
 
 

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/enhe
t 

Første 
 søknadsår Søker Søknadssu

m 
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/Egers
und Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1 

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-heten 
Egersund 

200 000 2 000 000 1 

Lokale kulturbygg:       

Evangeliehuset/Egers
und arena 

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-heten 
Egersund 

1 000 000 52 000 00
0 

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 . 
Spillemiddelsøkna
d sendt 

1.3. Skyteanlegg/flomlys Egersund jeger og 
fiskerforening 

650.000 2011-
2012 

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøkna
d sendt 

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

Egersund & Dalane 
MNK 

6.300.000 2012-
2014 

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøkna
d 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/Asprøysund
et. 

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/enhe
t 

Første 
 søknadsår Søker Søknadssu

m 
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/Egers
und Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1 

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-heten 
Egersund 

200 000 2 000 000 1 

Lokale kulturbygg:       

Evangeliehuset/Egers
und arena 

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-heten 
Egersund 

1 000 000 52 000 00
0 

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 . 
Spillemiddelsøkna
d sendt 

1.3. Skyteanlegg/flomlys Egersund jeger og 
fiskerforening 

650.000 2011-
2012 

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøkna
d sendt 

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

Egersund & Dalane 
MNK 

6.300.000 2012-
2014 

Kostnader er 
utredet . 
Spillemiddelsøkna
d 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/Asprøysund
et. 

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 
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.) 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 


