209 475

Inkluderer også sommeråpent fra 
2011. Kontrakten reguleres årlig 
ihht. konsumprisindeks

Begge ansvarene dekker 
drift av legevaktssentralen

11
13

3230-
3231 Alle kontoer 2.688

Utgiftene fordeles mellom 
samarbeidskommunene Bjerkreim, 
Egersund, Lund og Sokndal etter 
folketall

Husleie for tidligere 
legekontor knyttet til 
turnuslege kandidat som nå 
har tilhold ved det 
Kommunale legesenteret

14
3233 11900 75

Fra 2012 vil deler av denne avtalen 
bli overført andre leger.

Drift av Kommunalt 
legesenter 

15
16 3234 Alle kontoer 1.646 Oppstart våren 2010

Driftstilskudd til 
privatpraktiserende leger 
(Capitatilskudd). 17 3240 14700 5.332

Tilskudd pr listepasient økte fra 380 
til kr. 386 fra 1. juli 2011
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Statlig refusjon for 
gjesteinnbyggere tilknyttet 
fastlegeordningen. 17 3240 17500 -350

Gjelder innbyggere med bosted i 
andre kommuner, men som benytter 
fastlege i EK

Statlig endring i ang. 
fysioterapitjenesten 18

3241 11209

I 2012 er disse midlene overført 
ansvar 3221 – se tidligere 
kommentar side 9

Driftstilskudd til 
privatpraktiserende 
fysioterapeuter 18 3241 13700 1.734

Reguleres via Statlig lønnsregulativ 
ASA 4303

Husleie for kommunens 
andel av NAV i Årstaddalen. 20 3301 11900 342

Reguleres årlig ihht. 
konsumprisindeks

Forskuttering av trygd
20 3301 14700 1.396

Må sees i sammenheng med konto 
17702

Sosialhjelpsutbetalinger.
20 3301 14701 4.020

1 million kroner er overført ansvar 
3303 - se side 23

Utlån
20 3301 15200 50

Må sees i sammenheng med konto 
19201

Tilbakebetaling av forskuttert 
trygd 20 3301 17702 1.500

Må sees i sammenheng med konto 
14700

Bostøtte fra husbanken 20 3301 18103 500 Videreformidling
Avdrag på utlån. Må sees i 
sammenheng med konto 
15200.

20
3301 19201 50

Må sees i sammenheng med konto 
15200

Sosialhjelpsutbetalinger til 
flyktninger 22 3302 14701 2.195
Sosialhjelpsutbetalinger til 
utlendinger

23 3303 14700 1.000

Midler – kr. 1. mill kroner er overført 
fra ansvar 3301 – side 20. (Tall i 
2010 tilhører ansvar 3307 p.g.a. 
flytting av ansvar nr).

Tilskudd til Fyrlyssenter ved 
Frelsesarmeen 24 3304 14700 1.223 Redusert med kr. 250.000 fra 2011
Drift av 
Kvalifiseringsprogram

25

3305 Alle kontoer 4.438

Redusert med 1 mill. kroner fra 2012 
etter historisk forbruk da ikke alle 
deltakerne til enhver tid av året er i 
jobb. 
Fra 2011 ble dette en del av 
kommunens rammefinansiering. I 
2010 ble deler av midlene tilført som 
tilskudd.

Driftsutgifter ved boplassen 
Eigerøyveien 33 26 3306 Alle kontoer 100

Dette gjelder utvask, søppel og 
hærverk utført av beboere

Kjøp av varig tilrettelagte 
arbeidsplasser ved Uninor 
(VTA-plasser) og Grønn 
omsorg. 27 3303 14700 2.965
Eigersund kommunes andel 
av driftsutgiftene ved NAV-
kontoret 28 3308 11209 283

Utgjør 34% av Statens påløpte 
driftsutgifter. Kvartalsvis fakturering

Drift av kafeteriaen ved 
Lundeåne

29 3309 Alle kontoer 0

Arbeid utføres av personer knyttet til 
bl.a. Kvalifiseringsprogrammet og på 
språktrening. Tiltaket er 
selvfinansierende

Opphold på rusinstitusjoner

30 3310 13301 0

Skal i utgangspunktet finansieres av 
Staten, men i spesielle tilfeller og for 
kortere perioder har kommunen 
kjøpt plasser i private institusjoner. 
Som en del av Driftstilpasninger 
2010 reduseres dette til 0.

Formidling av boligtilskudd 3322 0 Gjelder økonomisk vanskeligstilte i 
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fra Husbanken
32

forbindelse med etablering og/eller 
tilrettelegging av bolig

Driftstilskudd 
Frivillighetssentralen

33 3326 18104 290

Statlig tilskudd på 60%, begrenset 
oppad til 290.000 til drift av 
Frivillighetssentralen. Eventuelt 
mindreforbruk et år overføres til 
påfølgende regnskapsår.

Internfordeling 
Medisindosetter

34 3410 11140 95

Pakkeutgifter i forbindelse med 
Medisindosetter. Fordeles til den 
enkelte enhet i løpet av året.

Internfordeling av
forbruksmateriell 34 3410 11206-11209 50

Buffer som fordeles til enheter etter 
behov i løpet av året

Utgifter knyttet til leasingbiler 
som hovedsakelig benyttes i 
hjemmesykepleien og 
Fysio/Ergoterapitjenesten. 34 3410

11702-
11855+12102 1.782

Pr. i dag har avdelingen 26 
leasingbiler

Leie av Svanevannshytta til 
disponering for brukere 34 3410 11900 75

Brukerbetaling blir ført på konto 
16206

Kommunale avgifter for 
bygninger i Slettebøområdet. 34

3410 11950 94

Ny oppmåling reduserer 
kommunens kostnader med kr. 
554.000 inkl. mva

Internfordeling av 
stykningsmidler – utgikk i 
2010

34
3410 12900

Brukerbetaling for 
hjemmehjelpstjenester 34 3410 16000 1.505

Satsene er økt med 5% etter K-
vedtak i 2012

Brukerbetaling for leie av 
trygghetsalarmer og 
disponering av 
Svanevannshytta 34 3410 16206 160

Leie av trygghetsalarmer ble økt 
med 5% etter K-vedtak i 2012. 
(Beløp må sees i sammenheng med 
konto 16000)

Omsorgslønn

35
3412 Alle kontoer 670

Gjelder alle som mottar 
omsorgslønn i EK. Budsjettet kan 
justeres mellom ansvarene 3412 og 
3415.

Avlønning private 
avlastningstiltak for barn og 
unge

36 3414 Alle kontoer 919

Konto 12900 i 2010 gjaldt 
internfordeling av Styrkningsmidler.
Budsjettet kan justeres mellom 
ansvarene 3412 og 3415.

Avlønning støttekontakter

37 3415 Alle kontoer 2.451

Konto 12900 i 2010 gjaldt 
internfordeling av Styrkningsmidler.
Budsjettet kan justeres mellom 
ansvarene 3412 og 3415.

Ekstra bemanning knyttet til 
arbeidstiltak ved Uninor

38
3504 13701 1.140 Gjelder ressurskrevende bruker

Internfordeling 
Styrkingsmidler 39 3504 17900

Konto 17900 i 2010 gjaldt 
internfordeling av Styrkningsmidler

Refusjon av lønnsutgifter

45 3540 17500 -250

Inntekter sonen mottar i forbindelse 
med en bruker hjemmehørende i 
annen kommune

Brukerstyrt Personlig 
Assistent

47
3550 Lønnskontoer

Tallene inkluderer utgifter i 
forbindelse med en person innenfor 
BPA-ordning

Vesentlige driftsendringer i 
2010 og i 2011

49
3560 Lønnskontoer

Nedlegging av boliger for psykisk 
utviklingshemmede i 
Kreklingehaugen ble gjennomført i 
2010. I tillegg ble flyttet en bruker 
med spesielt behov til annen 
kommune i 2011

Refusjon av lønnsutgifter
3560 17500 -1757

Inntekter sonen mottar i forbindelse 
med en bruker hjemmehørende i 
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49 annen kommune

Internfordeling 
Styrkingsmidler 53 3571 17900

Konto 17900 i 2010 gjaldt 
internfordeling av Styrkningsmidler

Bemanning og drift av 5 av 
IBO sine 6 leiligheter s

55
56 3580 Alle 5.133 Se egne kommentarer ang. IBO

Bemanning og drift av 1 av 
IBO sine 6 leiligheter 57 3580 Alle 8.782

Gjelder også driftsutgifter knyttet til 
en av EK’s leiligheter som driftes 
som institusjon.
Se for øvrig egne kommentarer ang. 
IBO

Intern fordeling av midler 
knyttet til psykiatri. 58 3590 12900 1959

Midlene fordeles til Lundeåne, Mai-
gården og Helsestasjon. Dekker 
også drift av leasingbiler og 
telefonutgifter knyttet til Psykisk 
helsetjeneste. Fordelingen gjøres på 
bakgrunn av årlig rapportering til 
Fylkesmannen ang. bruk av midler 
knyttet til psykiske helsetjenester

Redusert bemanning pga 
flytting 60 3591 Alle -2.700

Reduksjon i bemanning pga. 
ress.krevende bruker flyttet til annen 
kommune.
Se for øvrig egen kommentar.

Redusert bemanning fra 
2011 61 3593 Alle

Ble redusert med 1,45 stilling i 
forbindelse med budsjett 2011 og 
Driftstilpasninger 2010

Internoverføring drift av 
leasingbil og telefonutgifter

61
3593 12900 62

Tidligere lå også overføring av 
midler til drift av bygg på denne 
kontoen. Disse er nå ført over 
permanent til Miljøavdelingens 
ramme

Internfordeling av midler 
knyttet til Psykisk 
helsetjeneste 61 3593 17900 600

Se kommentarer ansvar 3590 konto 
12900

Bo- og skoletiltak rundt en 
bruker som kjøpes av 
ekstern leverandør 63 3594 13701 4.184

Prisen blir justert årlig etter pris- og 
lønnsvekst

Inntekter av matsalg ved 
kafeteriaen 65 3601 16201 245

Inkl. også salg av middager fra 
kjøkkenet på Lagård

Matutgifter knyttet til brukere 
av dagsenteret 66 3602 11150 628 Mat leveres fra kjøkkenet på Lagård
Egenandel for 
dagsenteropphold 66 3602 16000 245 Sats er statlig regulert
Matutgifter knyttet til 
beboerne i bofellesskapene 
og serviceleilighetene 67 3603 11150 1355 Mat leveres fra kjøkkenet på Lagård

Kostpenger fra beboerne 67 3603 16000/16200 1.450

Nedbemanning fra 2011
69

3610 Lønnskontoer

Det ble kuttet 30% stilling i 
forbindelse med Driftstilpasninger i 
2010

Egenbetalinger for 2 rom 
som benyttes som korttid-
/avlastningsplasser. 69 3610 16000 13

Det er ikke lenger mulig å ta betalt 
for avlastningsplasser.
Satsene er statlig regulert

Kafeteriaen ble nedlagt som 
en del av driftstilpasningene 
som ble vedtatt i 2009. 
Drives nå via NAV (se 
ansvar 3309)

70
3611 Alle kontoer

1 stilling er finansiert via 
psykiatrimidler. (se ansvar 3613 17900 -450

Utgiftene er fordelt som en del av 
lønnsutgiftene
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3590) 71

Matutgifter knyttet til 
beboerne i bofellesskapene 
og serviceleilighetene 71 3613 11150 1.355 Mat leveres fra kjøkkenet på Lagård

Kostpenger fra beboerne 71 3603 16000/16200 1.000

Lindrende behandling 73 3616 12000
Midlene er overført til ansvar 3710 
side 76 og styres via 2-vest

Medisinske forbruksvarer 
knyttet til felleslager i nybygg 75 3700 11100/11209 1.955

Lageret disponeres nybygget ved 
Lagård samt øvrige soner

Egenbetaling for 
sykehjemsbeboere 75 3700 16000 -5.200

Gjelder alle sykehjemsbeboere ved 
begge bygg ved Lagård.
Satsene er statlig regulert.

Kostpenger fra beboere i 
bofellesskapene ved Lagård 75 3700 16200 -1.400

Må sees i sammenheng med ansvar 
3734 side 87 hvor utgiftene påløper

Lindrende behandling
76

3710 Lønnskontoer 200

Midlene er flyttet fra 3616 og 3711 til 
eget ansvar ved Lagård.
Benyttes til ekstra bemanning i 
forbindelse med at lindrende 
behandling 

Refusjon lønnsutgifter 77 3711 17004 -387

Frem til 2011 dekkes DMS 60% av 
2-vest sin leder. Fra 2012 må 
avdelingen selv finne inndekning for 
dette, noe som vi kommer tilbake til 
ved en senere anledning av året.

Medisiner – felleslager gml. 
Bygg 78

3712 11140 494

Lageret disponeres av 2-vest og 3-
ABC, og er knyttet til 
sykehjemspasienter

Sammenslåing
81
82 3724/25 Alle kontoer

Ansvar 3724 og 3725 ble i  2011 
slått sammen til et ansvar. Dette 
gjelder 3. etg. I nybygget

Medisiner – felleslager 
nybygg

81

3724 11140 158

Lageret disponeres av 
sykehjemspasienter i nybygget –
hovedsakelig bosatt i 3. etg.

Vaskeritjeneste kjøpt vi 
Helse Stavanger, samt 0,5 
stilling som husøkonom 84 3731 Alle kontoer 2.144

Vask av uniformer for ansatte. I 
tillegg vask av klær og sengetøy for 
sykehjemsbeboere. R

0,25 stilling ved sentralbord

85
3732 Alle kontoer 135

Samarbeidsavtale med Helse 
Stavanger. I tillegg dekkes 
kopieringsutgifter knyttet til gammelt 
bygg.

Vedlikehold/vaktmester og 
tekniske utgifter ved 
”gammelt” bygg. 86 3733 Alle kontoer 554

Samarbeidsavtale med Helse 
Stavanger

EK andel av utgifter til drift 
av kjøkkenet ved Helse 
Stavanger. 87 3734 Alle kontoer 5.298

Gjelder alle beboere på Lagård 
sjukeheim og Lagård bo- og 
servicesenter

Administrativ 100% stilling i 
forbindelse med 
Samhandlingsreformen 88 3750 Alle kontoer 495 Prosjektstilling med varighet 2 år
Kommunal andel til 
medfinansiering –
Samhandlingsreformen 89 3751 13000 13.664 Betales à konto pr. mnd.
Dagbøter utskrivningsklare 
pasienter –
Samhandlingsreformen 90 3752 14000 854 Betales etter påløpte utgifter

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.

Driftsreduksjoner ved avdelingen
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I kommunestyrets vedtak ligger følgende reduksjoner inne:

1. Vertskommunereduksjon
a. Reduksjonen skal foretas i forbindelse med at brukere med psykisk 

utviklingshemming og/eller vertskommunebeboere faller fra eller flytter til 
annen bosted. Dette punktet kommer avdelingen tilbake til når vi får endringer 
av denne karakter. Inntil videre ligger denne reduksjonen som en endring til 
rammenivå på ansvar 3100 (kontoen inneholder også andre forhold).

2. Nedbemanning ved Overgangsboligene i Langevannsveien
a. Nedbemanningen som skyldes at person med behov for omfattende 

ressurskrevende tjenester har flyttet til annen kommune. Nedbemanningen 
har foregått over flere måneder, og de berørte ansatte har fått tilbud om andre 
jobber internt i kommunen. En anser denne prosessen nå for å være 
ferdigstilt.

Eventuelt nye driftstilpasninger som må foretas i forbindelse med detaljbudsjettet:
3. Inndekning av 60% stilling som avdelingsleder ved 2-vest

a. Det ble like før nyttår kjent at tidligere års medfinansiering av avdelingsleders 
lønn ved 2-vest utgår. Medfinansieringen har vært på 60% av leders lønn.

b. Avdelingen kommer tilbake på et senere tidspunkt med forslag på hvordan 
denne inndekningen kan gjøres.

Økning i avdelingsvise inntekter
I kommunestyrets verbalvedtak (punkt 26) skal inntekter/avgifter som ikke blir justert / endret 
gjennom andre reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. For avdelingen 
omfatter dette følgende poster:

 Timepris for hjemmehjelptjenester økes fra kr. 157 pr. time til kr. 165 pr. time
Øvrige maksimumsgrenser innenfor 

 Leie av kommunal trygghetsalarm økes fra kr. 89  til kr. 94 pr. mnd
 Avgift ved bruk av privateid trygghetsalarm økes fra kr. 40 til kr. 42 pr. mnd

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere reduksjoner samtidig som det er 
forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje med 
andre avdelinger). 

Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 
19.12.2011 – for budsjettåret 2012.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Brutto driftsutgifter 354.525 353.945 352.990
Inntekter -44.490 -44.490 -44.490

Sum (økonomisk ramme) 310.035 309.455 308.500
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En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Omtales ikke i denne sak. Investeringene er satt av 
kommunestyret og går på det enkelte prosjekt.

- - -

Sum - - -
~ o ~

Alternative løsninger:
Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en 
annen post.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210858 Rammeark 2012 - HO.pdf
210859 Detaljbudsjett 2012 - HO.pdf

Vedlegg 1 – Vedtatt rammeark for Helse- og omsorgsavdelingen
Vedlegg 2 - Forslag til detaljbudsjett for Helse- og omsorgsavdelingen for 2012 

Parter i saken:

























































































































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.01.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
11/1715
Journalpostløpenr.:
12/1359

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/12 Formannskapet 08.02.2012

Detaljbudsjett 2012 Levekår, Skole- og oppvekst.
  

Sammendrag:
Saken gjelder detaljbudsjett 2012 for Levekårsavdelingen – Skole- og oppvekst.
Budsjettet er basert på vedtak i Kommunestyret basert på vedtak 20.12.11.

Rammene til avdelingen er stramme, dette på grunn av reduksjoner tidligere år og på grunn 
av forhold som avdelingen har dekket inn av ramme uten kompensasjon.
For eksempel er driftsbudsjettet utenom lønn for skoler og barnehager ikke oppjustert i 
henhold til prisjustering i de siste årene. Dette gir et strammere budsjett.

Regnskapet 2011 er per dags dato ikke ferdigstilt, men per 20.01.12 er nettoforbruket kr. 
289 306 373,- mens budsjett 2011 er på kr. 294 771 000,-
Det vil komme til flere utgifter. Dessuten vil det bli søkt om overføring fra 2011 til 2012 om en 
del ubrukte midler.

Saksgang:
Detaljbudsjettet for Levekår- Skole- og oppvekst behandles og avgjøres av Formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 24.01.2012:
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Detaljbudsjettet for 2012 for Levekårsavdelingen, Skole- og oppvekst er ikke tidligere 
behandlet.
Kommunestyret har vedtatt budsjettrammen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Budsjettet for avdelingen var i 2011 kr. 294 771 000,-
I 2012 er budsjettrammen kr. 301 753 000,- dvs. en økning fra 2011 på kr. 6 982 000,-
Endringene i budsjettrammen fra 2011 til 2012 henger sammen med flere forhold, blant 
annet:

- Økt tilskudd til private barnehager på kr. 5 600 000,-
- Lønnsjustering.
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Fordeling av utgifter og inntekter på de ulike hovedpostene:
Justert

Brutto driftsutgifter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 11-12
Lønn og sosiale utgifter (10) 232.844.000 232.170.900      673.100
Kjøp av varer (11)   22.839.000   24.318.929 - 1.479.929
Kjøp av tjenester (12 + 13)   75.541.000   77.738.700 - 2.197.700  
Overføringsutgifter (14)     7.180.000     7.685.200 -    505.200
Finansutgifter (15)       0                  0                             0
Sum brutto driftsutgifter 338.404.000 341.913.729 - 3.509.729

Justert
Brutto driftsinntekter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 11-12
Salgsinntekter (16) -  13.527.000 -12.721.000 - 806.000
Refusjoner (17) -  18.689.000 -22.411.000 3.722.000
Overføringsinntekter (18) -    4.435.000 -  9.970.129 5.535.129
Finansinntekter (19)                    0 -  1.670.600 1.670.600
Sum inntekter - 36.651.000 -46.772.729          10.121.729

Nedenfor er satt opp en oversikt over vesentlige endringer i budsjettet 2012 i forhold til 
budsjettet 2011 (vedtatt av Kommunestyret):

Side Ansvar Konto Beløp Kommentar

Flere Flere Diverse 1 882 000 Lønnsøkninger skole- og oppvekst
3 2100 14901 399 000 Rammeøkning som benyttes til:

- Valgfag 8.trinn fra 1.uagust 2012
- Lønnsjustering

5 2101 10101 -180 000 60 % stillingsreduksjon ved Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste (PPT) 

5 2101 Flere 250 000 Lagt inn hel stilling ved PPT fra 01.08. 2012:
Eigersund dekker 60 % av stillingen, de 
andre Dalane kommunene 40 %
Antall lærerstillinger er redusert med 60 % i 
grunnskolen.

8 2201 -400 000 Foreldrebetaling SFO er økt med kr. 
400 000,- fra 01.08. 2012.

9 2202 Flere - 90 000 Avvikle juliåpen SFO
21 2230 10101 250 000 Økt tilskudd Husabø skole som følge av 

klassedeling på 4.trinn.
21 2230 Flere 425 000 Tilskudd fremmedspråklige elever ved 

Husabø skole
32 2250 Diverse - 520 000 Innsparing ved å legge flytte ungdomstrinnet 

fra Helleland skole til Lagård 
Ungdomsskole.

38 2270 Flere 425 000 Tilskudd fremmedspråklige elever ved 
Husabø ungdomsskole

41 2291 Flere 80 000 Utgifter til kunnskapsløftet er økt med
 kr. 80 000,-

47 2310 16000 -200 000 Brukerbetalinger Kulturskolen er økt med 
Kr. 200 000,-

52 2410 10101 - 195 000 60 % stillingsreduksjon 
Voksenopplæringssenteret.

54 2411 10110 -1 520 000 Bortfall av introduksjonslønn 2012.
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54 2411 11206 - 350 000 Reduksjon av forbruksmateriell flyktninger
54 2411 11209 100 000 Kr. 100 000,- til Lokal Samhandlingsavtale 

mellom Eigersund kommune – EIK –
Idrettsrådet (3-årig prosjekt)

55 2500 Diverse 575 000 Tilskudd ressurskrevende tjenester barn
55 2500

Funksjon 
211

14713 2 500 000 Barnehagetilskudd inn i rammen. 

55-
69

2520-2560 16000 -200 000 Foreldrebetaling barnehager økes med kr. 
200 000,- fra 01.08. 2012.

57 2501 13702 5 600 000 Budsjettert tilskudd private barnehager er 
økt med kr. 5 600 000,-

72 2571 Flere -110 000 Prosjektet Famileavdeling er avsluttet 
01.01.12.
Innspart beløp er overført Tusenbeinet Åpen 
barnehage og Barnevernet.

77-
82

2720-2741 Flere Felles barnevern for Dalane (Unntatt 
Bjerkreim) er etablert 01.12.11.
Endring av ansvarsnumre er foretatt.

81 2727 14901 300 000 Opprettelse av felles interkommunalt 
barnevernsvakt.

83 2830 14901 - 730 000 Avvikle ungdomskontakten
83 2830 14901 200 000 Beløp av opprettelse av ungdomskontakt.

Dato er ikke fastlagt.

Saksbehandlers vurderinger:

Kommentarer knyttet til noen forhold:

Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune- Idrettsrådet – EIK
EIK og Eigersund kommune har et samarbeid vedrørende elever med innvandrerbakgrunn.
Dette har fungert ved at EIK har fått henvendelser fra Husabø skole (mottaksskole for 
innvandrere)
Elevene bli innlemmet i klubben, samt for utstyr fra EIK sin utstyrleverandør.
EIK ønsker å bli enda tydeligere i arbeidet med å få personer med innvandrerbakgrunn inn i 
aktiviteter via lavterskeltilbud.
Dette vil særlig gjelde jenter.
I tillegg, er det flere passive foreldre som klubben også ønsker å få i aktivitet.
Målgruppen for samhandlingsavtalen er derfor definert som passive foreldre / jenter med 
innvandrerbakgrunn.
Målsettingen er at EIK skal drive dette arbeidet gjennom en 50 % stilling.
Eigersund kommune bidrar med kr. 100 000,- pr. kalenderår i 2012, 2013 og 2014.
Den lokale samhandlingsavtalen er underskrevet av ordfører Leif Erik Egaas, Kenneth 
Pedersen, Idrettsrådet og Kenneth Andersen for EIK.

Brukerbetaling, barnehage, SFO og Kulturskolen
Inntektsøkning er lagt inn med virkning fra 01.08.12

Tilskudd private barnehager 2012
Avdelingen har fått tilført kr. 5.600. 000 til økning av tilskuddet.
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Felles barnevern for Dalane
Opprettet 01.12.11 for Eigersund, Lund og Sokndal kommune.
Bjerkreim har valgt å stå utenfor.
Kontorsted og felles administrasjoner lagt til Egersund.
Interkommunalt barnevern i Dalane har fått tilført 2,5 ekstra stillinger fra Fylket i forbindelse 
med barnevernsamarbeidet.
I forbindelse med budsjettet er det opprettet flere nye ansvarsområder.

Universell utforming:
- Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår av saksfremlegget.

Alternative løsninger:

Foreta endringer i fremlagt forslag.
En økning på en post, vil resultere i en reduksjon på en annen post.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
211037 Vedlegg 1 - skole.pdf
211039 Vedlegg 2 - Skole.pdf

Forslag til detaljbudsjett 2012 for Levekår, Skole- og oppvekst

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 30.08.2011 Vital Forsikring ASA
Budsjett kollektiv pensjon kommunalt ansatte 
2012, foreløpig

6 I 24.10.2011
Kommunenes 
sentralforbund

Angående spørsmål om eiendomsskatt

8 I 07.11.2011 Kari Svanes Sørensen
Vedr. forslag om nedleggelse av avdeling ved 
Lundeåne bo- og servicesenter

9 I 07.11.2011 Kari Svanes Sørensen
Vedr. forslag om nedleggelse av avdeling ved 
Lundeåne bo- og servicesenter

10 I 07.11.2011 Ingrid J. Larsen
Ad. foreslåtte reduksjoner i eldreomsorgen -
nedleggelse av en avdeling på Lundeåne bss

11 I 07.11.2011 Ingrid J. Larsen
Ad foreslåtte reduksjoner i eldreomsorgen -
nedleggelse av en avdeling på Lundeåne bss

12 I 08.11.2011 Utdanningsforbundet Budsjettinnspill fra Utdanningsforbundet
13 U 11.11.2011 Formannskapet Omdisponering av samhandlingsmidler
25 U 14.11.2011 Solveig Ege Tengesdal Spørsmål til budsjettforslaget - kommentarer
26 U 17.11.2011 Solveig Ege Tengesdal Spørsmål til budsjettforslaget - kommentarer
15 I 18.11.2011 Frelsesarmeen i Forslag om nedleggelse av Fyrlyssenteret i 
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Egersund Egersund

14 U 24.11.2011

Halvor Ø. Thengs; 
Odd Stangeland; 
Ruth Evy Berglyd; 
Solveig Ege Tengesdal; 
Tommy Bjellås; 
Tor Inge Rake; 
Arne Stapnes

Informasjon knyttet opp mot budsjettmessige 
forhold

24 X 30.11.2011
Ressursfordeling skolene - budsjett- og 
økonomiplan 2012-2015

23 X 05.12.2011
Ressursfordeling skolene - budsjett- og 
økonomiplan 2012-2015

16 I 06.12.2011
Eigersund kirkelige 
fellesråd

Budsjett 2012 - feil kostratall

20 I 12.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 -
innsending

17 X 12.12.2011
Leif Erik Egaas; 
Odd Stangeland

Ang. budsjett 2012

18 X 13.12.2011
Ketil Helgevold; 
Leif Erik Egaas; 
Odd Stangeland

Budsjett 2012

19 U 14.12.2011 Fylkesmann i Rogaland
Oversendelse av budsjettdokument -
rådmannens forslag

21 U 06.01.2012 Fylkesmann i Rogaland Oversendelse av vedtatt budsjett (B2012)

.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.01.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
12/208
Journalpostløpenr.:
12/2664

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

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/12 Formannskapet 08.02.2012

Detaljbudsjett 2012 Levekår - kultur

Sammendrag:
Saken gjelder Levekårsavdelingen - Kultur sitt detaljbudsjett for 2012 basert på 
budsjettvedtak i Kommunestyret den 20. desember 2011.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner, samtidig som det 
er forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje 
med andre avdelinger). Basert på dette har det i detaljbudsjetteringen vært behov for 
gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere års budsjett samt regnskapstall 
tidligere år. Det er ikke foreslått at tiltak eller andre forhold legges ned/avvikles i forbindelse 
med foreslått detaljbudsjett 2012.

En viser til at regnskapet for 2011 er sluttført, men ikke revidert. Regnskapet for 2011 viser at 
Kulturavdelingen hadde et netto mindreforbruk på totalt 200.000 kroner. Dette har stort sett 
sin forklaring at tidligere overskudd fra Fiskeriets dag ikke er brukt i 2011, samt at det er 
brukt mindre lønnsutgifter i kulturadministrasjonen enn budsjettert.

Saksgang:
Behandles og avgjøres av formannskapet. Kommunestyret vedtar avdelingen sin ramme, 
men formannskapet kan endre på poster. Dvs. flytte midler eller øke inntekter innenfor 
avdelingens rammer. 

Rådmannens forslag til vedtak :

Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Detaljbudsjettet 2012 for gjelder Levekårsavdelingen - Kultur er ikke direkte behandlet 
tidligere. Samtidig påpeker en at budsjettet for avdeling er en del av den administrative og 
politiske budsjettprosess – hvor flere forhold er vurdert. Videre hvor Kommunestyret har lagt 
klare føringer i fastsettelse av økonomisk ramme.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Økonomisk oversikt avdelingen – økonomisk ramme:
Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter:

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Brutto driftsutgifter 16.593.000 15.909.000 684.000
Inntekter 4.717.000 4.592.000 125.000
Netto ramme 11.876.000 11.317.000 559.000

Årsaken til endringer i budsjettene mellom 2012 og 2011 henger sammen med flere forhold –
hvor en peker på spesielt følgende forhold:

1. Reelle lønnsjusteringer ift. hjemler
2. En påpeker at midler som overføres fra 2011 til 2012 (i forbindelse med 

årsregnskapet for 2011) så blir disse regnskapsmessig ført. Dvs. at de er ikke en del 
av detaljbudsjettet.

Økonomisk oversikt avdelingen – fordeling på økonomiske hovedposter:
Brutto driftsutgifter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Lønn og sosiale utgifter (10) 6.266.000 5.995.000
Kjøp av varer (11) 3.312.000 3.125.000
Kjøp av tjenester (12) 633.000 633.000
Overføringsutgifter (13 -14) 6.382.000 6.156.000
Finansutgifter (15) 0 0
Sum brutto driftsutgifter 16.593.000 15.909.000

Inntekter Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Salgsinntekter (16) 4.433.000 4.258.000
Refusjoner (17) 284.000 334.000
Overføringsinntekter (18) 0 0
Finansinntekter (19) 0 0
Sum inntekter 4.717.000 4.592.000

Saksbehandlers vurderinger:
Detaljbudsjettet for 2012 – inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.12.2011 – er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets 
endringer:

Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Lønnsendringer Diverse 35

Kiosk 5411 -50 Redusert kioskvarer

Tilskudd DFM 5120 50

Økt husleie biblioteket 5210 25

Økt husleie Pingvinen 5320 38

Pingvinen – reduserte inntekter 5320 40

Kinoen – div. reguleringer 5410 215

Leieinntekter Byteltet 5610 60

Billettavgift 25 kroner 5610 -250

Kulturhus div reguleringer 5500 -210

Indeksreg. Lag/foreninger 5720 65

Dalane kulturfestival 5914 100 Arrangeres hvert 2. år
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.



3

Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser vesentlige poster og/eller endringer:

Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Billettavgift 25 kroner 5610 16206 -250 Baseres på 10.000 besøkende

Kinoen – div. reguleringer 5410 10100 215 Lønnsjusteringer ift hjemler

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.

Økning i avdelingsvise inntekter
I kommunestyrets verbalvedtak (punkt 26) skal inntekter/avgifter som ikke blir justert / endret 
gjennom andre reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. For avdelingen 
omfatter dette følgende poster:

 Inntekter basert på billettavgift 25 kr pr. billett i Byteltet: 250.000
 Kinoinntekten er uendret pga ombygging/brannsikring.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere reduksjoner samtidig som det er 
forhold som avdelingen har dekket over egen ramme (uten kompensasjon – på lik linje med 
andre avdelinger). Basert på dette – samt vedtatte reduksjoner / endringer – har det i 
detaljbudsjetteringen vært behov for gjennomgang av de ulike konto målt opp mot tidligere 
års budsjett samt regnskapstall. Dette har medført bruk av ”ostehøvelprinsippet” på ulike 
konto. Dette medfører en utfordring på flere felt.

Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 
19.12.2011 – for budsjettåret 2012.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Brutto driftsutgifter 16.593.000 16.493.000 16.593.000
Inntekter 4.717.000 4.717.000 4.717.000

Sum (økonomisk ramme) 11.876.000 11.776.000 11.876.000

En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Omtales ikke i denne sak. Investeringene er satt av 
kommunestyret og går på det enkelte prosjekt.

- - -

Sum - - -

Alternative løsninger:
Foreta endringer i fremlagt forslag. En økning på en post må resultere i en reduksjon på en 
annen post.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg 1 - Forslag til detaljbudsjett gjelder Levekårsavdelingen - Kultur for 2012 



















































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.01.2012
Arkiv: :FE-231, FA-D11, 
FA-D23, TI-&53
Arkivsaksnr.:
12/45
Journalpostløpenr.:
12/1171

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

Miljøavdelingen
Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning
Linda Drageland
Konsulent
51 46 83 19
linda.drageland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/12 Formannskapet 08.02.2012

Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller
  

Sammendrag:
Egersundshallen og øvrige idrettshaller samt svømmehaller i Eigersund kommune leies ut til 
ulike arrangementer. Her har det vært varierende praksis med hensyn til pris og betingelse 
for utleie. For å samle dette og for å få mest mulig lik praksis i de ulike idrettshaller og 
svømmehaller, samt for å øke kommunens inntekter foreslås nye leiesatser. I tillegg lånes pr 
i dag stoler og bord ut gratis til konfirmasjoner etc fra Egersundshallen. Det foreslås at det 
settes en leiesats for denne utleien.

Saksgang:
Saken avgjøres i formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2012:

Formannskapet vedtar utleiepriser for idrettshaller og svømmehaller som fremgår av vedlagt 
forslag utarbeidet av seksjon bygg og eiendom, datert 12.01.2012. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kultur og oppvekstutvalget behandlet 17.02.2011 sak som gjaldt utleiepriser for kommunale 
bygg og anlegg. Arkivsak 11/251, journalpost 11/4058. Herunder ble leiesatser for Slettebø 
varmtvannsbasseng omhandlet.

Kultur og oppvekstutvalgets møte den 14.06.2011 ble bl.a. vedtatt at Dalane Kristne skole får 
gratis leie av varmtvannsbasseng på Bakkebø. (KUO-023/11) (arkivsak 11/809). 

Andre opplysninger / fakta i saken:
De årlige driftsutgiftene til de ulike idrettshallene og svømmehallene er betydelige. Priser 
som i dag benyttes til utleie av Egersundshallen er priser fastsatt i 1996. For utleie av bord 
og stoler er det ikke satt noen pris så disse lånes ut gratis. 

Saksbehandlers vurderinger:
Eigersund kommune har store utgifter til bl.a. oppvarming, renhold, vaktmestertjeneste, 
vedlikehold og drift av aktuelle bygg. I dag lånes bl.a. idrettshaller og svømmehaller gratis av 
for eksempel bedriftsidrettslag, private skoler, ”vennegrupper” etc. Bord og stoler lånes ut 
gratis til ulike arrangementer så som bl.a. private selskaper som konfirmasjoner. Dette er 
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utleie og utlån som kommunen har utgifter til. Rådmannen mener derfor det er rimelig at det 
betales en viss leiesum. 

Forslaget om å øke utleieprisene er forlagt Kulturkontoret. Tilbakemelding er at 
Kulturkontoret mener at forslaget til økte leiesatser vil redusere motivasjon for fysisk fostring 
blant kommunens innbyggere. Prisforslaget når det gjelder kulturarrangementer i 
Egersundshallen anses å være kulturfiendtlig. Viser til prisøkning for leie av kulturhuset der 
aktiviteten er halvert i 2011.

Det er også utarbeidet et forslag til leiekontrakt som skal benyttes ved utleie. Miljøavdelingen 
foretar fakturering. Rådmannen anbefaler at forslag til vedtak vedtas.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene er ikke beregnet., men antas å gi vesentlig større 
leieinntekter.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
- Forslaget vedtas med endringer fastsatt av formannskapet.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
208841 Forslag utleiepriser idrettshaller og svømmehaller datert 12.01.12.doc
208842 Leiekontrakt - idretts- og svømmehaller i Egersund kommune.doc
208843 Utleiepriser for skoler, kirker, idrettsanlegg m.m. fra ca 1996.pdf
208845 Utleiepriser kommunale bygg - KOU 004-11 - den 17.02.2011.pdf
208846 Spørsmål - orienteringer i Kultur og oppvekstutvalgets møte 14.6.2011.pdf

Parter i saken:
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EIGERSUND KOMMUNE –
UTLEIEPRISER IDRETTSHALLER OG 
SVØMMEHALLER

Treningstider tildeles av Kulturkontoret og følger skoleåret (august t.o.m. juni). Konkurranser/seriespill/andre 
arrangementer avtales med ansvarlig for idrettshall (vaktmester). Ved større arrangementer (konserter, festivaler 
etc.) må leie avtales med Kulturkontoret. 

Følgende utleiepriser er fastsatt gjeldende fra 01.03.2012. For avtaler som allerede er inngått vil nye leiepriser 
først bli gjeldende fra august 2012. Utleieprisene er vedtatt av formannskapet den 08.02.2012.

Fast minste leiebeløp inkluderer 2 timer leie og vask. Timeprisen kommer i tillegg pr. time utover de to timene 
den faste leien inkluderer:

Utleie idrettshall/gymnastikksal (ikke svømmehall)

(Eigerøy skole, Grøne Bråden skole, Rundevoll skole, Lagård 
ungdomsskole, Slettebø Idrettsbygg samt Egersundshallen)

Fast minste 
pris (leie 2 
timer)

Time pris 
utover 2 
timer

Leie en 
ukentlig 
time pr 
halvår

Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).

- - 0,-

Trening/øving lag, foreninger, vennegrupper og bedriftsidrettslag, 
private skoler og barnehager etc. og andre som ikke er kvalifisert 
til kommunale idrett-/kulturmidler. Fast trening 1 time i uken.

- - 2000,-

Konkurranser/seriespill/seminar og lignende etc. på lørdager og 
søndager.

300,- 150,- -

Konkurranser/seriespill/seminar og lignende, treningssamlinger 
etc. lørdager og søndager utenbys arrangør (minste leietid er 2 
timer, timeleie inkluderer her søppeltømming).

600,- 300,- -

Døgnleie for overnatting for lokale leietakere (lag og foreninger) . 800,- - -
Døgnleie for overnatting ”utenbys” arrangør (lag og foreninger) . 1.600,- - -

Egersundshallen
Kommersielle arrangementer – Fast minimumspris kr. 3.500,- i leie for ett døgn og i tillegg en ”kommunal 
billettavgift” på kr. 25,- pr. solgte billett. For særskilte arrangementer kan dette etter søknad fravikes av 
formannskapet. (Egersundshallen leies ut til kommersielle arrangementer en sjelden gang. Slik utleie gjøres ikke 
fra andre bygg som omfattes her.)

Utleie av svømmehallen i Egersundshallen
Fast minste 
pris (leie 2 
timer)

Time pris 
utover 2 
timer

Leie en 
ukentlig 
time pr 
halvår

Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).

- - 0,-

Private brukere, herunder private og fylkeskommunale skoler og 
private barnehager etc. (ukedager)

300,- 150,- 3000,-

Trening/øving utenbys lag og foreninger (leie lørdager og 
søndager).

- 600,- -

Private brukere, herunder private og fylkeskommunale skoler og 
private barnehager etc. (minsteprisen gjelder leie i 2 timer, for 
flere timer påløper time pris) – lørdager og søndager.

1000,- 150,- 3000,-
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Utleie av svømmehallen i Lagård ungdomsskole
(kun ukedager)

Fast minste 
pris (leie 2 
timer)

Time pris 
utover 2 
timer

Leie en 
ukentlig 
time pr 
halvår

Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).

- - 0,-

Private brukere (minsteprisen gjelder leie i 2 timer for flere timer 
påløper time pris) .

600,- 150,- 3000,-

Utleie av svømmehallen i Slettebø Idrettshall
(ikke søndager)

Fast minste 
pris (leie 2 
timer)

Time pris 
utover 2 
timer

Leie en 
ukentlig 
time pr 
halvår

Trening/øving lag og foreninger kvalifisert til idrett-
/kulturmidler. (Treningstider tildelt av Kulturkontoret).

- - 0,-

Kommersielle leietakere. 600,- 150,- 6000,-
Private brukere. 300,- 150,- 3000,-
Interkommunale tiltak og private skoler, private barnehager etc. 300,- 150,- 3000,-
Kommunale tiltak. Leie for personer med bistandsbehov. 
(Minimum 1 av leietakerne må være hjelpetrengende).

0,- 0,- 0,-

Det skal ved leie ryddes skikkelig opp etter bruk og søppel skal fjernes. Dersom leietaker ikke har ryddet 
tilkommer et tilleggsgebyr på kr. 1.000,- samt kr. 100,- per søppelsekk som blir fjernet. Unntaket er utenbys 
arrangør hvor søppeltømming er inkludert i leien. Her må sekker settes på anvist plass.

Utleie av bord, stoler og scene fra Egersundshallen
Pris
Scene (1 stk) – Pris kr. 2.000,-. Prisen er for inntil en ukes leie. Leier må selv hente, rigge opp og demontere 
scenen.
Stol – Kr. 5,- per døgn for leie av en stol

Bord – Kr. 20,- per døgn for leie av ett bord

Alle leiesatser reguleres hvert 3 år ihht konsumprisindeks. Første regulering vil skje 01.01.2015 med 
utgangspunkt i indeks pr. 01.01.2012.

Seksjon Bygg og eiendomsforvaltning
12.01.2012



LEIEKONTRAKT – IDRETTS- OG 
SVØMMEHALLER I EIGERSUND KOMMUNE

Egersund ___ / ___ - _____ 

Denne leieavtalen er inngått mellom Eigersund kommune og 

Navn: _____________________________________________________________ 

Adresse/faktura adresse: ______________________________________________ 

Tlf: __________________________________ 

Avtalen gjelder for (sett kryss): 

Svømmehallen * _________ Idrettshallen **_________ 

i bygg: _____________________________

* Før underskriving av kontrakt for leie av svømmehaller må leietaker fremlegge dokumentasjon 
for godkjent badevakt. Kurs for badevakter arrangeres av Egersundshallen, tlf. 51 49 12 64. 

** Ved fotballspill i alle bygg er det påbudt å bruke softball eller annen ball beregnet på innendørs 
bruk.

Dato: _________ Fra kl. _________ til kl. _________ 

Pris: 

Fast pris: ___________ Antall timer: ____ Timepris: _________ kr. Totalt: _________ kr. 

Døgnleie med overnatting: Totalt:  _____________

Leie av scene fra den  ___________ til den ___________  kr. 2.000,- for leie inntil en uke.

Leie av stoler. Antall _______ x døgn _______ x pris pr. stol kr 5,-. Totalt kr. ___________

Leie av bord. Antall _______ x døgn ________ x pris pr bord kr. 20,-. Totalt kr. _________

Viktig! En gjør oppmerksom på at ved leie av svømmehallen er det leietakers ansvar å ha 
godkjente badevakter ved bassengkanten. Det er også leietakers plikt å sette seg inn i rutiner som 
bl.a. gjelder ved brann. Ved henvendelse til vaktmester vil ansvarlig kontaktperson for 
arrangementet gis innføring i disse.

- Egersundshallen kan leies ut til organisasjoner/lag og private/offentlige bedrifter. 
Organisasjoner/lag tilhørende Eigersund kommune har prioritet. Kommunen har 
godkjenningsmyndighet for søknader om leie.



- Leietaker er ansvarlig for at idrettshall/svømmehall/scene/bord/stoler tilbakeleveres i 
samme stand som ved overtakelsen. Ødeleggelser kan søkes erstattet av leietaker. 
Dersom hall/svømmehall ikke er ryddet tilkommer det et gebyr på kr. 1.000,-.

- Stoler og bord skal tilbakeleveres i rengjort stand.
- Søppel skal fjernes fra området og brannfarlig materiell deponeres på egnet sted. 

Dersom søppel ikke er fjernet tilkommer et gebyr på kr. 100,- per søppelsekk som blir 
fjernet. 

- Tap av personlige eiendeler dekkes ikke av kommunen.
- Eventuell avbestilling skal skje senest 1 uke før arrangementet. For senere avbestilling 

faktureres leieprisen.
- Ved mislighold av avtalen kan leietaker nektes ny leieperiode.
- Ved spesielle arrangementer må fast ukeleie vike. Eigersund kommune plikter i slike 

tilfeller å varsle leietaker i godt tid.
- Ved leie av idrettshall til overnatting må dette meldes brannvesenet. Det vises til brann 

og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen kan pålegge nødvendige sikringstiltak. Eget 
skjema må sendes brannvesenet minimum en uke før overnattingen. Skjema kan 
hentes på kommunens hjemmeside under Brann- og redningstjeneste.

- Brannsikkerhet ved festivaler og andre store arrangementer. Dersom Egersundshallen 
leies til festivaler, konserter og andre store arrangementer er leietaker forpliktet til å i 
god tid i forveien å melde fra til brannvesenet i kommunen. Skjema for å melde slike 
arrangementer til brannvesenet kan hentes på kommunens hjemmesider under Brann-
og redningstjeneste.

Kopi av avtalen sendes Miljøavdelingen ved Seksjon Bygg og eiendom for fakturering.

Undertegnede har lest igjennom ovenstående og akseptert de punkter som her er beskrevet. 
(Underskrift er på vegne av ansvarlig leietaker)

Dato: ____________________ Signatur: ____________
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 Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets 
møte 14.6.2011
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.04.2011:

14.06.2011 Kultur- og oppvekstutvalget

Møtebehandling:
LIV TONE ØIUMSHAUGEN – H

Spesialtimer i skolen.
”Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og kontrollere at 
spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte vedtak/timer.”

Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og kontrollere at   
spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte vedtak/timer.

BENTE S. GUNVALDSEN – KRF
 Stilte spørsmål rundt problematikken der lærere må undervise sine egne barn på 

skolen.
 Ba om at interpellasjon fra Unn Therese Omdal som ble lagt frem i 

kommunestyret 6.6.2011 vedr.  mennesker i Eigersund som lever under 
fattigdomsgrensen i Eigersund, ble lagt frem som referatsak til neste møte.

THOR KRISTIAN KLEPP - AP
Vedr. bruk av paviljongen ved Kulturskolen.

Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen når det 
gjelder leie/lån.



Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ? 

Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen når det 
gjelder leie/lån.
Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ? 

ANETTE HOÅS – V og KÅRE INGVAR HELLAND
Refererte til mottat mail vedr. utleiestatsene for varmvannsbassenget på Bakkebø.  

Det ble bestemt av Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og 
Dalane Kristne skole får gratis leie.

VEDTAK:
Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og Dalane Kristne 
skole får gratis leie av varmtvannsbasseget  på Bakkebø

Votering:

KUO-023/11 Vedtak:

1. Ber om en sak til neste møte der muligheten for å kartlegge og 
kontrollere at   spesialtimer og vedtak pr. elev er i tråd med tildelte 
vedtak/timer.”

2. Det legges frem en sak angående bruk av paviljongen ved kulturskolen 
når det gjelder leie/lån.
Bruk av studioet/bandrommet ved skolen har blitt bevilget midler for 
fullfinansiering. Er studioet i bruk ? 

3. Revmatikerforeningen, rehabiliteringsgruppe v/Anne Lise Mong og 
Dalane Kristne skole får gratis leie av varmtvannsbassenget  på 
Bakkebø

Vedtaket er enstemmig.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/12 Formannskapet 08.02.2012

Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne -
Ålgård - revidert behandling
  
Sammendrag:
Eigersund kommune har tidligere i sak 103/11 avgitt høringsuttale i forbindelse med 
konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne. Statens Vegvesen har i etterkant av 
dette oppdaget  at en har lagt til grunn feil kostandstall. En har nå har oppjustert kostnadene 
for Firefeltskonseptet betydelig, men rådmannen presiserer at de sentrale problemstillingene
fremdeles er den samme.  Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, 
spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny veg 
vil gi stor samfunnsnyttig effekt, både i form av  færre drepte og hardt skadde, forsterket 
regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling. Muligheter for etappevis utbygging 
vil være viktig både sett i forhold til behov og økonomi. Rådmannen anbefaler at en gir 
tilslutning til revidert KVU med noen presiseringer.

Saksgang:
Formannskapet avgir uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 05.01.2012:

Det gis tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer jfr. 
tidligere vedtak i sak 103/11:

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges 
som firefelts veg

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg.
 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt 

lokalvegnett.
 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom 

Kristiansand og Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional 
utvikling.

 Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak 
på kort sikt i de største flaskehalsene. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
103/11 Formannskapet 28.09.2011
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Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne - Ålgård - revidert 
behandling

1. Bakgrunn

Det vises til tidligere behandling av saken – se vedlegg 1. Statens vegvesen har i brev 
av14.12. 2011 – se vedlegg 2 gjort oppmerksom på oppdaterte kostnadsoverslag og med 
bakgrunn i dette legges saken fram til ny behandling.

2. Saksopplysninger og problemstilling

Fra vedlegget til oversendelsesbrevet fra Statens vegvesen gjengis følgende:

Det viser seg dessverre at det er oppgitt feil kostnadstall for Firefeltkonseptet i KVU-
rapporten. Det uriktige kostnadstall ble også lagt til grunn for den samfunnsøkonomiske 
analysen. Kostnaden for dette konseptet er 11 mrd. kroner dyrere enn tidligere oppgitt. 

Som følge av dette har vi også gjennomgått kostnadsberegningene for de tre øvrige 
konseptene som ble beregnet med ANSLAG-metodikken. Tabellen nedenfor viser 
oppdaterte kostnadstall, og erstatter tilsvarende tabell nederst på side 50 i KVU-rapporten1:

Konsept
Komponent

TS-tiltaks-
konseptet

Utbedrings-
konseptet

Vegnormal-
konseptet

Midtrekkverk-
konseptet

Firefelts-
konseptet

Kostnadsoverslag 2,7 *) 4,3 *) 14,9 15,7 36,9
*) TS-tiltakskonseptet og utbedringskonseptet er ikke gjennomgått på nytt.

KVU-rapportens kostnadstall for hhv. vegnormalkonseptet, midtrekkverkskonseptet og 
firefeltskonseptet var hhv. 13,0, 14,2 og 25,8 mrd. kr. Dette innebærer at disse overslagene nå 
er økt med hhv. 1,9, 1,5 og 11,1 mrd. kr, eller hhv. 15 %, 11 % og 43 % i forhold til KVU.

TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet ble ikke kostnadsberegnet med ANSLAG (jamfør 
siste avsnitt på side 36 i KVU-rapporten hvor det framgår at kostnadene for TS-
tiltakskonseptet er basert på enkle betraktninger om løpemeterpris).

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse
Som følge av dette har vi gjennomført nye samfunnsøkonomiske beregninger med versjon 
6.41 av programmet EFFEKT. Dette er en oppdatert versjon av programmet, og 
beregningene er dermed ikke direkte sammenliknbare med tallene i tabellen på side 48 i 
KVU-rapporten. Tabellen nedenfor viser nye beregningsresultat for alle fem konseptene:

Konsept
Komponent

TS-tiltaks-
konseptet

Utbedrings-
konseptet

Vegnormal-
konseptet

Midtrekkverk-
konseptet

Firefelts-
konseptet

Budsjettkostnader -2,8 -4,4 -14,9 -15,7 -37,7
Trafikant- og transportbrukernytte 0,0 0,3 10,6 11,1 15,8
Ulykker 1,3 1,4 1,7 2,5 4,0
Støy- og luftforurensning 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,4
Restverdi 0,3 0,5 1,7 1,8 4,2
Skattekostnad -0,6 -0,9 -3,0 -3,1 -7,5
Operatørnytte 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2
SUM: Netto nytte -1,7 -3,1 -3,9 -3,6 -21,5

NNB: Netto nytte per budsjettkrone -0,61 -0,72 -0,26 -0,23 -0,57
Første års forrentning 2,5 % 2,0 % 4,2 % 4,5 % 2,7 %
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De to uthevede radene “Netto nytte” og “NNB Netto nytte per budsjettkrone” erstatter også 

tilsvarende rader i tabellen nederst på side 51 i KVU-rapporten.

Endringer i kap. 10
Enkelte av tallene fra tabellene over, ble også referert i kap 10.1 Drøfting på side 56 i KVU-
rapporten. Nye verdier er gjengitt med uthevet skrift nedenfor.

Første setning i andre avsnitt skal rettes til: “Det er stor variasjon i investeringskostnadene 
for konseptene, fra under tre og opp til 37 milliarder kroner.”

Starten på tredje avsnitt skal endres til “Ingen av konseptene er samfunnsøkonomiske 
lønnsomme dersom kravet om 4,5 prosent avkastning legges til grunn. Netto nyttekost brøk 
varierer fra -0,72 og opp til -0,23, tilsvarende en avkastning på mellom 2,0 og 4,5 prosent
første året)”

I kap 10.3 er det også angitt enkelte svært avrundede kostnadstall for prosjekter. Vi har ikke 
foretatt nye vurderinger av enkeltprosjekt, men generelt sett må det antas en økning på rundt 
10 prosent. Tilsvarende vil inntektspotensialet for bompenger til prosjektene i diagrammet på 
side 60 kunne bli noe redusert, relativt sett.

3. Vurdering og konklusjon

Fra rådmannens side konstateres det at en nå har oppjustert kostnadene for 
Firefeltskonseptet betydelig. 

Samtidig vil rådmannen presisere at følgende problemstilling fremdeles er den samme:

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som 
ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny veg vil gi stor 
samfunnsnyttig effekt, både i form av  færre drepte og hardt skadde, forsterket regional 
utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling.

Muligheter for etappevis utbygging vil være viktig både sett i forhold til behov og økonomi.

Rådmannen vil derfor med bakgrunn i dette foreslå at det gis tilslutning til anbefalingen i 
konseptvalgutredningen med følgende presiseringer:

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges 
som firefelts veg

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg.
 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt 

lokalvegnett.
 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom 

Kristiansand og Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional 
utvikling.

 Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak 
på kort sikt i de største flaskehalsene. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
205136 Oversendelsesbrev
205137 KVU E39 Søgne - Ålgård, oppdaterte kostnadsoverslag - ny høring
205139 Tilleggsnotat - endrede kostnadsoverslag

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.04.2010 Statens vegvesen
Konseptvalgutredning (KVU) E39 Søgne -
Ålgård.  Oppstart

2 I 10.05.2010 Statens vegvesen
Referat fra samarbeidsgruppa og 
informasjonsmøte i Flekkefjord 10. mai 2010 -
åpning av konseptvalgutredning (KVU)

3 I 25.05.2010 Statens vegvesen
KVU E39 Søgne - Ålgård. Invitasjon til Verksted i 
Kvinesdal 7. juni

4 I 25.05.2010 Statens vegvesen

Referat fra Samarbeidsgruppa og 
informasjonsmøte i Flekkefjord 10. mai 2010. 
Åpning av Konseptvalgutredning (KVU) for E39 
sterkningen Søgne- Ålgård

5 I 18.06.2010 Statens vegvesen
Innkalling til møte i samarbeidsgruppen samt 
referat fra verksted 07.06.10 - KVU E39 Søgne -
Ålgård

6 I 09.09.2010 Statens vegvesen
KVU E39 Søgne - Ålgård - referat fra møte i 
samarbeidsgruppen 23.08.10 - nytt møte 
06.10.10

7 I 11.10.2010 Statens vegvesen Konseptvalgutredning E39 Søgne - Ålgård

8 I 28.10.2010 Statens vegvesen
KVU E39 Søgne - Ålgård: Møte i 
Samarbeidsgruppen

9 I 23.03.2011 Statens vegvesen
KVU E39 Søgne - Ålgård:  Møte i 
samarbeidsgruppen torsdag 14. april kl 12:30

10 I 08.06.2011 Statens vegvesen
Høring - konseptvalgutredning for E39 Søgne -
Ålgård

12 I 21.09.2011 Dalanerådet
Dalanerådet -  22. september kl 10-15 (Lund) -
viktig oppfølging til DR-sak 37/11

13 I 13.10.2011
Vest-Agder 
Fylkeskommune

Informasjon til kommunene vedr. KVU E39 
Søgne-Ålgård.

14 U 21.10.2011 Statens vegvesen
Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen 
Søgne - Ålgård - høringsutttale

15 I 28.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høring konseptvalgutredning - E39 Søgne-Ålgård

16 I 21.11.2011 Rogaland Innkalling til møte om E39 Stavanger -
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fylkeskommune Kristiansand

17 I 14.12.2011 Statens vegvesen
KVU E39 Søgne - Ålgård, oppdaterte 
kostnadsoverslag - ny høring

19 I 24.01.2012
Vest-Agder 
fylkeskommune

Felles høringsuttalelse konseptutredning (KVU) 
for E39 Søgne - Ålgård

20 U 24.01.2012 Statens vegvesen
Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen 
Søgne - Ålgård - høringsuttale

Parter i saken:



________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 16.12.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: KVU E39 Søgne - Ålgård, oppdaterte kostnadsoverslag. Ny høring 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Sandsmark Karl [mailto:karl.sandsmark@vegvesen.no] 
Sendt: 16. desember 2011 10:03
Til: 'postmottak@vaf.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'post@lindesnes.kommune.no'; 'post@lister.no'; 
'post@dalane.no'; 'postmottak@kristiansand.kommune.no'; 'postmottak@songdalen.kommune.no'; 
'postmottak@sogne.kommune.no'; 'fellespost@mandal.kommune.no'; 
'postmottak@lindesnes.kommune.no'; 'post@lyngdal.kommune.no'; 'post@kvinesdal.kommune.no'; 
'post@flekkefjord.kommune.no'; 'postmottak@lund.kommune.no'; 'post@eigersund.kommune.no'; 
'postmottak@bjerkreim.kommune.no'; 'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 
'postmottak@sandnes.kommune.no'; 'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@fmva.no'; 
'postmottak@fmro.no'; 'kjell@bhv.no'; 'L_aug@c2i.net'; 'kjell@bhv.no'; 'post@eyde-nettverket.no'; 
'kjell@kjellnnilsen.no'; 'rogaland@naturvern.no'; 'nho.rogaland@nho.no'; 'siri.mathiesen@nho.no'; 
'info@nu.no'; 'torbjorn.fredriksen@online.no'; 'oyvind.iversen@simek.no'; 'post@syklistene.no'; 
'sigbjorn.sodal@uia.no'; 'post@ytf.no'; 'tor.mathisen@kuehne-nagel.com'; 'L_aug@c2i.net'; 
'roald.bergsaker@lyse.net'; 'magne.viggo.hoyland@lyse.net'; 'post@stavanger.havn.no'; 
'post@kristiansand-havn.no'; 'post@egersund.havn.no'; 'geirr@tangstad-holdal.com'; 
'erling@greaterstavanger.com'
Emne: KVU E39 Søgne - Ålgård, oppdaterte kostnadsoverslag. Ny høring



Til høringsinstansene KVU E39 Søgne - Ålgård:

Det har dessverre blitt oppgitt feil kostnadstall i KVU-rapporten. Et tilleggsnotat sendes derfor ut på høring, jf. 
Vedlagte brev.

Med hilsen
Karl Sandsmark

Seksjon: Samfunn
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Telefon: +47 38121627  Mobil: +47 91587132  e-post: karl.sandsmark@vegvesen.no <mailto:karl.sandsmark@vegvesen.no>
www.vegvesen.no <http://www.vegvesen.no>  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no <mailto:firmapost-sor@vegvesen.no>

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?





KVU E39 Søgne – Ålgård
Tilleggsnotat: Endrede kostnadsoverslag
Statens vegvesen Region Sør 12.12.2011

Det viser seg dessverre at det er oppgitt feil kostnadstall for Firefeltkonseptet i KVU-
rapporten. Det uriktige kostnadstall ble også lagt til grunn for den samfunnsøkonomiske 
analysen. Kostnaden for dette konseptet er 11 mrd. kroner dyrere enn tidligere oppgitt. 

Som følge av dette har vi også gjennomgått kostnadsberegningene for de tre øvrige 
konseptene som ble beregnet med ANSLAG-metodikken. Tabellen nedenfor viser oppdaterte 
kostnadstall, og erstatter tilsvarende tabell nederst på side 50 i KVU-rapporten1:

Konsept
Komponent

TS-tiltaks-
konseptet

Utbedrings-
konseptet

Vegnormal-
konseptet

Midtrekkverk-
konseptet

Firefelts-
konseptet

Kostnadsoverslag 2,7 *) 4,3 *) 14,9 15,7 36,9
*) TS-tiltakskonseptet og utbedringskonseptet er ikke gjennomgått på nytt.

KVU-rapportens kostnadstall for hhv. vegnormalkonseptet, midtrekkverkskonseptet og 
firefeltskonseptet var hhv. 13,0, 14,2 og 25,8 mrd. kr. Dette innebærer at disse overslagene nå 
er økt med hhv. 1,9, 1,5 og 11,1 mrd. kr, eller hhv. 15 %, 11 % og 43 % i forhold til KVU.

TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet ble ikke kostnadsberegnet med ANSLAG (jamfør 
siste avsnitt på side 36 i KVU-rapporten hvor det framgår at kostnadene for TS-
tiltakskonseptet er basert på enkle betraktninger om løpemeterpris).

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse
Som følge av dette har vi gjennomført nye samfunnsøkonomiske beregninger med versjon 
6.41 av programmet EFFEKT. Dette er en oppdatert versjon av programmet, og beregningene 
er dermed ikke direkte sammenliknbare med tallene i tabellen på side 48 i KVU-rapporten. 
Tabellen nedenfor viser nye beregningsresultat for alle fem konseptene:

Konsept
Komponent

TS-tiltaks-
konseptet

Utbedrings-
konseptet

Vegnormal-
konseptet

Midtrekkverk-
konseptet

Firefelts-
konseptet

Budsjettkostnader -2,8 -4,4 -14,9 -15,7 -37,7
Trafikant- og transportbrukernytte 0,0 0,3 10,6 11,1 15,8
Ulykker 1,3 1,4 1,7 2,5 4,0
Støy- og luftforurensning 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,4
Restverdi 0,3 0,5 1,7 1,8 4,2
Skattekostnad -0,6 -0,9 -3,0 -3,1 -7,5
Operatørnytte 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2
SUM: Netto nytte -1,7 -3,1 -3,9 -3,6 -21,5

NNB: Netto nytte per budsjettkrone -0,61 -0,72 -0,26 -0,23 -0,57
Første års forrentning 2,5 % 2,0 % 4,2 % 4,5 % 2,7 %

De to uthevede radene “Netto nytte” og “NNB Netto nytte per budsjettkrone” erstatter også 

tilsvarende rader i tabellen nederst på side 51 i KVU-rapporten.

                                                  
1 Rapporten er lagt ut på www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39sognealgard under nyheten “Anbefaler 
midtrekkverk mellom Søgne og Ålgård” datert 27.05.2011



Endringer i kap. 10
Enkelte av tallene fra tabellene over, ble også referert i kap 10.1 Drøfting på side 56 i KVU-
rapporten. Nye verdier er gjengitt med uthevet skrift nedenfor.

Første setning i andre avsnitt skal rettes til: “Det er stor variasjon i investeringskostnadene for 
konseptene, fra under tre og opp til 37 milliarder kroner.”

Starten på tredje avsnitt skal endres til “Ingen av konseptene er samfunnsøkonomiske 
lønnsomme dersom kravet om 4,5 prosent avkastning legges til grunn. Netto nyttekost brøk 
varierer fra -0,72 og opp til -0,23, tilsvarende en avkastning på mellom 2,0 og 4,5 prosent
første året)”

I kap 10.3 er det også angitt enkelte svært avrundede kostnadstall for prosjekter. Vi har ikke 
foretatt nye vurderinger av enkeltprosjekt, men generelt sett må det antas en økning på rundt 
10 prosent. Tilsvarende vil inntektspotensialet for bompenger til prosjektene i diagrammet på 
side 60 kunne bli noe redusert, relativt sett.

Statens vegvesen Region sør 12.12.2011
Karl Sandsmark
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Kommunestyret 19.03.2012

Næringssak - Hotelltomt Gruset
  

Sammendrag:
Feyer Hotell har ambisjoner om å bygge hotell på Gruset. Planene for dette går tilbake i tid 
og kommunestyret vedtok den 22.03.04 at tomtegrunnlaget kunne overdras til Feyer Hotell 
på visse betingelser, herunder en omregulering av området. Frem til dags dato har en slik 
plan ikke blitt fremmet. 

På bakgrunn av at prosessen har tatt lang tid er det blitt stilt spørsmål om progresjonen i 
prosjektet. Formannskapet har enstemmig, etter forslag fra Tommy Bjellås (FrP), vedtatt 
følgende i sitt møte 03.11.11:

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

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Feyer Hotell gis frist til 15.06.12 med å fremme forslag til reguleringsplan for hotell på 
Gruset til førstegangsbehandling. Hvis en slik plan ikke fremmes innen fristen 
determineres foreliggende avtaler. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle pris på arealet som Eigersund kommune 
skal avstå såfremt reguleringsplan fremmes innen fristen.

3. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale og kjøpskontrakt i tråd med de 
opprinnelige formuleringene. Fullmakten gir også rett til å oppdatere data som er 
foreldet. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble behandlet i formannskapet 03.03.04 og kommunestyret den 22.03.04
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Saken om hotell på Gruset har sin opprinnelse fra tidlig på 1990- tallet, og fikk nytt liv 17. juni 
2002 ved at det kom en forespørsel fra Holmen Associates. Henvendelsen gjaldt muligheten 
for å etablere hotell på Gruset – og erverv av grunnareal til et slikt prosjekt. Arealet det her er 
tale om utgjør omtrent 2,5 da hvor 1/5 er på land, mens det resterende er i dagens elveløp. 

I perioden frem til våren 2004 ble det gjort en jobb juridisk og økonomisk for å vurdere 
mulighetsrommet. Arbeidet resulterte i et politisk vedtak hvor det ble vedtatt en 
intensjonsavtale og en kjøpskontrakt, se kommunestyrevedtak av 22.03.04, sak 025. 

Intensjonsavtalen er underskrevet av Ordfører Skaara den 30.04.04 og av Feyer Hotell 
representert ved Dag Holmen den 13.05.04. Kjøpekontrakten er tilsvarende underskrevet og 
datert. 

I den senere tid er det en del spørsmål og problemstillinger som har blitt reist. Dette dreier 
seg hovedsakelig om:

-Avtalenes gyldighet og kommunens juridiske forpliktelser

-Spesifisering av plassering av et eventuelt hotellbygg på Gruset

-Tomtepris

De enkelte momentene redegjøres det for i det følgende:

Juridisk forpliktelse
I intensjonsavtalens punkt 11 heter det:
Dersom omregulering ikke har funnet sted innen 15 måneder etter at kjøpekontrakten er 
undertegnet bortfaller retten til hotelltomten på Gruset etter denne avtalen. 

Det foreligger pr dags dato ingen omregulering. 

I tillegg er det andre forhold i avtalene som gjør at Eigersund kommune ikke lenger er bundet 
av disse. Kommunen står dermed i utgangspunktet fritt med tanke på disponering av omtalte 
areal. 

Plassering
Rådmannen kan ikke se at eksakt plassering av et eventuelt hotell er angitt andre steder enn 
i en takst som er foretatt av BBE Takst og som er datert 02.02.04. Her heter det:
Den landbaserte delen av tomten går fra sjøen, langs elvemunningen og følger elven 
oppover i en lengde på 10 m i sørøstlig retning. Fra elvemunningen går tomten i et 10 m 
belte mot nord med strandlinje på ca 50 m. Sjøgrunnen følger strandlinjen og går i et belte på 
ca 40 m ut i sjøen mot vest.

Tomtepris
Det er ovennevnte takst fra BBE Takst som er lagt til grunn for prissettingen i 2004. Prisen 
ble da satt til kr 3.000.000,-. 

Kjøpet er aldri gjennomført. Det foreligger således verken oppgjør eller en overskjøting av 
arealet. 

Saksbehandlers vurderinger:
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Feyer Hotell har gjort forsøk på å få området regulert uten å ha lykkes med dette. Årsakene 
til dette er mange, men faktum er likevel at så ikke har skjedd.

Det gjøres nå, slik rådmannen oppfatter det, et helhjertet forsøk på å få fremmet en plan om 
omregulering fra Feyer Hotell sin side. I denne sammenheng kan nevnes at det har vært 
avholdt oppstartsmøte mellom planavdelingen vår og aktørene bak hotellplanene. Dette 
oppstartsmøtet fant sted 05.09.11.  Slik rådmannen vurderer dette er det seriøse og gode 
prosesser som nå er igangsatt – og det har i hele denne perioden vært en løpende og god 
dialog med administrasjonen min. 

På bakgrunn av den seriøsiteten og ressursbruken som nå legges for dagen er rådmannen 
innstilt på å gi Feyer Hotell en siste mulighet til å få på plass en plan for området. 
Rådmannens tålmodighet er relativt stor når det kommer til positive 
næringsutviklingsprosjekter, men ikke større enn at det klart anbefales å sette en endelig frist 
for det planarbeidet som nå er igangsatt. 

Rådmannen innstiller på at det gis frist frem til 15.06.12 med å fremme en reguleringsplan for 
området til førstegangsbehandling. Såfremt fristen ikke overholdes vil kontraktene som 
foreligger termineres. 

Hvis det fremmes forslag til reguleringsplan innen angitt frist vil rådmannen uansett påberope 
seg retten til å re forhandle prisen på arealet. Dette med bakgrunn i at prisen er basert på en 
takst som er 8 år gammel – og som av den grunn må betraktes som foreldet. 

Rådmannen vil også kreve at det i en anleggsperiode må foreligge tilfredsstillende 
parkeringsforhold på Gruset uten at dette går ut over antall tilgjengelige plasser. 

Universell utforming:
Dette er ikke relevant i denne omgang

Økonomiske konsekvenser:

Ved et salg kan Eigersund kommune innkassere en gevinst lik salgssummen. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Kjøpskontrakt og intensjonsavtale termineres – og hele saken nullstilles. 

~ o ~

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.01.2007 Advokatfirmaet Jensen Grunnforhandlinger - grunneier Hafsø-Sameiet
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AS

2 U 23.01.2008
Advokatformaet Jensen 
AS

Verdørende grunnforhandlinger - Eigersund 
kommune - Grunneier Hafsø - sameiet

3 I 24.03.2009
ProJure Advokatfirma 
DA

Næringssak - Hotelltomt Gruset

5 I 10.11.2011
Projure Advokatfirma 
DA

Hotelltomt Gruset - rekvisisjon av oppmåling

4 I 23.11.2011 Formannskapet Videre fremdrift for hotelltomt Gruset
6 I 11.01.2012 Adv. Kjell Holst Sæther Etterlysing av målebrev for gnr. 46 bnr. 6

7 U 19.01.2012 Adv. Kjell Holst Sæther
Svar vedr. etterlysing av målebrev for gnr. 46 
bnr. 6
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Minnesmerke over ofrene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011
  

Sammendrag:
Kommunen har gjennom KS blitt gitt et tilbud om et minnesmerke for ofrene for 22-juli 
terroren. Giveren ønsker å være anonym. Tilbudet gjelder en stor skulptur av billedhogger 
Nico Widerberg den blir levert kostnadsfritt til kommunen.

Saksgang:
Avgjøres av formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 19.01.2012:

1. Eigersund kommune takker ja til tilbudet om et minnesmerke for ofrene for 22-juli 
terroren.

2. Ordfører avgjør detaljplassering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tilbudet er som følger:

 En stor skulptur (220 cm høy), i Iddefjordgranitt av billedhogger Nico Widerberg, med 
en kort tekst inngravert. Bilder av leirmodell av skulpturen samt praktiske 
opplysninger om fundamentering mv følger vedlagt.

 Alle utgifter til innkjøp av skulpturen samt transport til kommunen dekkes av giver.
 Kommunen tar ansvar for å finne et passende sted for plassering av minnesmerket,

gjerne i samarbeid med de pårørende.
 Kommunen må dekke kostnader til fundamentering.
 Minnesmerkene skal avdukes ved en enkel, men høytidelig seremoni 22. juli 2012.

For ytterligere detaljer vises det til det vedlagte skrivet fra KS Hovedstyre.

Saksbehandlers vurderinger:
Tilbudet er formidlet gjennom KS Hovedstyre, noe som gjør at den prinsipielle betenkningen 
med å motta et anonymt monument i en sak som dette, kan rettferdiggjøres.

Støttegruppen for 22. juli, AUF sentralt, AUF lokalt, Arbeiderpartiet og ikke minst de etterlatte 
for den omkomne i Eigersund kommune er positiv til initiativet.
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Etter å ha drøftet saken internt og med familien til den omkomne fra Eigersund kommune, er 
en mulig plassering ved grøntområde langs Lundeåne ved busstasjonen. Dette vil gi en 
verdig og synlig plassering og være en fortsettelse på aksen fra Losen - Kvinnemonumentet.

I tillegg vil det også gi tilstrekkelig rom for ulike markeringer som f.eks i forbindelse med 
markering av 1. mai. Det vil antagelig også være relativt kurant å få til en rimelig 
fundamentering.

Alternativt kan det være aktuelt å finne en verdig plassering i området busstasjonen –
Eikunda – rådhuset. Det foreslås at ordføreren delegeres myndighet til å avgjøre 
detaljplassering.

Universell utforming:
Ved plassering av monumentet vil hensynet til universell utforming bli ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Det vil være noen mindre kostnader med fundamentering med mer, men ellers er tiltaket 
uten kostnader for kommunen. Kostnadene dekkes innenfor tildelt ramme –
Sentraladministrasjonen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Fundamentering 15 – 20 000
Sum 15 – 20 000 0 0

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

-
Sum 0

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Eigersund kommune takker nei til tilbudet om et minnesmerke for ofrene for 22-juli 
terroren.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
208154 Minnesmerke over ofre for 22. juli 2011
208155 Beskrivelse minnesmerke.pdf

Parter i saken:



                    

Vår referanse: 11/01426-2
Arkivkode: 0
Saksbehandler: Kjell Erik Saure
Deres referanse:   
Dato: 09.01.2012

Ordfører Leif Erik Egaas
Eigersund kommune

Minnesmerke over ofre for 22. juli 2011

Dette brevet går til ordførerne i alle kommuner som mistet en eller flere av sine under 
terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. KS er bedt om å formidle et tilbud om et 
minnesmerke for ofrene for 22. juli-terroren i hver av disse kommunene.  Giveren ønsker å være 
anonym, det respekterer vi.

Tilbudet er som følger:

 En stor skulptur (220 cm høy), i Iddefjordgranitt av billedhogger Nico Widerberg, med en 
kort tekst inngravert.  Bilder av leirmodell av skulpturen samt praktiske opplysninger om 
fundamentering mv følger vedlagt.

 Alle utgifter til innkjøp av skulpturen samt transport til kommunen dekkes av giver.

 Kommunen tar ansvar for å finne et passende sted for plassering av minnesmerket, 
gjerne i samarbeid med de pårørende.

 Kommunen må dekke kostnader til fundamentering.
 Minnesmerkene skal avdukes ved en seremoni i alle de berørte kommunene den 22. juli 

2012, på ettårsdagen for terrorhandlingene.

Noen forhold som er viktig å ha med når dere vurderer tilbudet:

 Saken ble drøftet av KS Hovedstyre i møte den 9. desember 2011, og det var enighet 
om at KS skulle formidle dette tilbudet.

 Ideen er forelagt Støttegruppen for de rammede etter 22. juli, og de skriver følgende: 
«Vi i støttegruppen for 22. juli setter pris på tanken og initiativet rundt denne statuen.  
Vi synes ideen er god og takker Nico for hans engasjement.  Vi anser dette som en 
gave til kommunene som vi stiller oss positivt til».

 Siden AUF var særlig rammet av terroren 22. juli, er tilbudet også forelagt AUF-
ledelsen, som er positiv til initiativet.

 KS skal ikke ha noen rolle i dette arbeidet ut over å formidle tilbudet.  Vi vil 
videreformidle svarene til giveren.  (Deretter vil Nico Widerberg ha den videre 
kontakten med kommunene. Han treffes på tlf. 22 38 31 21, og på epost: 
nico@widerberg.no).



I denne omgang ønsker vi altså å få en oversikt over hvilke kommuner som ønsker å 
takke ja til tilbudet.  Vi minner igjen om at dette forutsetter at kommunen vil være i 
stand til å finne et egnet sted med fundamentering, og å stå for en enkel, men høytidelig 
avdukingsseremoni på ettårsdagen for terrorhandlingene.
Vi ber derfor om at du så snart som mulig , og senest innen 10. februar 2012, gir 
tilbakemelding til gunn.nikolaisen@ks.no.

Med vennlig hilsen

Halvdan Skard
Styreleder Sigrun Vågeng

      Administrerende direktør
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Referatsaker til formannskapets møte 08.02.2012
  
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 24.01.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/31967 I 01.12.2011 Per Bjarne Audenby
Prosjektbeskrivelse, Senter 
for kreativitet og livsglede , 
Egersund Arena

2 11/30395 U 15.12.2011
Kunnskapsdepartem
entet

Høringsuttalelse ang. 
nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet i grunnskolen 
m.m.

3 11/33945 I 19.12.2011
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner

4 11/30937 I 17.11.2011
Dalane Miljøverk IKS 
(DIM)

DIM - Protokoll 2/11 fra 
representantskapsmøte i 
Dalane Miljøverk den 
17.11.11

5 11/31206 U 23.11.2011
Til medlemmene i 
KFU

Referat fra møte i KFU 
22.11.2011

6 12/103 I 19.12.2011
Det kgl. justis- og 
politidepartement

Høring - Økt bruk av 
konfliktråd

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen

8 12/971 I 20.12.2011
- administrasjons- og 
kirkedepartementet 
Fornyings

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven
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9 11/30688
M
P

16.11.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
16.11.2011

10 11/28694 I 19.10.2011 Helse Vest

Invitasjon til å foreslå 
kandidater til styrene i 
helseforetakene under Helse 
Vest RHF

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
202786 Prosjektbeskrivelse, Senter for kreativitet og livsglede , Egersund Arena
204711 Høringsuttalelse ang. nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.
206168 Brev om oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
201113 DIM - Protokoll 2/11 fra representantskapsmøte i Dalane Miljøverk den 17.11.11
201568 Referat fra møte i KFU 22.11.2011
206867 Høring - Økt bruk av konfliktråd
207650 Nytt statlig organ for kontraktsfinansiering av eksport må etableres i Bergen
208167 Endringer i gravferdsloven og kirkeloven
200913 Protokoll fra felles brukerutvalgs møte 16.11.11.doc
197585 Invitasjon til å foreslå kandidater til styrene i helseforetakene under Helse Vest RHF



________________________________________________________________ 

Fra:  Kåre Ingvar Helland 
Sendt: 01.12.2011 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: Prosjektbeskrivelse "Senter for kreativitet og livsglede" 
________________________________________________________________ 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Per Bjarne Audenby [mailto:per.bjarne@evangeliehuset.org] 
Sendt: 1. desember 2011 11:19
Til: 'Kåre Ingvar Helland'
Kopi: Hanna Pettersen
Emne: Prosjektbeskrivelse "Senter for kreativitet og livsglede"

Hei.

Viser til tidligere henvendelse angående "Senter for kreativitet og
livsglede" hos Egersund Arena.  Vi har nå laget en prosjektbeskrivelse.  

Vi håper på prosjektmidler (og evt. andre midler) for å komme i gang med
tilbudet.  

Kan du ta dette videre i "ditt" system?

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for mer utfyllende informasjon.

Med hilsen
Per Bjarne 



EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8190
0032 OSLO

Vår ref.: 11/30395 / 07/3836 / FA-B00, TI-&00 Dato: 15.12.2011

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46 /   

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høringsuttalelse ang. nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen 
m.m.

Administrativ uttalelse fra Eigersund kommune:

Det vises til høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, 
nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m., datert 3. oktober 2011.

1. Nasjonal bestemmelse om lærertetthet
I høringsnotatet blir det pekt på at det er viktig at den nasjonale bestemmelsen
skal sikre en minimumsressurs. Det blir lagt fram to ulike modeller for utregning 
av minimumsressurs når det gjelder lærertetthet. Den ene modellen beregner en 
minimumsressurs pr. kommune, mens den andre modellen beregner en 
minimumsressurs pr. skole.

Modellen sier ingenting om størrelsen på ei gruppe, men ein viser til 
gjennomsnittlig lærertetthet i ordinær undervisning. Med ordinær undervisning 
mener en alle timer, unntatt timer til spesialundervisning og undervisning i 
særskilt norsk. En kommer fram til gjennomsnittleg gruppestørrelse ved å dele
samlet antall elevtimer i ordinær undervisning på samlet antall lærartimar i 
ordinær undervisning. (Timer til spesialundervisning og grunnleggende norsk er 
ikkje regnet med).

Det er foreslått tre differensierte nivå for lærertetthet:
A: 15 i 1.- 4. trinn, 20 i 5. - 10. trinn
B: 16 i 1.- 4. trinn, 20 i 5. - 7. trinn, 21 i 8. - 10. trinn
C: 18 i 1. -4. trinn, 20 i 5. - 7. trinn , 22 i 8. - 10. trinn

Formålet med å foreslå en lovfestet minimumsressurs for lærertetthet på skole-
eller kommunenivå, er å sikre at alle elever får eit kvalitativt godt skuletilbud 
uansett hvor de bor og uansett hvor hvor mange elever det er som har 
spesialundervisnig eller særskilt norskopplæring på skolen eller i kommunen.

Departementet foreslår at reguleringen av en nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet blir tatt inn som et nytt ledd i opplæringsloven § 8 -2 om organisering 
av elevene. 
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Alternativ 2 har samme ordlyd, men gjennomsnittlig gruppestørrelse er på 
kommunenivå. Et kostnadsoverslag som departementet har gjort, viser at det på 
landsbasis vil bli behov for 249 nye lærerårsverk i 83 kommunr dersom 
gruppestørrelsen på ungdomstrinnet blir satt til 22 etter alternativ 1. Går en på 
alternativ 2 (kommunenivå), vil tilsvarande økning i årsverk være 77 i 33
kommuner.

Eigersund kommune mener at alternativ 1 med en norm for lærertetthet på den enkelte 
skole ivaretar kravet til forsvarlig lærerdekning best i kommuner med varierende 
skolestørrelse.

Skoler med lavt elevtall / små klasser vil neppe bli berørt av reformen uansett hvilken modell 
en velger. De vil, statistisk sett, ha høy lærerdekning pr. gruppe/klasse uansett. Dette skjer 
fordi de må ha nok lærere til å dekke alle fag og klassetrinn hver dag og i alle timer.. En slik 
situasjon vil forekomme i mange av landets kommuner siden skolestrukturen inneholder 
store variasjoner i skolestørrelser i de fleste kommuner. Unntaket er store bykommuner – der 
klassene er fulle nesten uten unntak. Der vil valg av modell trolig ha begrenset betydning.
Ved å velge gjennomsnitt pr skole, vil store skoler – med store klasser få en mer tilpasset 
lærerdekning. Store skoler vil kunne bli sterkt skadelidende dersom en velger et kommunalt 
gjennomsnitt.

2. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever
Departementet foreslår at for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen og i 
videregående opplæring kan organiseres særskilte innføringstilbud hvor formålet er å lære 
eleven tilstrekkelig norsk til å kunne få utbytte av ordinær opplæring. Elever skal kun tilbys
innføringstilbud dersom dette er det beste for eleven. Det foreslås at slike innføringstilbud 
kan ha en varighet på inntil ett år, men at det i særlige tilfeller kan vare inntil halvannet år.

Videre foreslås det at det kan gjøres avvik fra læreplanverket når dette er nødvendig for å 
ivareta elevens behov, herunder fag- og timefordelingen og kompetansemål.  For å sikre 
elevene/foresatte en valgfrihet foreslås det at et slikt vedtak krever samtykke fra 
elev/foresatte.

Eigersund kommune støtter departementets forslag om at kommunen kan organisere 
særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever med varighet i 
inntil ett år, i særskilte tilfeller halvannet år. Eigersund kommune støtter også 
forslaget om at det kan gjøres avvik i læreplanverket for å ivareta elevens behov.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland Torfinn Hansen
Kommunalsjef levekår Skolefaglig ansvarlig

Kopi til:
Nils Georg Hansen Rådgiver
Ketil Helgevold Rådmann
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Deres ref Vår ref   

201001210-/AGH 

Dato       

19.12.2011 

   

 

Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner 

Deltakelse i utenlandsoperasjoner er en viktig og integrert del av norsk sikkerhets- og 

forsvarspolitikk. Stadig flere av Forsvarets medarbeidere gjennomfører tjeneste i 

utlandet. De aller fleste kommer hjem med positive erfaringer og styrket kompetanse. 

Samtidig medfører deltagelsen risiko for at noen får fysiske eller psykiske skader, eller 

andre problemer etter endt tjeneste. Fra etterkrigstiden og frem til i dag har over 

120 000 personer tjenestegjort i ulike utenlandsoperasjoner, og mange i hjelpeapparatet 

vil derfor møte veteranrelaterte utfordringer.  

Regjeringen har lansert handlingsplanen «I tjeneste for Norge» som skal bidra til høy 

anerkjennelse og god ivaretakelse av personell både før, under og etter utenlands-

tjeneste. Både den enkelte veteran og de nærmeste skal være trygge på at de får den 

oppfølgingen de har behov for. For å lykkes med dette, er det viktig med kompetanse 

og samarbeid om denne gruppen i hele hjelpeapparatet. Planen, som inneholder en 

rekke tverrsektorielle tiltak, finnes på 
http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Veteraner_Handlingsplan_nettversjon.pdf 

Helsetjenesten har ansvar for å yte tjenester til denne gruppen på lik linje med 

befolkningen ellers. Samtidig har helsetjenesten og Forsvaret et overlappende ansvar 

for de som faller inn under bestemmelsene i forsvarspersonelloven. Forsvaret vil nå 

etablere et program for den ettårige oppfølgingsplikten som skal gi aktiv, personlig og 

tilpasset oppfølging av den enkelte veteran etter hjemkomst. Målet er å forebygge, 

kartlegge og avdekke skader, samt avklare behov for støtte til å komme tilbake til 

http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Veteraner_Handlingsplan_nettversjon.pdf
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arbeidslivet.  

 

De senere årene er mye gjort for å bedre tilbudet til veteraner. Regionale ressurssentre 

om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er gjort til en sentral 

ressurs for å styrke kompetanse og samhandling ved behandling av psykiske traumer 

hos veteraner. Fastleger og annet helsepersonell som kommer i kontakt med veteraner, 

kan henvende seg til sitt regionale senter for råd, veiledning og opplæring. RVTS Øst 

og Forsvarets Sanitet har også utviklet et kurs innen militærpsykiatri for leger og 

psykologer i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og NAV. Opplærings-

pakken gir en introduksjon til den militære virkelighet, særskilte utfordringer knyttet til 

denne og en innføring i relevant traumebehandling, og implementeres nå i alle landets 

regioner. RVTS Øst driver i tillegg et omfattende undervisningsopplegg kalt ”Tryggere 

traumeterapeuter”. En egen modul omhandler styrking av tilbudet til FN/NATO-

veteraner. Målgruppen her er leger og psykologer, primært i spesialisthelsetjenesten.   

 

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) er kontaktpunkt for veteraner som har 

fått fysiske og psykiske skader. Ved klinikken finnes spisskompetanse innen katastrofe-

psykiatri og spesiell kunnskap om og erfaring med å håndtere personell som har vært 

utsatt for sterke sanseinntrykk og traumatiske opplevelser. Forsvaret vil tilby 

psykologisk/psykiatrisk utredning og videre henvisning til helsetjenesten uavhengig av 

hvor lang tid som har gått siden tjenestegjøring. Helsepersonell kan ved behov 

kontakte NMP. I tillegg kan alle veteraner selv ta kontakt med Forsvaret for råd og 

veiledning dersom de opplever å ha helseplager som kan relateres til tjenesten. 

 

Flere av tjenestene og ytelsene til NAV har relevans for veteraner. Dette gjelder bl.a. 

arbeidsrådgivning og -formidling, arbeidsmarkedstiltak, yrkesskadedekning, samt 

ordninger for inntektssikring som dagpenger og sykepenger. Som for alle andre 

brukere av NAV er det et mål at også veteraner skal få den oppfølgingen de trenger der 

de bor. For å sikre tilgang til relevant kompetanse, etableres det nå et eget kompetanse-

miljø for veteransaker ved NAV Elverum, som blant annet skal ha en informasjons- og 

veilederrolle overfor Forsvaret og andre enheter i NAV. Videre gjøres det oppmerksom 

på at forsvarspersonell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner også kan ha rett på 

ulike erstatnings- og kompensasjonsordninger administrert av Statens pensjonskasse. 

Det finnes blant annet en særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastnings-

skader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978-2009. For 

personell som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010 gjelder et 

lovfestet objektivt ansvar i forsvarspersonelloven § 12b, som omfatter enhver skade og 

sykdom.  

 

En helhetlig ivaretakelse av veteraner omfatter tilbud om støtte og hjelp med familiære 

utfordringer. Familievernkontorene tilbyr rådgivning til familier og pårørende under 

innsatsperioden, og til veteraner og deres familier etter hjemkomst, med sikte på å 

håndtere samlivs- og familiemessige utfordringer. All hjelp er gratis. Det er ikke 

nødvendig med henvisning. 
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Veteraner med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har, 

som andre tjenestemottakere, rett til å få utarbeidet individuell plan. 

 

Å styrke oppfølging av veteraner fra utenlandstjeneste er et prioritert område for 

regjeringen. Vårt mål er at alle veteraner skal oppleve et imøtekommende, kompetent 

og helhetlig tjenestetilbud. For å sikre at det etableres kompetanse i alle helseregioner, 

er de regionale helseforetakene i årets oppdragsbrev gitt pålegg om å påse at 

opplæringspakken i militærpsykiatri gjennomføres. Det er viktig at alle i hjelpeapparatet 

tar initiativ til å sikre seg nødvendig kompetanse. Det er også viktig at kommunene har 

oppmerksomhet rettet mot veteranene og deres nærmeste for å sikre at de får det 

tilbudet de har krav på. Med dette brevet ønsker vi å gjøre kommuner og regionale 

helseforetak kjent med de mulighetene som finnes for ivaretakelse, slik at vi kan styrke 

felles innsats for veteranene.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne-Grete Strøm-Erichsen Espen Barth Eide 

   

 

 

Hanne Inger Bjurstrøm  Audun Lysbakken 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste:  

Landets kommuner  

De regionale helseforetakene 

 

Kopi: 

Helsedirektoratet 

Forsvarsstaben 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 

http://www.nav.no/805320876.cms
http://www.bufetat.no/bufdir/






Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte i KFU 22.11.2011

Møte 
dato:

22.11.
2011

Sted:
Tid 
(Fra/til):

Møte 
nr.:

2

Deltakere møtt:
Anders Gjerdseth      Grøne Bråden skole
Anne Lise Egeland    Husabø skole
Johan Egeland           Helleland skole
Roger Rasmussen     Hellvik skole
Tone Byberg              Husabø ungdomsskole 

Deltakere ikke møtt:
Bente Edvarsen         Eigerøy skole
Terje Liland                Rundevoll skole
Siw Tollefsen             Lågård ungdomsskole

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte 21.02.2012

Vår ref.:  11/31206 / 10/424 / FE-033, FA-A20, TI-&17 Dato: 23.11.2011

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent.
2 Elevenes psykososiale miljø §9a i opplæringslovene. 

Hvordan er situasjonen i våre skoler.
- Rutiner i forbindelse med håndtering av 

mobbesaker må være lett tilgjengelig på skolenes 
nettsider.

- Rutinene må informeres om på foreldremøter.
- Mobbing må meldes skriftlig slik at en har noe 

konkret å gå ut fra og vedtak kan fattes etter oppll. 
§9a.

- Bruk av skjema for krenkelser som sendes hjem til 
foresatte (slik det er praktisert på Helleland skole).

- Det er viktig at personalet rapporterer tilfeller av 
mobbing videre slik at skole og foreldre kan stå 
sammen for å bedre miljøet.

- Foreldrene er viktige, holdninger dannes hjemme.
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2011 ble delt ut og 
denne viser bl.a. oversikt over skolenes arbeid for trivsel 
og mot mobbing i 2010-2011.
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Grøne Bråden FAU og rektor orienterte politikerne i KUO 
om situasjonen på skolen våren 2011.
Barne hage og skolen har overtatt mye av 
oppdrageransvaret. Det er foreldrene som har ansvaret.
Digital mobbing er vanskelig å komme til livs siden 
foreldregenerasjonen ofte har mindre innsyn i dette. 

3 Hjem/skole samarbeidet
- Viktig med en lav terskel.
- Foresatte må holdes orienterte dersom det er noe.
- Viktig at foreldrene stiller opp på aktiviterer i 

forbindelse med skolen (se saken over)
4 Nytt fra skolene

Grøne Bråden skole:
- Har kuttet ut arrangement på 17. mai
- 13. desember er det felles juleavslutning
- Tiltak mot mobbing/trivselsplan lages av 2 lærere, 

2 foreldre og 2 elever.
- Hærverk på sykkelstativ v/Dalane vgs.
- Teknolab mye i bruk, foreldre er lært opp.

Hellvik skole:
- Budsjettet holder for 2011
- Det er satt av 150 000 kr til branntekninsk 

forbedring i budsjettet.
- Nett til ballbingen
- Forbud mot innkjøring i skoletida
- Juleavslutning 16. desember – underskriving av 

mobbemanifest
- Forbud mot at 1. – 4. klasse sykler til skolen
- Foresatte skal sette av elevene ved bedehuset av 

trafikksikkerhetsmessige grunner
- Positiv utvikling i forhold til ro i timene

Husabø ungdomsskole:
- Trivselsundersøkelse gjennomgått
- Skoleball
- Elevene må være ute de siste friminuttene på 

dagen
- Arbeider med system for klasseturer
- Elevene får ikke ha musikk på øret under 

individuelt arbeid
- Nulltoleranse for hærverk

Husabø skole:
- Høyt elevtall
- Plass/ressurssituasjonen – kontaktet av DT
- Noen trinn har mange elever
- FAU planlegger underskriftskampanje

Helleland skole:
- Misnøye med skoleskyssen
- Godt fornøyd med rektor og lærere som stiller opp. 

Har solgt gamle bibliotekbøker for å få inn penger
- Ventilasjon/ombygging i budsjettforslaget 2012
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Burder være mulig å fylle opp skoler med elever 

fra andre kretser.
- Lage forstilling sammen med korpset ”Balle frost”

5 Nytt fra levekårsavdelingen
- Tilstandsrapporeten
- Kommunestyret vil ha en rapport om 

spesialundervisning. Hvorfor har andelen økt de 
siste årene?

- Kommunestyret har bedt om målsettinger for 
grunnskolen i Eigersund på møtet i mai.

- Eigersund kommune ønsker å overta Helleland 
barnehage

6 Valg av leder
Følgende ble valgt :
Leder: Anne Lise Egeland, Husabø skole
Nestleder: Anders Gjerdseth, Grøne Bråden skole

7 Eventuelt
- KFU bør gå gjennom budsjettet hvert år før det blir 

politisk behandlet.
Saker neste gang:

- Rammer for KFU sitt arbeid.
- Samkjøring i forhold til skoleturer, bl.a. 

finansiering.

Merknader til referatet bes gis innen 1. desember: 

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til medlemmene i KFU

Kopi til:
Randi L. Birkeland Rektor
Bente Halvorsen Rektor
Nils Georg Hansen Rådgiver
John Arild Helgheim Rektor
Kåre Ingvar Helland Kommunalsjef levekår
Herigstad Anne Margrethe Rektor
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Undervisningsinspektør
Oddveig S. Skaara Rektor
Carl Inge Vasshus Rektor
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 

Sendt: 06.01.2012 
Til:  'Til registrering arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: Etablering av ny, statlig Eksportfinans i Bergen 
________________________________________________________________ 

 Referatsak i F.
  _____  

Fra: Storebø, Morten [mailto:Morten.Storebo@bergen.kommune.no] 
Sendt: 19. desember 2011 12:51
Til: leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Emne: Etablering av ny, statlig Eksportfinans i Bergen
Viktighet: Høy

Kjære Leif Erik

En noe forsinket gratulerer med valget og vervet som ordfører ønskes deg fra Bergen!

På vegne av min kjære sjef, byrådsleder Monica Mæland, tar jeg kontakt for å informere om en sak vi jobber mye 
med her i Bergen, og som vi håper dere vil gi deres støtte til. 

Saken går ut på at vi anmoder næringsministeren om å etablere det nye, statlige Eksportfinans i Bergen, og ikke i 
Oslo. Det er slik at staten overtar flere av det eksisterende Eksportfinans' forpliktelser, men dagens Eksportfinans 
skal fremdeles bestå og betjene de utlån som er gjort. Dette handler derfor ikke om en virksomhetsoverdragelse, 
slik saken har blitt omtalt til nå, men reelt sett om å etablere et nytt statlig organ.

Eksportfinans betjener i all hovedsak næringslivet på Vestlandet, og vi mener det er riktig at når staten nå skal 
etablere et nytt statlig organ for kontraktsfinansiering av eksport, så bør dette legges til landsdelen hvor 
virksomhetene finnes.

Vi mener Bergen bør bli hjemsted for "nye" Eksportfinans, og jeg drister meg til å bruke hovedargumentene til 
banksjefen ved Handelsbanken i Bergen. Bergen har:



        Det største finansmiljøet i landet utenom hovedstaden

        Rik tilgang på kvalifisert arbeidskraft pga. NHH, BI, Universitetet i Bergen (juridisk 
fakulttet, m.v.), teknisk høyskole, etc.

        Større stabilitet i arbeidsstyrken sammenlignet med Oslo

        Lavere kostnadsnivå, både innen lønninger og leiekostnader

        Gode kommunikasjoner, både mot Oslo og mot eksportørene

Se vedlagt brev fra Bergen kommune, Ap i Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Dette 
oppsummerer saken på en god måte, og lister våre viktigste argumenter.

Vi håper at dere kan støtte oss i arbeidet, aller helst i form av en skriftlig støtteerklæring til handelsministeren. Vårt 
brev kan i så tilfelle brukes som utgangspunkt for brevet.

Vennlig hilsen

Morten Storebø

Politisk rådgiver for Monica Mæland (H)

Byrådsleder i Bergen kommune

E-post morten.storebo@bergen.kommune.no <mailto:morten.storebo@bergen.kommune.no>

Tlf. +47 55 56 60 32

Mob. +47 945 04 076

V-konferanse: Raadhuset-1410@bergen.kommune.no <mailto:Raadhuset-1410@bergen.kommune.no>













Utvalg: Felles brukerutvalg
Møtedato: 16.11.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:45
Sak – fra / til: 032/11 - 037/11

Følgende medlemmer møtte:

bru – Iversen, Edmund (leder) Bru – Mehari, Elsa Asmelash
bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder)

bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)      bru - Endresen, Ommund (medlem)
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem)

KrF – Aarsland, Jon (medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:

bru – Wold, Berit (medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:

bru – Tengesdal, Håkon (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Rådmann Ketil Helgevold, plansjef Dag Kjetil Tonheim, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland
og helsefaglig ansvarlig Anne Brit W.Tengesdal

Merknader til møtet:


Edmund Iversen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Politikerrepresentanter:
Medlemmer:

Renate Tråsavik (AP)
          Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge)

1. Halvor Ø. Thengs (SV)
2. Brit L. Kvassheim (V)
3. May Helen Hetland Ervik (FrP)

Representanter - seniorer:
 Medlemmer:
Berit Wold

 Inger Marie Rodvelt Svindland
 Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge)

1. Håkon Tengesdal 
2.  Svenn Manum
3.  Marit A. Mong

Representanter - funksjonshemmede:
Medlemmer:
Alf Ståle Egelandsdal
Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Ivar Henry Mong
2. Ole Johan Andreassen

Representanter - innvandrere/flyktninger:
Medlemmer:
Veli Akalp
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Khaleg Mohammadi
2. Bujar Shehi

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

032/11 Felles brukerutvalgs innstilling av leder og nestleder

033/11 Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015

034/11 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 21.09.11

035/11
Plan for utvikling av fremtidens helse og omsorgstjenester - representant 
fra felles brukerutvalg

036/11 Referatsaker til felles brukreutvalgs møte 16.11.11

037/11 Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 16.11.11



032/11: Felles brukerutvalgs innstilling av leder og nestleder

Forslag til vedtak 26.10.2011:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
Politisk sekretær Randi Haugstad ledet saken.

----0----

INGER MARIE R. SVINDLAND (brukerrepr.) foreslo:
”Edmund Iversen (brukerrepr.) velges som leder for brukerutvalget.”

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Alf Ståle Egelandsdal (brukerrepr.) velges som nestleder for brukerutvalget.”

Edmund Iversen (brukerrepr.) og Alf Ståle Egelandsdal (brukerrepr.) fungerer som setteleder og 
settenestleder til saken behandles i kommunestyret den 19.12.2011.”

Votering:
Svindland og Iversens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-032/11 Vedtak:

Edmund Iversen (brukerrepr.) velges som leder for brukerutvalget.
Alf Ståle Egelandsdal (brukerrepr.) velges som nestleder for brukerutvalget.

Edmund Iversen (brukerrepr.) og Alf Ståle Egelandsdal (brukerrepr.) fungerer som 
setteleder og settenestleder til saken behandles i kommunestyret den 19.12.2011.

Vedtaket er enstemmig.

033/11: Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak 28.10.2011:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

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

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

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

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

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

7. Fra 01.01.2012 settes renovasjonsgebyret til 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK

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

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

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

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

3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.



07.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
Kristin Bø Haugeland (ARG) foreslo:

”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.”

Votering:
Haugelands forslag enstemmig vedtatt.

AMU-015/11 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

08.11.2011 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
Leif Erik Egaas (H) foreslo:

”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.”

Votering:
Egaas forslag enstemmig vedtatt.

ADM-011/11 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Rådmannen orienterte om budsjettet for 2012 – økonomiplan 2012-2015.
----0----

ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr.) foreslo (fellesforslag fra alle medlemmene):
”Rådmannens forslag til budsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015 tas til orientering, 
med følgende merknad:

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

2. Det oppfordres til større ressursbruk rettet inn mot forebyggende arbeid. I 
mange tilfeller kan noe høyere ressursbruk medføre sparte kostnader på sikt, 



dvs. netto besparelse. For eksempel innsats mot redusert sykefravær og tidlig 
innsats hos PPT-tjenesten.

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

Votering:
Egelandsdals fellesforslag enstemmig vedtatt.

BRU-033/11 Vedtak:

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

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

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

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

Vedtaket er enstemmig.

034/11: Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 
21.09.11

Forslag til vedtak 04.11.2011:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 21.09.11 godkjennes.

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

BRU-034/11 Vedtak:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 21.09.11 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

035/11: Plan for utvikling av fremtidens helse og omsorgstjenester -
representant fra felles brukerutvalg



Rådmannens forslag til vedtak 07.11.2011:
Brukerutvalget utnevner en representant til arbeidsgruppen som utarbeider plan til fremtidens 
pleie og omsorgstjenester.

Følgende representerer felles brukerutvalg:

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
INGER MARIE R. SVINDLAND (brukerrepr.) foreslo:

”Edmund Iversen (brukerrepr.) velges som felles brukerutvalgs representant.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Svindlands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

BRU-035/11 Vedtak:

Brukerutvalget utnevner en representant til arbeidsgruppen som utarbeider plan til 
fremtidens pleie og omsorgstjenester.

Følgende representerer felles brukerutvalg: Leder Edmund Iversen.

Vedtaket er enstemmig.

036/11: Referatsaker til felles brukreutvalgs møte 16.11.11

Referatsaker som legges frem for utvalget 04.11.2011:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

Reguleringssaker som bør/må besvares:

1 11/28144 U 19.10.2011 Div.mottakere

Høring og offentlig ettersyn -
Reguleringsplan for gangvei på 
vestsiden av Langevannet gnr. 47 
bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

2 11/28159 U 19.10.2011 Div.mottakere

Offentlig etteryn og høring -
reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 
7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien

3 11/29269 U 31.10.2011
Reguleringsendring friareal mellom 
Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

4 11/28163 U 19.10.2011 Div.mottakere
Høring og offentlig ettersyn -
reguleringsendring for område nord 
for Nyeveien 72

5 11/27018 I 04.10.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Melding om oppstart av 
detaljreguleringsplan for 



Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

6 11/29221 U 31.10.2011 Div.mottakere
Forespørsel om reguleringsendring 
gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1 
til 3-mannsbolig

7 11/28600 U 24.10.2011 Div.mottakere
Forespørsel om reguleringsendring 
gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 
fritidsbolig

Øvrige referatsaker:

8 11/29131 I 27.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoller fra fylkesrådet for 
funksjonshemmede 4/11 av 22.08.11 
og 5/11 av 26.09.11

9 11/29127 I 27.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra fylkets eldreråd 4/11 av 
27.09.11

10 11/28300 U 20.10.2011 70 mottakere...
Kunngjøring - reguleringsendring gnr. 
7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei 
og småbåthavn

11 11/28255 U 20.10.2011 Div.mottakere
Kunngjøring - reguleringsendring gnr. 
7 bnr. 20 og 27 - våningshus og 
driftsbygning, Leidland

12 11/28277 U 20.10.2011 Div.mottakere
Kunngjøring - reguleringsplan 
Slettebø, ny transformator gnr. 45 
bnr. 2 - Dalane energi

13 11/28312 U 20.10.2011 49 mottakere...

Kunngjøring - reguleringsplan for 
boliger - del av Havsøy - Nyeveien, 
Dalaneveien, Havsøyveien og 
Kalhammerveien

14 11/28153 I 18.10.2011 Egersund Arena
Synliggjør logoen om ledsagerbevis i 
annonser/plakater

15 11/28281 U 20.10.2011 34 mottakere...

Kunngjøring - Reguleringsendring 
Nysundhalsen - seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, 
grøntområde,

16 11/28212 U 19.10.2011 Div.mottakere

Reguleringsplan for del av gnr. 51 
bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien -
ettersending av plankart - to 
alternativer

17 11/29265 X 31.10.2011 Multiconsult AS
Høringsuttalelse fra felles 
brukerutvalg vedr. detaljregulering for 
Skadberg Camping

18 11/29282 X 31.10.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles 
brukerutvalg vedr. reguleringsendring 
felt K1, Hellvik sentrum - igangsetting

19 11/29289 X 31.10.2011 Petter E. Seglem

Høringsuttalelse fra felles 
brukerutvalg vedr. reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 
m.fl.

20 11/29731 X 04.11.2011 Dag Kjetil Tonheim
Høringsuttalelse fra felles 
brukerutvalg vedr. energi og 
klimaplan for Dalane 2011 - 2014

21 11/28747 I 24.10.2011 *** Ledsagerbevis



22 11/26923 I 30.09.2011 ***
Forbedringspotensiale -
ledsagerbevis

23 11/27277 I 05.10.2011 *** Legsagerbevis

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

1
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg ser på dette som en positiv reguleringsplan, og støtter denne.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

2
Offentlig etteryn og høring - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien

ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg ber om at det tas hensyn til universell utforming så langt det er
 mulig.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

3 Reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

4 Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

5 Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.



EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg forutsetter at krav for universell utforming ivaretas, og beskrives.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

6 Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1 til 3-mannsbolig

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg forutsetter at krav for universell utforming ivaretas, og beskrives.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

7 Forespørsel om reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

----0----

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

BRU-036/11 Vedtak:

1
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 
og gnr. 48 bnr. 2

Felles brukerutvalg ser på dette som en positiv reguleringsplan, og støtter denne.

Offentlig etteryn og høring - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien

Felles brukerutvalg ber om at det tas hensyn til universell utforming så langt det er
 mulig.

Reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.



Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

Felles brukerutvalg forutsetter at krav for universell utforming ivaretas, og beskrives.

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1 til 3-mannsbolig

Felles brukerutvalg forutsetter at krav for universell utforming ivaretas, og beskrives.

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

037/11: Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 16.11.11

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.11.2011:

16.11.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) informerte om at det nå var flere aktiviteter 

som foregikk i kafèen på Lundeåne bo- og servicesenter. Dette var gledelig etter at 
denne saken har vært tatt opp flere ganger i felles brukerutvalg.
Seniordansen har også flyttet opp i kafèen, og dette er til glede for mange.

HÅKON TENGESDAL (bru) viste til ovenstående og sa at etter at han tok kontakt med 
kommunalsjef levekår, så fortsetter også bingoen på mandagene.

 OMMUND ENDRESEN (bru) viste til tidligere sak ang. teleslynge i kinoen. Denne kan 
ikke brukes ved arrangementer. Han hadde vært i kontakt med Jarle Hovland som 
kunne fortelle at det nå var kommet noe nytt når det gjelder teleslynger. Dette kan 
brukes i kinoen, men har en pris på kr 30.000,-.
Da kinoen nå skal renoveres, så vil han ta kontakt med ansvarlig på kinoen for å høre 
om det er muligheter for å få til teleslynge i den forbindelse.



 VELI AKALP (bru) stilte spørsmål om noe kan gjøres for å bedre fremkommeligheten for 
de eldre i Kråkefjellveien.  Dette er en bratt og vanskelig gate når det er vinter og glatt 
veibane.
Han vil ta kontakt med miljøavdelingen for å høre om det kan gjøres tiltak i denne 
forbindelse.

BRU-037/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 02.01.2012:
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