
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 08.02.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:05  
Sak – fra / til: 001/12 - 011/12 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Thusanee Lingeswaran – AP Unn Therese Omdal - AP 
Odd Stangeland - AP Solveig Ege Tengesdal - KRF Jon Aarsland – KrF 
Ruth Evy Berglyd – SP Tommy Bjellås - FRP Tor Inge Rake – V 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Arne Stapnes - H Svanhild F. Wetteland - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Bjørn Carlsen – H Kjell Vidar Nygård - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef økonomisjef 
Tore L. Oliversen, økonomirådgiver Nils Georg Hansen, økonomirådgiver Jorunn Stapnes, 
enhetsleder Ernst Torgersen. 
 
Merknader til møtet: 

 
Fra kl. 11:00 – 12:00 

 Orientering om utbyggingsplan for Grand Hotell v/Geir Sølve Sleveland 
 Orientering om Julebyen 2011 v/Henrik Einar Seglem 

 
 Henrik Einar Seglem ble tildelt Eigersund kommunes oppmerksomspris for 2012 for sin 

langvarige innsats som leder av Juleby-komiteen. 
 
  

 
Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

Arbeiderpartiet (3):  Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingesvaran  
 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 

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  

 
 
 
 



001/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
15.12.2011.  
 

Forslag til vedtak 27.01.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2012 godkjennes. 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent 
 
FS-001/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 15.12.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

002/12: Detaljbudsjett 2012 - sentraladministrasjonen  
 

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). 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Bjørn Carlsen (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP):  

”Punkt 2: Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik: Kr. 25.000,- 
avsettes til sommeråpen kirke. Kr. 75.000,- avsettes ”på bok” øremerket reiseliv og 
fordeles av formannskapet i løpet av budsjettåret 2012.” 

 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Nytt punkt 2: Under forutsetning av fylkesmannens godkjenning av budsjettet: Midler 
knyttes opp mot reiseliv økes til kr. 125.000,- og fordeles med kr. 100.000,- til Visit 
Dalane og kr. 25.000,- til Sommeråpen kirke. Økningen dekkes/omdisponeres innenfor 
sentraladministrasjonens ramme.” 

 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.” 

 
 



Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg samt rådmannens innstilling punkt 3-4 

enstemmig vedtatt.  
Carlsens fellesforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Tengesdals fellesforslag. 

(FrP+KrF+SP+V) 
  
 
FS-002/12 Vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen. 

2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik: Kr. 25.000,- avsettes til 
sommeråpen kirke. Kr. 75.000,- avsettes ”på bok” øremerket reiseliv og fordeles av 
formannskapet i løpet av budsjettåret 2012.” 

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). 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

003/12: Detaljbudsjett 2012 - helse og omsorgsavdelingen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012: 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012. 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-003/12 Vedtak: 
 

Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak 24.01.2012: 
 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012. 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.” 

 
Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune vil i større grad satse på forebyggende arbeid blant familier, barn 
og unge. Rådmannen bes fremme en sak som omfatter et lavterskeltilbud for ungdom og 
et bàrne-og familiesenter, jamfør vedtatt plan for et barne- og familiesenter. Disse 
tilbudene ses i sammenheng, og skal ha en felles ledelse 
 
Rådmannen fremmer en sak for formannskapet i løpet av våren 2012.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt.  
Aarslands forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-004/12 Vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen. 

 
2. Eigersund kommune vil i større grad satse på forebyggende arbeid blant familier, 

barn og unge. Rådmannen bes fremme en sak som omfatter et lavterskeltilbud 
for ungdom og et bàrne-og familiesenter, jamfør vedtatt plan for et barne- og 
familiesenter. Disse tilbudene ses i sammenheng, og skal ha en felles ledelse 
 
Rådmannen fremmer en sak for formannskapet i løpet av våren 2012. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

005/12: Detaljbudsjett 2012 Levekår - kultur  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012. 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak (fellesforslag fra V, FrP, KrF og SP):  

”Lørdagsåpent bibliotek gjeninnføres så snart som mulig og senest innen 1.5.2012. 
Merkostnader ordnes innenfor vedtatt budsjett. Formannskapet gis en tilbakemelding om 
åpningstider på biblioteket etter at nye åpningstider er innført.” 

 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Endring punkt 1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under 
forutsetning av at budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen.” 
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Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 med Bjellås’ tillegg enstemmig vedtatt.  
Rakes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-005/12 Vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012 under forutsetning av at 
budsjettet blir godkjent i lovlighetskontrollen. 

 
2. Lørdagsåpent bibliotek gjeninnføres så snart som mulig og senest innen 

1.5.2012. Merkostnader ordnes innenfor vedtatt budsjett. Formannskapet gis en 
tilbakemelding om åpningstider på biblioteket etter at nye åpningstider er innført. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

006/12: Utleiepriser idrettshaller og svømmehaller  
 

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.  
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak:  

”Utleie av bord, stoler og scene fra Egersundshallen settes slik: 
Stoler:  
- Fra 1 – 50 stoler:  kr. 300,- pr. dag. 
- Fra 51 – 200 stoler:  kr. 500,- pr. dag. 
- Over 200 stoler:  kr. 1 000,- pr. dag. 
 
Bord. 
- Fra 1 – 20 bord:  kr. 300,- pr. dag. 
- Fra 21 bord:   kr. 1 000,- pr. dag.” 

 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Saken, med varaordførerens forslag, utsettes og sendes på høring.” 
 
Votering - utsettelseforslag: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling og varaordførerens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-006/12 Vedtak: 
 

Saken, med varaordførerens forslag, utsettes og sendes på høring. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
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007/12: Konseptvalgutredning (KVU) for E39 strekningen Søgne - 
Ålgård - revidert behandling  
 

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.  

 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak tillegg til rådmannens innstilling:  

 Eigersund kommune mener at forslaget fra Rune Gjedrem til ny trase E-39 og bane, 
vurderes på lik linje med andre traseer. 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan 
bygges på firefeltsvei. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til 
en effektiv planlegging.” 

 
 
Votering: 
Ordførerens forslag kulepunkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

kulepunkt 1. 
Ordførerens øvrige forslag og rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-007/12 Vedtak: 

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

 Eigersund kommune mener at forslaget fra Rune Gjedrem til ny trase E-39 og bane, 
vurderes på lik linje med andre traseer. 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan 
bygges på firefeltsvei. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en 
effektiv planlegging. 

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

008/12: Næringssak - Hotelltomt Gruset  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012: 
 

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.  

 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
  
 
FS-008/12 Vedtak: 
 

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.  

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

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

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. 
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08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Skriv fra Bildende kunstneres forening Rogaland (BKFR) av 

2.2.2012 - Minnesmerke etter 22. juli 2011. (JpID 12/3993). 
~ o ~ 

  
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-009/12 Vedtak: 
 

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

 
2. Ordfører avgjør detaljplassering. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

010/12: Referatsaker til formannskapets møte 08.02.2012  
 

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 
Fornyings - 
administrasjons- og 

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven 
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kirkedepartementet  

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 

 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

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

 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:  
”Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der en vurderer prosjektet Senter for 
kreativitet og livsglede, Egersund Arena. Vurderingen skal belyse:  

1. Prosjektets innhold i forhold til eksisterende og eventuelt planlagt kommunalt tilbud til de 
aktuelle brukergruppene. 

2. Prosjektet sett i lys av Samhandlingsreformens målsettinger og intensjoner. 
3. Kostnader.” 

 
Votering: 
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.  
 
 

3 11/33945 I 19.12.2011 
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner 

 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune tar kontakt med Forsvarsdepartementet og ber om en oversikt 
over antallet veteraner i kommunen.” 

 
Votering: 
Rakes forslag enstemmig vedtatt.  
 
 

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune 

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen 

 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune gir støtte til initiativet fra Bergen kommune.” 
 
Votering: 
Bjellås’ forslag enstemmig vedtatt.  
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8 12/971 I 20.12.2011 
Fornyings - 
administrasjons- og 
kirkedepartementet  

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven 

 
Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet ber kirkevergen om å komme for å redegjøre for konsekvenser for 
Eigersund kommune av endringer i gravferdsloven og kirkeloven.” 

 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
 
FS-010/12 Vedtak: 
 

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

 
Formannskapet ber rådmannen fremlegge en sak der en vurderer prosjektet Senter for 
kreativitet og livsglede, Egersund Arena. Vurderingen skal belyse:  

1. Prosjektets innhold i forhold til eksisterende og eventuelt planlagt kommunalt tilbud til 
de aktuelle brukergruppene. 

2. Prosjektet sett i lys av Samhandlingsreformens målsettinger og intensjoner. 
3. Kostnader. 

 
 

3 11/33945 I 19.12.2011 
Helse- og 
omsorgsdepartement

Brev om oppfølging av 
veteraner før, under og etter 
utenlandsoperasjoner 

 
Eigersund kommune tar kontakt med Forsvarsdepartementet og ber om en oversikt over 
antallet veteraner i kommunen. 

 
 

7 12/647 I 06.01.2012 Bergen kommune 

Nytt statlig organ for 
kontraktsfinansiering av 
eksport må etableres i 
Bergen 

 
Eigersund kommune gir støtte til initiativet fra Bergen kommune. 

 
 

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

Endringer i gravferdsloven 
og kirkeloven 

 
Formannskapet ber kirkevergen om å komme for å redegjøre for konsekvenser for 
Eigersund kommune av endringer i gravferdsloven og kirkeloven. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

011/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 08.02.2012  
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Spørsmål/orienteringer i møtet 02.01.2012: 
 
 
08.02.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) stilte spørsmål om status for fremdrift av utbygging av 

Hestnes. 
 

Rådmannen orienterte om fremdrift av saken. Det er vurdert innleie og det skal 
gjennomføres intervjuer (2. gangsutlysning) i disse dager. 

 
 
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) stilte spørsmål om status for romsituasjon på Husabø skole. 
 

Rådmannen orienterte om at situasjonen er anstrengt og det er tatt i bruk flere spesialrom. 
Det vurderes bruk av modulbygg og ses på eventuell utbygging. 

 
 
 Odd Stangeland (AP) ga på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre en presisering og hva som 

ligger bak og menes med punkt 27 i K-sak 111/11 – Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 
2015, billettgebyr kr 25,- for kommersielle aktører som bruker kommunale anlegg til 
inntektsbringende arrangementer: 
 
”Begrepet kommersiell aktør videreføres med samme tolkning som før:  
Registrerte næringsdrivende og andre aktører som tar betaling fra publikum for at de skal 
komme inn på et arrangement.  
 
Unntak: 
Gjelder ikke aktører som gir overskuddet uavkortet til veldedig formål. 
 
Det presiseres at ordningen ikke gjelder for idrettsarrangementer på noen av kommunens 
idrettsanlegg.  
 
Anlegg hvor billettavgiften skal gjelde er: 
 

Byteltet og Egersundshallen 
  
Inntektene disponeres til å dekke en del av utgiftene knyttet opp mot drift av Byteltet, og 
ekstrautgifter som påløper ved konserter i Egersundshallen. 
 
Med en lav leiesats på kr. 3 500,- + en avgift pr.solgte billett vil arrangører ha en lavere 
økonomisk risiko knyttet opp mot leieprisen, enn ved en høyere fast leiepris.   
 
Billettavgiften er kr 25 for hver solgte enkeltbillett.  
Arrangører står fritt til å legge billettavgiften som tillegg til billettprisen, etter samme norm 
som for eksempel gebyrer som betales til billettformidlingsselskaper. 
 
For inngangspass over flere dager, legges det et gebyr på kr 25 på selve passet, hvis det i 
løpet av festivalen skal benyttes lokaliteter som ovenfor nevnt. 
 
For særskilte arrangementer kan det etter søknad fravikes av hovedutvalget.” 
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 Odd Stangeland (AP) tok opp et møte som han og ordføreren hadde hatt med 

Autismeforeningen. De etterlyste en felles og samordnet informasjon til foreldre. Han viste til 
at dette allerede er vedtatt i temaplan for Eigesundsskolen der det fremgår at: 
”Etablere systemer og felles prosedyrer for å sikre å god og enhetlig informasjon til foresatte 
om tilbud og rettigheter i skolen knyttet til ulike diagnoser, som dyseleksi, ADHD, autisme og 
lignende.” 
 
Han fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H): 

”Formannskapet ber administrasjonen utarbeide enkle veiledere til foresatte om 
tilbud og rettigheter i Eigersund kommune knyttet til ulike diagnoser, f.eks ADHD, 
autisme og lignende.” 

 
Votering: 
Stangelands forlag enstemmig vedtatt.  

 
 
 Tor-Inge Rake (V) etterlyste administrasjonens tilsvar på graverende påstander om 

arbeidsforhold med mer som fremkom fra en HTV fra Sykepleieforbundet i et tidligere møte. 
Dette har tidligere blitt lovet. 

 
Rådmannen vil se til at formannskapet får den etterspurte informasjonen. 

 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål i forhold til oppfølging av generalforsamlingen 

26.4.2011 i UNINORs vedtak om at det skulle nedsettes et eierutvalg for å se på omdanning 
av UNINOR fra et AS til et IKS.  
 
Videre ønsker hun en orientering om situasjonen for selskapet.  
 
I tillegg ber om at forslagene fra valgkomiteen fremlegges for formannskapet føre ny 
generalforsamling. 
 
Ordføreren orienterte om at ikke alle de private eierne hadde blitt innløst noe som må 
gjøres før prosessen om eventuell omdanning til iks kan starte. 
 
Ordføreren i Eigersund kommune er leder av valgkomiteen som største eierkommune. 
 
Han har planlagt at formannskapet går på bedriftsbesøk når den nye daglige lederen er på 
plass. 

 
Han vil komme tilbake til ytterligere orientering om UNINOR i et senere møte. 

 
Tor-Inge Rake (V) og Bjørn Carlsen (H) erklærte seg ugild og trådte ut under diskusjonen 
om UNINOR idet de er medlem av styret i UNINOR jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav f. Det 
fremkom ikke merknader til saken.  

~ o ~ 
 

 Rådmannen orienterte om at han er innstilt på å forlenge leieavtalene for Ergo- og 
fysioterapitjenesten i Håndverkshust når denne går ut til sommeren. 

 
 Rådmannen orienterte om fremdrift av organisasjonsgjennomgansprosjektet. 
 
 Rådmannen orienterte om kommunens forhold til private barnehager og Private 

Barnehagers Landsforbund, samt møter med fylkesmannens angående dette. 
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 Rådmannen orienterte om et møte med rusforsker Sverre Nesvåg med den administrative 
og politiske ledelsen i forhold til utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan. Det ble her 
presisert viktigheten av innsatsen i barnehagene. 

 
 
Votering: 
Stangelands forlag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-011/12 Vedtak: 
 

Formannskapet ber administrasjonen utarbeide enkle veiledere til foresatte om tilbud og 
rettigheter i Eigersund kommune knyttet til ulike diagnoser, f.eks ADHD, autisme og 
lignende. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


