
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00  Tidspunkt - til:  15:25  
Sak – fra / til: 018/12 - 033/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Svanhild F. Wetteland – H Thusanee Lingeswaran – AP 
Odd Stangeland – AP Jon Aarsland – KrF Solveig Ege Tengesdal – KRF
Ruth Evy Berglyd – SP Tommy Bjellås – FRP Tor Inge Rake – V 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal – AP Arne Stapnes – H  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Dahle - AP Kjell Vidar Nygård  - H  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Bente S. Gundvaldsen – KRF (Sak 18 og 33/12)   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, 
byggesaksbehandler Tom Grøsfjeld, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, 
skolefaglig konsulent Torfinn Hansen 
 
Merknader til møtet: 

 Fra kl. 09:00 - Bedriftsbesøk på Uninor   
 Fra kl. 11:00 - Kirkevergen orienterer om livsnøytral gravlund og kirken i Eigersund. 
 Etter avslutte f-møte 1525 ble det gjennomført en 30 minutters orientering om 

organisasjonsgjennomgangsprosjektet v/rådmannen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Thengs (SV) 
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

018/12 Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.  

019/12 Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi IKS  

020/12 Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune  

021/12 Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest  

022/12 Tildeling av ressurser til skolene  

023/12 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.  

024/12 
Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene Raketten og 
Jernhagen 

 

025/12 Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.  

026/12 Godkjenning av protokoll  fra formannskapets møte 14.3.2012.  

027/12 Dalane videregående skole - ny idrettshall  

028/12 
Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i 
Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale. 

 

029/12 Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 29  

030/12 
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 
for perioden 2013 - 2016. 

 

031/12 Referatsaker til  formannskapets møte 18.04.2012  

032/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012  

033/12 
Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens erklæring og 
fullmakt til selskapsmøtet 

 



 
018/12: Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 
Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi IKS 
basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011. 
 
Eigersund kommunes andel i Dalane Energi IKS vil etter endringen være 61,15 % i 
selskapet. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-018/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 

Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi 
IKS basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011. 
 
Eigersund kommunes andel i Dalane Energi IKS vil etter endringen være 61,15 % i 
selskapet. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

019/12: Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi 
IKS  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 
energi IKS. 

 
2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med 

unntak av utbyttesatsen i pkt 8.2 som endres fra 50 % til 60 %. 
 

3. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
 
 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) erklærte seg ugild da hun hun er medlem av styret i 

Lyse Energi AS  jf. fvl. § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bente S. 
Gundvaldsen (KRF) tok sete. 

~ o ~ 
  
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak: 
”2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med følgende 
endringer:  

a) Utbyttesatsen i punkt 8.2 beholdes med 50%. 
b) Punkt 6.2 Styret, tredje avsnitt strykes: ”Det skal være minst en representant fra hver av 

partene i styret.” 
c) Punkt 6.2 Styret, fjerde avsnitt: Fem styremedlemmer med like mange personlige 

varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger også styrets 
leder og nestleder.” endres slik: ”Varamedlemmer, 5 stykker i rekkefølge, rulleres på 
lik måte som for styret.” 

d) Punkt 6.2 Styret, sjette avsnitt ”Valgperioden er 2 år. Valget foretas om våren og innen 
juni måneds utgang.” endres slik: ”Valgperioden er 4 år, men slik at 2 av 
medlemmene velges i år 2, 3 av medlemmene velges i år 4. Valget foretas om våren 
og innen juni måneds utgang.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag punkt 2 vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (FrP+V+KrF) 
Nygårds forslag punkt 6.2, tredje avsnitt vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (KrF+V) 
Nygårds forslag punkt 6.2, fjerde avsnitt enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag punkt 6.2, sjette avsnitt enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-019/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 
energi IKS. 

 
2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med 

følgende endringer:  
a. Utbyttesatsen i punkt 8.2 beholdes med 50%. 
b. Punkt 6.2 Styret, tredje avsnitt strykes: ”Det skal være minst en representant fra 

hver av partene i styret.” 
c. Punkt 6.2 Styret, fjerde avsnitt: Fem styremedlemmer med like mange personlige 

varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger også 
styrets leder og nestleder.” endres slik: ”Varamedlemmer, 5 stykker i 
rekkefølge, rulleres på lik måte som for styret.” 

d. Punkt 6.2 Styret, sjette avsnitt ”Valgperioden er 2 år. Valget foretas om våren og 
innen juni måneds utgang.” endres slik: ”Valgperioden er 4 år, men slik at 2 av 
medlemmene velges i år 2, 3 av medlemmene velges i år 4. Valget foretas om 
våren og innen juni måneds utgang.” 

 
3. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 



020/12: Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Årsmelding 2011 godkjennes. 
2. Udisponert mindreforbruk på 876.983 kroner settes av på Driftsfond. 
3. Årsregnskapet for 2011 godkjennes. 
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 165.952,88 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet. 
5. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2012.  
 
 
11.04.2012 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2011. Årsregnskapet og årsmeldingen gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg forbeholdet i revisjonsberetningen vedrørende beregning 
av selvkost. Utvalget forutsetter at kommunens praksis i forhold til dette opphører for 
regnskapsåret 2012. Kontrollutvalget ber Kommunestyret vurdere å tilføre det aktuelle 
selvkostområdet, nettokostnaden knyttet til denne finansieringen i løpet av den 
kommende fireårsperiode.  

 
3. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp de øvrige forholdene i 

revisjonsberetningen.  
 

4. Kontrollutvalget er for øvrig bekymret over kommunens høye lånegrad og manglende 
nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget vil i tillegg oppfordre kommunestyret til å sette 
fokus på utfordringene med premieavviket og finansieringen av dette ovenfor 
overordnede myndigheter.  

 
5. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 

årsmelding for 2012 godkjennes.  
 
 
Votering: 
Svein Olav Tengesdal sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KON-010/12 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2011. Årsregnskapet og årsmeldingen gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling. 
 



2. Kontrollutvalget har merket seg forbeholdet i revisjonsberetningen vedrørende beregning 
av selvkost. Utvalget forutsetter at kommunens praksis i forhold til dette opphører for 
regnskapsåret 2012. Kontrollutvalget ber Kommunestyret vurdere å tilføre det aktuelle 
selvkostområdet, nettokostnaden knyttet til denne finansieringen i løpet av den 
kommende fireårsperiode.  

 
3. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp de øvrige forholdene i 

revisjonsberetningen.  
 

4. Kontrollutvalget er for øvrig bekymret over kommunens høye lånegrad og manglende 
nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget vil i tillegg oppfordre kommunestyret til å sette 
fokus på utfordringene med premieavviket og finansieringen av dette ovenfor 
overordnede myndigheter.  

 
5. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 

årsmelding for 2012 godkjennes.  
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Vedtak fra kontrollutvalgets behandling av saken 11.4.2012. 

 ~ o ~ 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt 2: Det settes av kr. 400.000 til vedlikehold av lekeplasser.” 
 
 
 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) ba om hennes habilitet ble vurdert da hun hun er leder 

av UNINOR som i dag har kontrakt med kommunen om vedlikehold av kommunale 
lekeplasser jf. fvl. § 6, annet ledd. Hun anser seg selv som inhabil i saken. Det var ikke 
vararepresentant for Tengesdal. 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo at Tengesdal ikke er inhabil 
 
Formannskapet vedtok med 9 mot 1 stemme at Tengesdal var inhabil i saken og hun trådte 
ut under behandling og votering av punkt 2. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1, 3-5 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt med 9 mot 1 stemme for Rakes forslag. (V) 
  
 
FS-020/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Årsmelding 2011 godkjennes. 
2. Udisponert mindreforbruk på 876.983 kroner settes av på Driftsfond. 
3. Årsregnskapet for 2011 godkjennes. 
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 165.952,88 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet. 
5. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2012.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  



 
 

021/12: Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 

legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom. 
 
2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom 

omgjøres til medisinrom. 
 
 
11.04.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-010/12 Vedtak: 
 

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom. 

 
2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom 

omgjøres til medisinrom. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalgs møte 11.4.12. 

 ~ o ~ 
   
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-021/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom. 

 
2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom 

omgjøres til medisinrom. 
 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 

022/12: Tildeling av ressurser til skolene  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
11.04.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-007/12 Vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalgs møte 11.4.12. 

 ~ o ~ 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak: 

”Saken utsettes.” 
 
 
Votering: 
Tengesdals utsettelse forslag vedtatt. 

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-022/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

023/12: Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 



 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Forslag til skjønnsmedlemmer fra Eigersund kommune vedtas som fremlagt.  
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 Nytt dokument i saken: Internt notat dat. 18.4.2012 vedr. endringer i forslag til 

lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 2013-2016.  (JpID 12/12106). 
~ o ~ 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-023/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til skjønnsmedlemmer fra Eigersund kommune vedtas som fremlagt.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

024/12: Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene 
Raketten og Jernhagen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig ekstratilskudd på 
200 000 kroner fra og med 2012 til og med 2014. 

2. Rådmann får fullmakt til å forlenge perioden ytterligere 2 år. 
3. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det 

kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres ekstratilskuddet tilsvarende 
økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer 
eller sammensetning av barn i forbindelse med nytt barnehageår. 

4. Kriteriene som legges til grunn for økt tilskudd er: 
a. Barnehagene er etablert i Eigersund kommune. 
b. Tilskuddet gis som driftstilskudd. 
c. Barnehagene har foretatt ulike driftsreduserende tiltak – dette omfatter også 

at investeringer/driftsmessige forhold er satt på vent. 
d. Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv for å øke inntektene. 
e. Eierne har tilført kapital (ut over ordinær drift) og gått inn med friske midler 

selv. Viser her spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er 
et meget viktig bidrag for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En 
viser videre til at i Raketten barnehage eier foreldre fortsatt en del av 
egenkapital/gjeld i form av andelsbevis (10.000 kroner/hvert barn).  

f. Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til 
andre større barnehager. 

g. Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert 
egenkapital. 



h. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis 
det kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet 
tilsvarende økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, 
lønnsendringer eller sammensetning av barn (i forbindelse med nytt 
barnehageår). 

i. Dette er barnehager med 2. avdelinger (og begrenses oppad til denne 
størrelse). 

j. Netto driftsresultat og egenkapital er redusert over tid og barnehagene har 
økonomisk underskudd. Det presiseres at et negativt driftsresultat ikke gir rett 
til ekstra tilskudd.’ 

k. Jernhagen og Raketten barnehage har gitt full innsyn i budsjett og 
regnskapsdata for den enkelte barnehage. Det foreligger ingen ubesvarte 
spørsmål overfor drift/investering/innkjøp. 

 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-024/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig ekstratilskudd på 200 000 
kroner fra og med 2012 til og med 2014. 

2. Rådmann får fullmakt til å forlenge perioden ytterligere 2 år. 
3. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det kommer 

endringer slik at tilskuddet endres, reduseres ekstratilskuddet tilsvarende økningen. 
Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer eller 
sammensetning av barn i forbindelse med nytt barnehageår. 

4. Kriteriene som legges til grunn for økt tilskudd er: 
a. Barnehagene er etablert i Eigersund kommune. 
b. Tilskuddet gis som driftstilskudd. 
c. Barnehagene har foretatt ulike driftsreduserende tiltak – dette omfatter også at 

investeringer/driftsmessige forhold er satt på vent. 
d. Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv for å øke inntektene. 
e. Eierne har tilført kapital (ut over ordinær drift) og gått inn med friske midler selv. 

Viser her spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er et 
meget viktig bidrag for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En viser 
videre til at i Raketten barnehage eier foreldre fortsatt en del av egenkapital/gjeld 
i form av andelsbevis (10.000 kroner/hvert barn).  

f. Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til andre 
større barnehager. 

g. Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert 
egenkapital. 

h. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det 
kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet tilsvarende 
økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, 



lønnsendringer eller sammensetning av barn (i forbindelse med nytt 
barnehageår). 

i. Dette er barnehager med 2. avdelinger (og begrenses oppad til denne størrelse). 
j. Netto driftsresultat og egenkapital er redusert over tid og barnehagene har 

økonomisk underskudd. Det presiseres at et negativt driftsresultat ikke gir rett til 
ekstra tilskudd.’ 

k. Jernhagen og Raketten barnehage har gitt full innsyn i budsjett og 
regnskapsdata for den enkelte barnehage. Det foreligger ingen ubesvarte 
spørsmål overfor drift/investering/innkjøp. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

025/12: Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012: 
 
Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til 
rådmannen.  
 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 
3, miljørettet helsevern, til formannskapet.  
 
Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-025/12 Vedtak: 
 

Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet 
helsevern, til rådmannen.  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om 
folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til formannskapet.  
 
Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

026/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
14.3.2012.  
 



Forslag til vedtak 12.03.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2012 godkjennes. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-026/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

027/12: Dalane videregående skole - ny idrettshall  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 
 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Modular 
Building Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård. 

 
2. Prosjektet forutsettes å være forskningsbasert eller av en slik art at ordinære 

anskaffelsesregler vil være tilsidesatt ved en eventuell realisering av en flerbrukshall. 
Dette momentet tas inn i intensjonsavtalen. 

 
3. Intensjonsavtalen forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk.  

 
4. En eventuell realisering av flerbrukshall på Lagård krever at det fremmes en ny 

politisk sak til kommunestyret. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Kommentarer fra Egersund idrettsråd dat. 10.4.2012 vedr. mulig ny 

idrettshall ved Dalane Videregående skole.  (JpID 12/12105). 
~ o ~ 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-027/12 Vedtak: 
 

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Modular 
Building Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård. 

 



2. Prosjektet forutsettes å være forskningsbasert eller av en slik art at ordinære 
anskaffelsesregler vil være tilsidesatt ved en eventuell realisering av en flerbrukshall. 
Dette momentet tas inn i intensjonsavtalen. 

 
3. Intensjonsavtalen forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk.  

 
4. En eventuell realisering av flerbrukshall på Lagård krever at det fremmes en ny politisk 

sak til kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

028/12: Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i 
Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012: 
 

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm). 

 
2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 

Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm). 
 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 
 Møtet ble lukket under en orientering av rådmannen jf. kl. 31, nr 5. 

~ o ~ 
  
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Nytt punkt 3: Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de 
fremforhandlede avtalene.”  

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.  
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-028/12 Vedtak: 
 

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av Svanedal 
AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm). 

 
2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 

Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm). 
 

3. Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de fremforhandlede 
avtalene.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



029/12: Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 29  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.03.2012: 
 
Eigersund kommune frafaller sine krav på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som følger av 
skjøte datert 27.01.1966. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Saken utsettes i påvente av at administrasjonen innkaller eiendomsbesittere og 
fastboende i skolekretsen Mong og Rodvelt til et avklaringsmøte i forhold til om det er 
grunnlag for fremtidig bruk av huset som felles forsamlingshus.” 

 
 
Votering: 
Stangelands utsettelseforslag enstemmig vedtatt.  

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-029/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes i påvente av at administrasjonen innkaller eiendomsbesittere og 
fastboende i skolekretsen Mong og Rodvelt til et avklaringsmøte i forhold til om det er 
grunnlag for fremtidig bruk av huset som felles forsamlingshus. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

030/12: Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og 
jordskiftemeddommere for perioden 2013 - 2016.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012: 
Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere legges 
ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500. 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere med eventuelle 
endringer etter offentlig ettersyn vedtas. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Notat fra politisk sekretær Irene H. Randen av 18.4.2012 – 

Endringer i forslag til lagrettsmedlemmer/meddommere for perioden 2013-2016. (JpID: 
12/12016) 

 ~ o ~ 



  
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 

”Lektor Jon Arne Hoås velges som reserve.”  
 
 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.  
Rakes forslag enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapet var 10 under behandling og vedtak av saken da Svanhild Wetteland (H) ikke 

var tilstede. 
 
 
FS-030/12 Vedtak: 
 

Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 
legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500. 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere med eventuelle 
endringer etter offentlig ettersyn vedtas. 
 
Lektor Jon Arne Hoås velges som reserve. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

031/12: Referatsaker til formannskapets møte 18.04.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 28.03.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/10467 I 27.03.2012 Regjeringen 

Rapport fra 
Telemarksforskning om 
profittmuligheter i 
barnehagesektoren 

2 12/10066 X 26.03.2012  

Informasjon knyttet opp mot 
tilskudd til private 
barnehager i Eigersund 
kommune 

3 12/7043 I 28.02.2012 Dalanerådet 

Togtider og Dalane 
videregående skole - brev 
fra  Dalanerådet  til 
Rogaland fylkeskommune 

4 12/3777 I 26.01.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Skjønnstilskudd til 
omstillingsprosjekt og annet 
(restskjønn for 2012) 

5 12/10491 X 29.03.2012  Evaluering av rusomsorgen 
6 12/9416 U 21.03.2012 Evangeliehuset Dagtilbud på Evangeliehuset

7 12/8576 I 09.03.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Vergemålsreformen - status 
og gjennomføring 2012 

8 12/5709 I 03.02.2012 
likestillings- og 
inkluderingsdep. Det 

Invitasjon til høring - NOU 
2011:20 Ungdom, makt og 
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kongelige barne- medvirkning 

9 11/32293 
M
P 

06.12.2011  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
07.12.2011 

10 12/9750 I 19.03.2012 Nils Helge Amdal 
Søknad om økonomisk 
støtte til bokprosjekt - På tur 
i krigshistoriske fotspor 

11 12/8188 I 29.02.2012 Egersund Idrettsråd 
Søknad om økt tilskudd - 
Eigersund idrettsråd 

12 12/8009 I 07.03.2012 *** 
Søknad om støtte til 
deltakelse i student-EM i 
volleyball 

13 12/9984 I 20.03.2012 
Statens 
landbruksforvaltning 

Utbetaling av kompensasjon 
ved salg av kvote ku 

 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Møtet ble lukket under deler av debatten i rs-sak 1 jf. kl. 31, nr 2. 
 
 
Votering: 
 
FS-031/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

032/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.03.2012: 
 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om det fortsatt er aktuelt å fortsette med den planlagte 

utbyggingen av Refsvatnet, dette bla med bakgrunn i redusert vannforbruk fiskeindustrien. 
 
Rådmannen orienterte om status i saken og at kommunen i et langsiktig perspektiv fortsatt er 
nødt til å ha Refsvatnet som vannkilde. 

 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) gjorde oppmerksom på at det mangler skilt for fotgjengerfelt ved 

fotgjengerfeltene i Johan Feyers gate (krysset Storgaten) og øvre del bakken. 
 
Rådmannen vil følge opp saken. 

 
 
 Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om oppfølging av et initiativ fra Hellvik Idrettslag om 

renovering/kunstgress på idrettsanlegget på Brunmyra. Idrettslaget etterlyser også svar på et 
skriv av 22. januar 2012. 



 

 17

 
Rådmannen orienterte om at dette hadde vært oppe i budsjettprosessen, men nådde ikke 
opp i de økonomiske prioriteringene da det også vil påløpe utgifter for kommunen. 
Rådmannen vil sørge for at idrettslaget skal få svar på sitt skriv. 

 
 
 Ordføreren stilte spørsmål om det var noen i formannskapet som kunne delta for ordføreren 

på film & kinos landsmøte 4-5 juni 12.  
 
Tor-Inge Rake (V) kunne delta for ordføreren. 

 
 Ordføreren orienterte om at det i tråd med tidligere praksis var gitt et beløp til reisestøtte til 

Ungdomsbedriftene som skulle delta i NM. 
 
 
 Rådmannen orienterte om prosessen med nedlegging av Bakkebø Borettslag som er 

forsinket pga en brann som oppsto i en bolig og der det var formålstjenlig at 
forsikringsselskapet forholdt seg til BBL. Prosessen er imidlertid i gang. 

 
 Rådmannen orienterte om prosessen med skaterampe. 
 
 Rådmannen orienterte om problematikken rundt mobil scene der den scenene kommunen 

har hatt nå er gått i stykker. 
 
 Rådmannen orienterte om at det kommer en sak om Startlån til kommunestyrets møte 18. 

juni 2012. 
 
 Rådmannen orienterte om saken mellom kommunen, Desconda og fylkesmannen. 

Møtet ble lukket under denne orienteringen jf. kl. 31, nr 5. 
 
 
Votering: 
 
 
FS-032/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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************ TILLEGGSSAKER ************ 
 

033/12: Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens 
erklæring og fullmakt til selskapsmøtet  
 

Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2012: 
 
1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA og 

utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet. 
2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved 

utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2. 
3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 
 
18.04.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) erklærte seg ugild da hun hun er medlem av styret i 

Lyse Energi AS  jf. fvl. § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bente S. 
Gundvaldsen (KRF) tok sete. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-033/12 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA 
og utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet. 
 

2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett 
ved utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2. 
 

3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 
Vedtaket er enstemmig  
 



 
 
 
 


