
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 14.06.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:30 
Sak – fra / til: 050/12 - 098/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Svanhild F. Wetteland – H  
Odd Stangeland – AP Thusanee Lingeswaran – AP  
Ruth Evy Berglyd – SP Unn Therese Omdal – AP  
Jon Aarsland – KrF Tor Inge Rake – V  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Tommy Bjellås – FRP Arne Stapnes – H Solveig Ege Tengesdal - KRF 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 May Helen Ervik – FRP Kjell Vidar Nygård – H Morten Haug - KRF 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef 
levekår Kåre Ingvar Helland, plansjef Dag Kjetil Tonheim 
 
Merknader til møtet: 

 11:30–12:00 - Orientering om folkehelsen v/ kommunelege Bjarne Rosenblad 
 Sak 97/12 – Innstilling til stilling som kommunalsjef teknisk og sak 98/12 – Tariffrevisjonen 

pr. 01.05.2012 ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets begynnelse. 
 Formannskapet var 10 under behandling og votering av sak 97 og 98/12. 

 
 
 
 

 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Irene Haydè Randen 
 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 

050/12 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune  

051/12 Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 2015  

052/12 Deling av levekårsavdelingen  

053/12 Alkholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 - 2016  

054/12 
Barbar AS- Fornyelse av serverings- og skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

055/12 
Morpheus AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

056/12 Vinmonopolet  - Søknad om fornyelse av salgsbevilling.  

057/12 
Grand Hotell Egersund AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

058/12 
Rebecca catering & selskapsarrangement AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

 

059/12 
Bens Kafe & Motell AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

060/12 
Pibbaren & Nelliken - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

061/12 
Hellvik Bistro - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

062/12 Hauen AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012  



- 2016 

063/12 
Drømmehagen Egersund -Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

064/12 
Kosen Café - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

065/12 
Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

066/12 
Corner pub & diskotek - fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 - 
2016 

 

067/12 
Mocca kaffebar - Søknad om  fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

068/12 
Shanghai House AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 

 

069/12 
Peking House -  Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

070/12 
Fu Zhou Restaurant AS -  Fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
2012 - 2016 

 

071/12 
Berentsens Brygghus AS - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

072/12 
Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016 

 

073/12 
Spar Svanedalsgården -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

074/12 
Ica Supermarked Egersund - fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol 

 

075/12 
Rema 1000 Årstaddalen -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

076/12 
Coop Mega Egersund avd. 44 - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

077/12 
Coop Høyland & Jæren SA - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

078/12 
Ica Nær Egersund - Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,75% volumprosent alkohol 

 

079/12 
Heien Matsenter AS -  Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige 
drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

080/12 
Spar Eigerøy -  Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige drikker 
inntil 4,75% volumprosent 

 

081/12 
Rema 1000 Kvellurveien - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent 

 

082/12 
Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av salgsbevilling av øl for 
perioden 2012 - 2016 

 

083/12 Økonomirapport januar - mai  2012  

084/12 Kjøp av eiendom - gnr. 94 bnr. 1 Helleland  



085/12 Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse av budsjett  

086/12 
Kontrollrapport 2011 - vedr.  skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund 
kommune 

 

087/12 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 2016  

088/12 John A. Ludvigsen - Søknad om fritak som medlem i kontrollutvalget.  

089/12 
Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet 
i Sør Rogaland og det statlige barnevernet i Region Vest. 

 

090/12 Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune  

091/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte18.4.2012  

092/12 Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane BA  

093/12 Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015  

094/12 Skrivemåte på veinavn - Eptelandsveien/Eftelandsveien  

095/12 Referatsaker til formannskapets møte 14.6.2012  

096/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.06.2012  

097/12 Innstilling til stilling som kommunalsjef teknisk  

098/12 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2012  

 
 
 
 



050/12: Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM EIGERSUND KOMMUNE OG HELSE 
STAVANGER HF  

1. Kommunestyret godkjenner ny overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger 
HF og Eigersund kommune. 

2. Kommunestyret godkjenner delavtalene 1 - 11 mellom Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune. 

3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig 
art som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art.  

4. Rådmannen delegeres å underskrive avtalen etter at den er godkjent av 
kommunestyret. 

5. For øvrig tas saken til orientering. 
 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
  
 Nytt dokument i saken: Skriv fra helsefaglig ansvarlig – Samarbeidsavtaler - korrigeringer 

(m/revidert avtale) dat. 8.6.2012 – jnr. 12/16871. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-050/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM EIGERSUND KOMMUNE OG HELSE STAVANGER HF  
1. Kommunestyret godkjenner ny overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger 

HF og Eigersund kommune. 
2. Kommunestyret godkjenner delavtalene 1 - 11 mellom Helse Stavanger HF og 

Eigersund kommune. 
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art 

som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art.  
4. Rådmannen delegeres å underskrive avtalen etter at den er godkjent av kommunestyret. 
5. For øvrig tas saken til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

051/12: Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune 2012 - 2015  
 



Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
1. Forslag til Rehabiliteringsplan 2012-2015 for Eigersund kommune vedtas som fremlagt  
2. Planen har status som tema/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i 

planperioden. 
3. Kostnadskrevende tiltak i planen vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-051/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Forslag til Rehabiliteringsplan 2012-2015 for Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 
2. Planen har status som tema/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i 

planperioden. 
3. Kostnadskrevende tiltak i planen vurderes i forbindelse med årsbudsjett og 

økonomiplan. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

052/12: Deling av levekårsavdelingen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar at dagens levekårsavdeling deles i to: en avdeling for helse/ omsorg 
og en avdeling for oppvekst (skole/barnehage) og kultur. Hver avdeling ledes av en 
kommunalsjef, og det opprettes en ny stilling som kommunalsjef i den forbindelse.   
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-052/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar at dagens levekårsavdeling deles i to: en avdeling for helse/ 
omsorg og en avdeling for oppvekst (skole/barnehage) og kultur. Hver avdeling ledes av 
en kommunalsjef, og det opprettes en ny stilling som kommunalsjef i den forbindelse.   



 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

053/12: Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Utkast til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 – 2016, datert 26.04.2012, 
godkjennes med følgende tilleggspunkt, presiseringer og justeringer: 
  
Pkt. B) Saksbehandling og administrative forhold m.v. 
 

10. Ved skjenking i forbindelse med arrangement som er underlagt meldeplikt eller     
      søknadsplikt til politiet bør kommunen kreve at arrangør fremlegger politiets  
      tillatelse for arrangementet. 

 
      11. Når skjenkebevilling er gitt for et omsøkt konsept, og dette vesentlig endres, må det      
            søkes om ny skjenkebevilling. 
 

1. Det gis ikke fast eller ambulerende skjenkebevilling til klubber som politiet definerer 
som 1% klubber. Hensiklten er å hindre at slike klubber etablerer seg i kommunen og 
begrense nyrekruttering. 

         
2. Det settes som vilkår at dersom politiet har pålagt stedet å holde politigodkjente  

ordensvakter, må stedet holde godkjente dørvakter i henhold til dette pålegg. 
 
Pkt. E) Alkoholfrie soner 
        
            Alt.1 velges med følgende presisering/tillegg 
                 Pkt. 2: Kommunale idrettsanlegg,idrettshaller 
            Nytt tilleggsavsnitt med følgende ordlyd: 
            Det kan gjøres unntak for sluttet selskap og for en enkelt anledning etter  
            alkohollovens forskrifter og bestemmelser med mindre det er i strid med særskilt lov-  
            og regelverk, f. eks. opplæringslovens § 9-5, 3. ledd. 
 
Pkt. L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens  
            bestemmelser.  
            Prikkbelastning. Følgende endringer i opprinnelig forslag: 
             1. Mindre alvorlig brudd – 1 prikk 
                Nytt pkt F: 
                Brudd på bestemmelsen om bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for  
                skjenkestyrer og stedfortreder. 
                Nytt pkt G.   
                Brudd på bestemmelsene om internkontroll etter alkoholloven.  
 
              2. Alvorlige brudd – 2 til 3 prikker: 
                 2C: ”Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder –  
                         alkohollovens §§ 4-1 og 8-13” flyttes til: 
                  Punkt  3 ”Meget alvorlige brudd – 3 – 4 prikker,” nytt pkt. e.         
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 



 
Møtebehandling: 
Svanhild F. Wetteland (H)forslo slikt vedtak: 
”Endring i L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens 
bestemmelser - pkt. 5.  Inndragning av bevilling: 

Ved tildeling av inntil: 
8 prikker skal det fortrinnsvis (kan det) føre til inndragning……… 
9 prikker skal det fortrinnsvis (kan det) føre til inndragning……….. 
10 prikker skal det fortrinnsvis (kan det) føre til inndragning……… 
 

 
Jon Årsland (KRF) forslo slikt vedtak: 
”Tillegg til A)Mål, nytt pkt. 6: 

Det er et mål å få ned antall salgs- og skjenkesteder.  Dette ut fra erkjennelsen av at 
tilgang øker misbruk og for å styrke dagens salgs- og skjenkesteder.” 

 
 
May Helen Ervik (FRP) foreslo slikt vedtak: 
”Endring i D) Skjenking av øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 og 3), pkt 3: 
 ”….skjenketid for øl og vin til kl 02.00 (kl 01.30)” 
 ”….differensiert skjenketid kl 01:00. (kl. 00.30)”.  
 
 
Ruth Evy Berglyd (SP) forslo slikt vedtak: 
Endring i E) Alkoholfrie sone, alt. 2: 
Pkt 2 og 8 slettes. 
Berglyds forslag ble trukket før voteringen. 
 
 
Votering: 
Wettelands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling pkt 5. 
Årslands forslag falt med 9 mot 2 stemmer for (KRF). 
Rådmannens innstilling pkt D vedtatt med 10 mot 1 stemme for Erviks forslag. (FRP) 
Rådmannens innstilling pkt. B, 10 og 11, enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. B, 12 og 13, vedtatt med 10 mot 1 stemme (V). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-053/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Utkast til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012 – 2016, datert 26.04.2012, 
godkjennes med følgende tilleggspunkt, presiseringer og justeringer: 
  
Pkt. B) Saksbehandling og administrative forhold m.v. 
 

10. Ved skjenking i forbindelse med arrangement som er underlagt meldeplikt eller     
      søknadsplikt til politiet bør kommunen kreve at arrangør fremlegger politiets  
      tillatelse for arrangementet. 

 
11. Når skjenkebevilling er gitt for et omsøkt konsept, og dette vesentlig endres, må      

det søkes om ny skjenkebevilling. 
 

12. Det gis ikke fast eller ambulerende skjenkebevilling til klubber som politiet   
definerer som 1% klubber. Hensikten er å hindre at slike klubber etablerer seg i 
kommunen og begrense nyrekruttering. 



         
13. Det settes som vilkår at dersom politiet har pålagt stedet å holde politigodkjente  

ordensvakter, må stedet holde godkjente dørvakter i henhold til dette pålegg. 
 
Pkt. E) Alkoholfrie soner 
        
            Alt.1 velges med følgende presisering/tillegg 
                 Pkt. 2: Kommunale idrettsanlegg,idrettshaller 
            Nytt tilleggsavsnitt med følgende ordlyd: 
            Det kan gjøres unntak for sluttet selskap og for en enkelt anledning etter  

alkohollovens forskrifter og bestemmelser med mindre det er i strid med særskilt 
lov- og regelverk, f. eks. opplæringslovens § 9-5, 3. ledd. 

 
Pkt. L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens  
            bestemmelser.  
            Prikkbelastning. Følgende endringer i opprinnelig forslag: 
             1. Mindre alvorlig brudd – 1 prikk 
                Nytt pkt F: 
                Brudd på bestemmelsen om bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for  
                skjenkestyrer og stedfortreder. 
                Nytt pkt G.   
                Brudd på bestemmelsene om internkontroll etter alkoholloven.  
 
              2. Alvorlige brudd – 2 til 3 prikker: 
                 2C: ”Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder –  
                         alkohollovens §§ 4-1 og 8-13” flyttes til: 
                  Punkt  3 ”Meget alvorlige brudd – 3 – 4 prikker,” nytt pkt. e.      
 
 5. Inndragning av bevilling 
 Ved tildeling av inntil: 

8 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning……… 
9 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning……….. 
10 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning……… 
    

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen 
 
 

054/12: Barbar AS- Fornyelse av serverings- og skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Søknaden fra Barbar AS om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 
30.6.2016  for øl og vin samt brennevin imøtekommes ikke. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Møtet ble enstemmig lukket under deler av behandlingen, jfr. kommunelovens § 31,3 jf. fvl § 13. 
 
Odd Stangeland (AP) forslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H): 
 



”Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Barbar AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin samt brennevin 

imøtekommes for perioden 1.7.12 – 1.10.12. 
2. Som skjenkestyrer godkjennes Martha Skåra og som stedfortreder godkjennes Tonette 

Koldal. 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører  

kl. 00:30. 
4.Bevillingen gjelder også for et avgrenset, inngjerdet uteområde i bakgården. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.” 
 
 
Votering: 
Stangelands vedtak vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling  

(KRF + V). 
 
 
FS-054/12 Vedtak: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Barbar AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin samt brennevin 
imøtekommes for perioden 1.7.12 – 1.10.12. 

 
2. Som skjenkestyrer godkjennes Martha Skåra og som stedfortreder godkjennes 

Tonette Koldal. 
 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører 

kl. 00:30. 
 
4.Bevillingen gjelder også for et avgrenset, inngjerdet uteområde i bakgården. 
 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

055/12: Morpheus AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
 
1. Søknaden fra Morpheus AS om fornyelse av skjenkebevillingen for perioden 

1.7.2012 – 30.6.2016  for øl og vin samt brennevin imøtekommes ikke. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Møtet ble enstemmig lukket under deler av behandlingen, jfr. kommunelovens § 31,3. 
 
Odd Stangeland (AP) forslo slikt vedtak (fellesforslag AP + H): 
”Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
1. Søknaden fra Morpheus AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin samt brennevin 

imøtekommes for perioden 1.7.12 – 1.10.12. 



2. Som skjenkestyrer godkjennes Athanasios Bozanis og som stedfortreder godkjennes Cerine 
Evjen Stokknes. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører  
kl. 00:30. 

4.Bevillingen gjelder også for et avgrenset, inngjerdet uteområde i bakgården. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.” 
 
Votering: 
Stangelands forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer mot (KRF + V). 
 
FS-055/12 Vedtak: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Morpheus AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin samt 
brennevin imøtekommes for perioden 1.7.12 – 1.10.12. 

 
2. Som skjenkestyrer godkjennes Athanasios Bozanis og som stedfortreder godkjennes 

Cerine Evjen Stokknes. 
 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører 

kl. 00:30. 
 
4.Bevillingen gjelder også for et avgrenset, inngjerdet uteområde i bakgården. 
 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

056/12: Vinmonopolet  - Søknad om fornyelse av salgsbevilling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Vinmonopolet om salgsbevilling i perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 

imøtekommes. 
2. Salgsbevillingen gjelder for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75%. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-056/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Vinmonopolet om salgsbevilling i perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 
imøtekommes. 

2. Salgsbevillingen gjelder for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75%. 
 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 

057/12: Grand Hotell Egersund AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1 Søknaden fra Grand Hotell Egersund As  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, 

samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2 Som skjenkebestyrer godkjennes Geir Sølve Hebnes Sleveland  og som stedfortreder 
godkjennes  Sølvi Gravdal Madland. 

3 Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling for brennevin opphører  
      kl. 00:30.   
4 Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5 Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-057/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Grand Hotell Egersund As  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, 
samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkebestyrer godkjennes Geir Sølve Hebnes Sleveland  og som stedfortreder 
godkjennes  Sølvi Gravdal Madland. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling for brennevin opphører  
      kl. 00:30.   
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

058/12: Rebecca catering & selskapsarrangement AS - Søknad om 
fornyelse av skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 



1. Søknaden fra Rebecca Catering & Selskapsarrangement AS om fornyelse av 
skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 
innvilges innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Svein- Atle Vinningland og som stedfortreder 
godkjennes Jorunn Helland Hovland. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører 
kl. 00:30.   

4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-058/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Rebecca Catering & Selskapsarrangement AS om fornyelse av 
skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges 
innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Svein- Atle Vinningland og som stedfortreder godkjennes 
Jorunn Helland Hovland. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører kl. 
00:30.   

4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

059/12: Bens Kafe & Motell AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Bens kafe om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges innenfor rammen av 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Allis Grøsfjell og som stedfortreder godkjennes Kim 
Roger Grøsfjell. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30. 

4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde både på fremsiden og baksiden. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 



Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-059/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Bens kafe om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin 
for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges innenfor rammen av kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Allis Grøsfjell og som stedfortreder godkjennes Kim 
Roger Grøsfjell. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører  
kl. 00:30. 

4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde både på fremsiden og baksiden. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

060/12: Pibbaren & Nelliken - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Pibbaren & Nelliken (Strandgaten 76 AS) – om fornyelse av 

skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016  for øl og vin samt brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk retningslinjer. 

2. Som skjenkebestyrer godkjennes:  Gurli Synnøve Netland 
3. Som stedfortreder godkjennes:  Solveig Tone Skailand 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører  

kl. 00:30.   
6. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-060/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Pibbaren & Nelliken (Strandgaten 76 AS) – om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016  for øl og vin samt brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk retningslinjer. 

2. Som skjenkebestyrer godkjennes:  Gurli Synnøve Netland 



3. Som stedfortreder godkjennes:  Solveig Tone Skailand 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    

kl. 00:30.   
6. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

061/12: Hellvik Bistro - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Hellvik Bistro om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder godkjennes 
Kjellaug Ø. Undheim. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører     
kl. 00:30.   

4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-061/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Hellvik Bistro om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder godkjennes 
Kjellaug Ø. Undheim. 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører     
kl. 00:30.   

4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

062/12: Hauen AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 



 
1. Søknaden fra Hauen AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 

brennevin     for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Sølvi Mæhle og som stedfortreder godkjennes Helene 
Mæhle 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30.   

4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-062/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Hauen AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Sølvi Mæhle og som stedfortreder godkjennes 
Helene Mæhle 

3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører    
kl. 00:30.   

4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

063/12: Drømmehagen Egersund -Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Drømmehagen Egersund AS (Kniv & Gaffel om fornyelse av 

skjenkebevillingen for øl og vin for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 imøtekommes innenfor 
rammen av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Skjenkebevillingen gjelder også for uteservering innenfor et nærmere avgrenset område. 
3. Som styrer godkjennes Eli Sandve og som stedfortreder godkjennes Siv Madsen 

Vatnamo.   
4. Skjenkebevillingen gjelder i tiden 10:00 – 24:00. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
 



14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-063/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Drømmehagen Egersund AS (Kniv & Gaffel om fornyelse av 
skjenkebevillingen for øl og vin for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 imøtekommes 
innenfor rammen av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Skjenkebevillingen gjelder også for uteservering innenfor et nærmere avgrenset område. 
3. Som styrer godkjennes Eli Sandve og som stedfortreder godkjennes Siv Madsen 

Vatnamo.   
4. Skjenkebevillingen gjelder i tiden 10:00 – 24:00. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

064/12: Kosen Café - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Kosen Cafe  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, for perioden 

1.7.2012 -31.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Renate Raugstad og som stedfortreder godkjennes Heidi 
Raugstad. 

3. Skjenketid for øl og fin opphører kl. 01:30. 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-064/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Kosen Cafe  om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, for perioden 
1.7.2012 -31.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer. 



2. Som skjenkestyrer godkjennes Renate Raugstad og som stedfortreder godkjennes Heidi 
Raugstad. 

3. Skjenketid for øl og fin opphører kl. 01:30. 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

065/12: Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue - fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue om fornyelse av skjenkebevillingen 

for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin imøtekommes innenfor 
rammen av kommunens politiske retningslinjer. 

2. Som styrer godkjennes Solveig Wetlesen. 
3. Som stedfortredere godkjennes Mai-Lis Aase og Harald Berentsen. 
4. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-065/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS, Bryggerstue om fornyelse av skjenkebevillingen 
for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin imøtekommes innenfor 
rammen av kommunens politiske retningslinjer. 

2. Som styrer godkjennes Solveig Wetlesen. 
3. Som stedfortredere godkjennes Mai-Lis Aase og Harald Berentsen. 
4. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

066/12: Corner pub & diskotek - fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.03.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret. 
 



1. Søknaden fra Corner Pub & diskotek (Ask Invest AS) om fornyelse av 
skjenkebevillingen for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin 
imøtekommes innenfor rammen av kommunens politiske retningslinjer. 

2. Bevillingen gjelder også for uteservering innenfor et begrenset område. 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin. 
4. Som styrer godkjennes Torill Thu. 
      Som stedfortredere godkjennes Cecilie Ødegård. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-066/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Corner Pub & diskotek (Ask Invest AS) om fornyelse av skjenkebevillingen 
for perioden1.7.2012 til 30.6.2016 for øl, vin og brennevin imøtekommes innenfor 
rammen av kommunens politiske retningslinjer. 

2. Bevillingen gjelder også for uteservering innenfor et begrenset område. 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og kl. 00:30 for brennevin. 
4. Som styrer godkjennes Torill Thu. 
5. Som stedfortredere godkjennes Cecilie Ødegård. 
6. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

067/12: Mocca kaffebar - Søknad om  fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Mocca kaffebar om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 

30.6.2016  for øl og vin imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk 
retningslinjer. 

2. Som skjenkebestyrer godkjennes Sølvi M. Seglem. 
3. Som stedfortreder godkjennes Kari Robertson Arntsen 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Skjenketid  for øl og vin opphører kl. 01:30. 
6. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablisementet. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 



Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-067/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Mocca kaffebar om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.7.2012 – 
30.6.2016  for øl og vin imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitisk 
retningslinjer. 

2. Som skjenkebestyrer godkjennes Sølvi M. Seglem. 
3. Som stedfortreder godkjennes Kari Robertson Arntsen 
4. Bevillingen gjelder også for et avgrenset uteområde. 
5. Skjenketid  for øl og vin opphører kl. 01:30. 
6. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablisementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

068/12: Shanghai House AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Shanghai House AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, 
samt brennevin  for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Ekin Li og som stedfortreder godkjennes Jian Ping Li. 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører 

kl. 00:30.   
4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-068/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Shanghai House AS om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin, samt 
brennevin  for perioden 1.7.2012 -30.6.2016 innvilges innenfor rammen av  kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Som skjenkestyrer godkjennes Ekin Li og som stedfortreder godkjennes Jian Ping Li. 
3. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30 og skjenkebevilling av brennevin opphører kl. 

00:30.   
4. Det forutsettes av det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



 

069/12: Peking House -  Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
1. Søknaden fra Peking House om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for 

perioden 2012 – 2016  imøtekommes innenfor rammen av kommunens 
alkoholpolitiske retningslinjer. 

2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30. 
3. Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan. 
      Som stedfortreder godkjennes Xiang Dong Fuan. 
4. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-069/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Peking House om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for perioden 
2012 – 2016  imøtekommes innenfor rammen av kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer. 

2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30. 
3. Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan. 
4. Som stedfortreder godkjennes Xiang Dong Fuan. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

070/12: Fu Zhou Restaurant AS -  Fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Fu Zhou Restaurant As om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for 

perioden 2012 – 2016 innvilges innenfor rammen av kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer.     

2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30. 
3. Som skjenkebestyrer godkjennes Weng Jin.                                                             
      Som stedfortreder godkjennes Chen Min Jian. 
4. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontroll system for etablissementet. 
 



 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-070/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Fu Zhou Restaurant As om fornyelse av skjenkebevilling for øl og vin for 
perioden 2012 – 2016 innvilges innenfor rammen av kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer.     

2. Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01:30. 
3. Som skjenkebestyrer godkjennes Weng Jin.                                                             
4. Som stedfortreder godkjennes Chen Min Jian. 
5. Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontroll system for etablissementet. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

071/12: Berentsens Brygghus AS - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Harald Berentsen. 
3. Som stedfortreder godkjennes May-Lis Aase. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-071/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 

1. Søknaden fra Berentsens Brygghus AS  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Harald Berentsen. 
3. Som stedfortreder godkjennes May-Lis Aase. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 

072/12: Mathuset Egersund AS / Kiwi - fornyelse av salgsbevilling 
av øl for perioden 2012 - 2016  
Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Mathuset Egersund AS / KIWI om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 

med styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Frank Robert Remme. 
3. Som stedfortreder godkjennes Kjartan Remme 
4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-072/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Mathuset Egersund AS / KIWI om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 
med styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Frank Robert Remme. 
3. Som stedfortreder godkjennes Kjartan Remme 
4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

073/12: Spar Svanedalsgården -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Spar Svanedalsgården om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Merete Karlsen. 
3. Som stedfortreder godkjennes Joachim Tengesdal. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 



Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-073/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Spar Svanedalsgården om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Merete Karlsen. 
3. Som stedfortreder godkjennes Joachim Tengesdal. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

074/12: Ica Supermarked Egersund - fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,76% volumprosent alkohol  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Ica Supermarked Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Synnøve Bore. 
3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Laupstad. 
4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-074/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Ica Supermarked Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol  for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Synnøve Bore. 
3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Laupstad. 
4. Det forutsettes av virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

075/12: Rema 1000 Årstaddalen -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 



Formannskapet  innstiller til kommunestyret: 
 
1.    REMA 1000 Årstaddalen sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden      
       1.7.2012 – 30.06.2016 for alkohol med styrkegrad  inntil 4.75% imøtekommes. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Henning Stokdal. 
3. Som stedfortreder godkjennes Jane J. Stokdal. 
4.    Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem innen 31.12 08. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-075/12 Vedtak: 
  
      Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  

1. REMA 1000 Årstaddalen sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 
1.7.2012 – 30.6.2016 for alkohol med styrkegrad inntil 4.75% imøtekommes. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Henning Stokdal. 
3. Som stedfortreder gokjennes Jane j. Stokdal. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem innen 31.12 08. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

076/12: Coop Mega Egersund avd. 44 - Fornyelse av bevilling for 
salg av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Coop Mega Egersund avd. 44  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 

med styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Mette Helene Wersland. 
3. Som stedfortreder godkjennes Marie Kvåle. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-076/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 



 
1. Søknaden fra Coop Mega Egersund avd. 44  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 

med styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Mette Helene Wersland. 
3. Som stedfortreder godkjennes Marie Kvåle. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

077/12: Coop Høyland & Jæren SA - Fornyelse av bevilling for salg 
av alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Coop Høyland & Jæren SA om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Åse Bauge. 
3. Som stedfortreder godkjennes Tove Gya. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-077/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 

1. Søknaden fra Coop Høyland & Jæren SA om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Åse Bauge. 
3. Som stedfortreder godkjennes Tove Gya. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

078/12: Ica Nær Egersund - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent alkohol  
 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Ica Nær Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Unni Solli Andreassen.. 



3. Som stedfortreder godkjennes Mariann Skadberg Johannessen. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-078/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Ica Nær Egersund om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Unni Solli Andreassen.. 
3. Som stedfortreder godkjennes Mariann Skadberg Johannessen. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

079/12: Heien Matsenter AS -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Heien Matsenter AS om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Egil Heien. 
3. Som stedfortreder godkjennes Lillian Nilsen. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-079/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 

1. Søknaden fra Heien Matsenter AS om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Egil Heien. 
3. Som stedfortreder godkjennes Lillian Nilsen. 



4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

080/12: Spar Eigerøy -  Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Spar Eigerøy om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med styrkegrad 

inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Stian Ekberg Skogen. 
3. Som stedfortreder godkjennes Ranveig Landbø. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-080/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 

1. Søknaden fra Spar Eigerøy om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med styrkegrad 
inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Stian Ekberg Skogen. 
3. Som stedfortreder godkjennes Ranveig Landbø. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

081/12: Rema 1000 Kvellurveien - Fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,75% volumprosent  
 

Rådmannens forslag til vedtak 24.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 
1. Søknaden fra Rema 1000 Kvellurveien  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Arild Sæstad. 
3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Jorunn Stokkeland. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 



 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-081/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyre: 
 

1. Søknaden fra Rema 1000 Kvellurveien  om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 
styrkegrad inntil 4,75% alkohol for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 innvilges. 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Arild Sæstad. 
3. Som stedfortreder godkjennes Gerd Jorunn Stokkeland. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

082/12: Hellvik Mat AS /Joker Hellvik - fornyelse av salgsbevilling av 
øl for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Søknaden fra Hellvik Mat AS/Joker Hellvik om fornyelse av salgsbevilling for alkohol med 

styrkegrad inntil 4.75%  for perioden 1.7.2012 – 30. juni  30.6.2016 innvilges 
2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder 
3. Kjellaug Ø. Undheim. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-082/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Søknaden fra Hellvik Mat AS/Joker Hellvik om fornyelse av salgsbevilling for alkohol 
med styrkegrad inntil 4.75%  for perioden 1.7.2012 – 30. juni  30.6.2016 innvilges 

2. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Brit Tone Svanes og som stedfortreder 
3. Kjellaug Ø. Undheim. 
4. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet et internkontrollsystem. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

083/12: Økonomirapport januar - mai  2012  
 



Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Rammen til Startlån økes med 5 millioner kroner for 2012 (til totalt 15 millioner kroner 
i 2012). 

2. Eigersund kommune innbetaler utestående 150.000 kroner til Dalanerådet gjeldende 
for 2011. Dekningen finner sted ved bruk av avsatte midler for regnskapsåret 2011. 

3. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Skole/Oppvekst økes med 2,2 
millioner kroner relatert til utgifter knyttet opp mot skoleelever med behov for ekstra 
bemanning/ressurser. 

4. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – HO økes med følgende forhold: 
a. 390.000 kroner knyttet opp mot finansiering av avdelingsleder ved 2-vest. 
b. 675.000 kroner knyttet opp mot bemanning ved Serviceleilighetene ved 

Kjerjaneset bo- og servicesenter 
5. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Kultur økes med 200.000 kroner 

knyttet opp mot budsjetterte billettinntekter (25 kr pr billett) på tiltak i Byteltet og andre 
bygg. 

6. Den økonomiske rammen til Miljøavdelingen økes med 450.000 kroner knyttet opp 
mot budsjetterte inntekter ved båtplassene ved Rådhuset. 

7. Innenfor Kap. 7 Fellesområde foretas følgende budsjettendringer: 
a. Økt bruk av Premieavviksfondet – 6.500.000 kroner (inntekt). 
b. Bruk av premiefond i livselskapene – 10.000.000 kroner (inntekt). 
c. Årets premieavvik reduseres med 19.300.000 kroner (inntekt). 
d. Budsjettert premieavvik i SPK settes til 2.200.000 kroner (utgift) 
e. Budsjettert premieavvik i DNB Liv settes til 5.000.000 kroner (inntekt) 
f. Budsjettert premieavvik i KLP settes til 1.100.000 kroner (inntekt). 
g. Amortisert premieavvik økes med 1.100.000 kroner (utgift) 
h. Rammeendring på 750.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær utgår. 

8. Ved Kap. 9 Finansposter foretas følgende budsjettendringer: 
a. Utbytte fra Lyse energi reduseres med 170.000 kroner. 
b. Utbytte fra Dalane energi reduseres med 950.000 kroner. 
c. Finansutgiftene reduseres med 1.000.000 kroner (renter). 
d. For å balansere driften i 2012 endres fondsbruken slik: 

i. Bruk av Finansfondet – 2.370.000 kroner 
ii. Bruk av Driftsfondet – 800.000 kroner. 

e. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 1.615.000 kroner – til en 
samlet avsetning til Driftsfondet på 3.000 kroner for 2012. 

9. Tidligere låneopptak knyttet opp mot investeringsprosjekt ”1403 Steingården – 
Luftbehandlingsanlegg” på 1.145.000 kroner tilbakebetales. Rådmann får fullmakt til 
nedbetaling mht. lån og tidspunkt. 

10. Midler som Eigersund kommune tidligere har forskuttert, knyttet opp mot ulike 
veiprosjekt, nyttes til nedbetaling av gjeld/lån. Tidligere forskutterte midler utgjør 
10.760.000 kroner på fond ”2535009 Forprosj. midler veier”. Rådmann får fullmakt til 
nedbetaling mht. lån og tidspunkt. 

11. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt som heter ”Nytt industriområde på 
Tengsareid”. Det settes av 2,5 millioner kroner til utbyggingsutgifter, som finansieres 
slik:  

a. Bruk av fond 2535002 Fond utvikling næringsområder – 1.500.000 kroner 
b. Bruk av Investeringsfondet (2535001) – 1.000.000 kroner. 
c. Ved salg av tomter får rådmannen fullmakt til å tilbakeføre nettosalgssum til  

Fond utvikling næringsområder og Investeringsfondet.. 
12. I forbindelse med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg deles 

gjennomføringen opp i ulike faser – hvor følgende prosjekt igangsettes. 
a. Brannsikring Egersund kirke – totalt 120.000 kr i 2012. 



b. Ny kledning tårnet Helleland kirke – tilføres 150.000 kroner i 2012 (til totalt 
300.000 kroner). 

c. Renovering tak Egersund kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 
2013 (totalt 1.200.000 kr).  

d. Renovering tak Bakkebø kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 
2013 (totalt 1.200.000 kr).  

e. Finansieringen i 2012 skjer ved at investeringsprosjekt 1585 Planlegging ny 
kirkegård reduseres med 670.000 kroner. 

f. Når det gjelder 2013 vil dette føre til økt låneopptak/økt tilskudd til andre 
trossamfunn 

g. For andre prosjekt kommer en tilbake med vurdering - senest i forbindelse 
med budsjettet for 2013. 

13. Det settes av 1.400.000 kroner til maskiner/kjøretøy ved Miljøavdelingen i 2012. 
Finansieringen skjer ved avsatte ubrukte lånemidler fra tidligere år. 

 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tor Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KRF + V + SP): 
”Endring i pkt 1: 
Rammen til Startlån økes med 10 millioner kroner for 2012 (til totalt 20 millioner kroner for 
2012), der 5 millioner øremerkes kommunal sosial boligbygging.” 
 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP + H): 
 
Endring punkt 1: Rammen til Startlån økes med 10 millioner kroner for 2012 (til totalt 20 

millioner kroner i 2012). 
 

Endringer punkt 3. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Skole/Oppvekst økes 
med 2,2 millioner kroner i 2012 og reduseres med 1,1 millioner kroner i 2013 relatert til 
utgifter knyttet opp mot skoleelever med behov for ekstra bemanning/ressurser. Videre i 
økonomiplanperioden dekkes tiltaket innenfor avdelingens ramme, eller ved 
strukturelle endringer innen Skole- og oppvekst.  

 
Endringer punkt 4. b. 675.000 kroner i 2012 knyttet opp mot bemanning ved Serviceleilighetene 

ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. Videre i økonomiplanperioden dekkes tiltaket 
innenfor avdelingens ramme, eller ved strukturelle endringer innen Helse- og 
omsorgsavdelingen. 

 
Endringer punkt 5. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Kultur økes med 180.000 

kroner knyttet opp mot budsjetterte billettinntekter (25 kr pr billett) på tiltak i Byteltet og 
andre bygg. 

 
Endringer punkt 7. h. Rammeendring på 750.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær 

utgår i 2012. 
 
Punkt 10 og 13 utgår.” 

 
 
Votering: 
Rakes fellesforslag punkt 1 falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF+V+SP) 



Stangelands fellesforslag punkt 1 vedtatt med 10 mot 1 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 1. (FrP) 

Rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt. 
Stangelands fellesforslag punkt 3 vedtatt med 9 mot 2 stemmer for rådmannens innstilling punkt 

3. (SP +  FrP) 
Rådmannens innstilling punkt 4 a enstemmig vedtatt. 
Stangelands fellesforslag punkt 4 b vedtatt med 8 mot 3 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 4 b. (SP+V+ FrP) 
Stangelands fellesforslag punkt 5 enstemmig vedtatt med 0 for rådmannens innstilling punkt 5. 
Rådmannens innstilling punkt 6 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 7 a-g enstemmig vedtatt. 
Stangelands fellesforslag punkt 7 h enstemmig vedtatt med 0 for rådmannens innstilling  

punkt 7 h. 
Rådmannens innstilling punkt 8 - 9 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 10 falt med 6 mot 5. (FrP+SP+KrF+V) 
Rådmannens innstilling punkt 11-12 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 13 falt med 6 mot 5. (FrP+SP+KrF+V) 
 
 
 
FS-083/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Rammen til Startlån økes med 10 millioner kroner for 2012 (til totalt 20 millioner kroner i 

2012). 
 
2. Eigersund kommune innbetaler utestående 150.000 kroner til Dalanerådet gjeldende for 

2011. Dekningen finner sted ved bruk av avsatte midler for regnskapsåret 2011. 
 
3. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Skole/Oppvekst økes med 2,2 millioner 

kroner i 2012 og reduseres med 1,1 millioner kroner i 2013 relatert til utgifter knyttet opp 
mot skoleelever med behov for ekstra bemanning/ressurser. Videre i 
økonomiplanperioden dekkes tiltaket innenfor avdelingens ramme, eller ved strukturelle 
endringer innen Skole- og oppvekst.  

 
4. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – HO økes med følgende forhold: 

a. 390.000 kroner knyttet opp mot finansiering av avdelingsleder ved 2-vest. 
b. 675.000 kroner i 2012 knyttet opp mot bemanning ved Serviceleilighetene ved 

Kjerjaneset bo- og servicesenter. Videre i økonomiplanperioden dekkes tiltaket 
innenfor avdelingens ramme, eller ved strukturelle endringer innen Helse- og 
omsorgsavdelingen. 

 
5. Den økonomiske rammen til Levekårsavdelingen – Kultur økes med 180.000 kroner knyttet 

opp mot budsjetterte billettinntekter (25 kr pr billett) på tiltak i Byteltet og andre bygg. 
 

6. Den økonomiske rammen til Miljøavdelingen økes med 450.000 kroner knyttet opp mot 
budsjetterte inntekter ved båtplassene ved Rådhuset. 

 
7. Innenfor Kap. 7 Fellesområde foretas følgende budsjettendringer: 

a. Økt bruk av Premieavviksfondet – 6.500.000 kroner (inntekt). 
b. Bruk av premiefond i livselskapene – 10.000.000 kroner (inntekt). 
c. Årets premieavvik reduseres med 19.300.000 kroner (inntekt). 
d. Budsjettert premieavvik i SPK settes til 2.200.000 kroner (utgift) 
e. Budsjettert premieavvik i DNB Liv settes til 5.000.000 kroner (inntekt) 
f. Budsjettert premieavvik i KLP settes til 1.100.000 kroner (inntekt). 
g. Amortisert premieavvik økes med 1.100.000 kroner (utgift) 



h. Rammeendring på 750.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær utgår i 
2012. 

 
8. Ved Kap. 9 Finansposter foretas følgende budsjettendringer: 

a. Utbytte fra Lyse energi reduseres med 170.000 kroner. 
b. Utbytte fra Dalane energi reduseres med 950.000 kroner. 
c. Finansutgiftene reduseres med 1.000.000 kroner (renter). 
d. For å balansere driften i 2012 endres fondsbruken slik: 

i. Bruk av Finansfondet – 2.370.000 kroner 
ii. Bruk av Driftsfondet – 800.000 kroner. 

e. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 1.595.000 kroner – til en 
samlet avsetning til Driftsfondet på 23.000 kroner for 2012. 
 

9. Tidligere låneopptak knyttet opp mot investeringsprosjekt ”1403 Steingården – 
Luftbehandlingsanlegg” på 1.145.000 kroner tilbakebetales. Rådmann får fullmakt til 
nedbetaling mht. lån og tidspunkt. 

 
10. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt som heter ”Nytt industriområde på Tengsareid”. 

Det settes av 2,5 millioner kroner til utbyggingsutgifter, som finansieres slik:  
a. Bruk av fond 2535002 Fond utvikling næringsområder – 1.500.000 kroner 
b. Bruk av Investeringsfondet (2535001) – 1.000.000 kroner. 
c. Ved salg av tomter får rådmannen fullmakt til å tilbakeføre nettosalgssum til Fond 

utvikling næringsområder og Investeringsfondet. 
 
11. I forbindelse med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg deles gjennomføringen opp i 

ulike faser – hvor følgende prosjekt igangsettes. 
a. Brannsikring Egersund kirke – totalt 120.000 kr i 2012. 
b. Ny kledning tårnet Helleland kirke – tilføres 150.000 kroner i 2012 (til totalt 300.000 

kroner). 
c. Renovering tak Egersund kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 2013 

(totalt 1.200.000 kr).  
d. Renovering tak Bakkebø kirke – 200.000 kroner i 2012 og 1.000.000 kroner i 2013 

(totalt 1.200.000 kr).  
e. Finansieringen i 2012 skjer ved at investeringsprosjekt 1585 Planlegging ny 

kirkegård reduseres med 670.000 kroner. 
f. Når det gjelder 2013 vil dette føre til økt låneopptak/økt tilskudd til andre 

trossamfunn 
g. For andre prosjekt kommer en tilbake med vurdering - senest i forbindelse med 

budsjettet for 2013. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

084/12: Kjøp av eiendom - gnr. 94 bnr. 1 Helleland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune kjøper del av gnr. 94 bnr. 1 som utgjør ca 58 675 m² for kr. 2.460.000 i 
henhold til kjøpekontrakt mottatt 11.05.2012. I tillegg betaler Eigersund kommune 
oppmålingsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer og saksbehandlingsgebyr knyttet til 
kjøpet og som vil utgjøre ca. kr. 101.096. 
 
Finansiering skjer slik: 

 Kjøp av eiendom til 2.460.000 kroner dekkes over investeringsprosjekt 1880. 



 Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer på 80.596 kriner dekkes 
over investeringsprosjekt 1880. 

 Avsatte midler (550.000 kroner) på investeringsprosjekt 1433 flyttes til 
investeringsprosjekt 1880. 

 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling og pbl og jordloven på 
20.500 kroner dekkes Sentraladminiistrasjonen – ansvar 1120 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-084/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune kjøper del av gnr. 94 bnr. 1 som utgjør ca 58 675 m² for kr. 
2.460.000 i henhold til kjøpekontrakt mottatt 11.05.2012. I tillegg betaler Eigersund 
kommune oppmålingsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer og 
saksbehandlingsgebyr knyttet til kjøpet og som vil utgjøre ca. kr. 101.096. 
 
Finansiering skjer slik: 

 Kjøp av eiendom til 2.460.000 kroner dekkes over investeringsprosjekt 1880. 
 Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyrer på 80.596 kriner dekkes 

over investeringsprosjekt 1880. 
 Avsatte midler (550.000 kroner) på investeringsprosjekt 1433 flyttes til 

investeringsprosjekt 1880. 
 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om fradeling og pbl og 

jordloven på 20.500 kroner dekkes Sentraladminiistrasjonen – ansvar 1120 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

085/12: Kommunelovens regelverk og intensjoner for fremleggelse 
av budsjett  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
 
14.02.2012 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
”Saken utsettes til neste møte 11. april 2012” 
 
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 



 
 
KON-009/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes til neste møte 11. april 2012 
 
  
11.04.2012 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
SVEIN OLAV TENGESDAL  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette.  
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen.  
 

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen..   

 
 
Votering: 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
KON-014/12 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har i etterkant av debatten knyttet til spørsmålet om kravet til at alle 
forslag til budsjett skal legges ut til offentlig ettersyn er blitt ivaretatt ved årets budsjett 
behandling, bedt om en redegjørelse om hvilke regler som gjelder for dette.  
I og med at budsjettet er sendt over til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, vil ikke 
kontrollutvalget ta stilling til lovligheten av budsjettbehandlingen.  
 

2. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke, sett i lys av kommunelovens intensjon, at de 
politiske organ bestreber seg på at alle faktiske budsjettforslag blir lagt frem for 
offentlig ettersyn for fremtiden. Dette vil bidra at allmennheten kan få kommentere de 
aktuelle forslagene og derved styrke den demokratiske prosessen. 

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
3. Saken tas til orientering. 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak: 

”Saken tas til orientering.” 
 
 
Votering: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-085/12 Vedtak: 



 
Saken tas til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

086/12: Kontrollrapport 2011 - vedr.  skatteoppkreverfunksjonen i 
Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Utvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2011 fra Skatt Vest viser 

at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skatteregnskapet er i samsvar med 
gjeldende regelverk. 

2. Utvalget forutsetter at interne rutinebeskrivelser kommer på plass i løpet av 2012. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-086/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Utvalget har merket seg at konklusjonen i kontrollrapporten for 2011 fra Skatt Vest viser 
at regnskapsføring, rapportering av avleggelsen av skatteregnskapet er i samsvar med 
gjeldende regelverk. 

2. Utvalget forutsetter at interne rutinebeskrivelser kommer på plass i løpet av 2012. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

087/12: Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016    
    Velges:  
  
 MEDLEMMER: 
 1. Jan Bertelsen 
 2. Bitten Fugelsnes 
 3. Gunn Seglem Christoffersen 
 
 VARAMEDLEMMER: 
 1. Sissel Voilås 



 2. Øyvind Misje 
 3. Egil Tengs 
 
2. Som leder velges følgende medlem av forliksrådet:  Jan Bertelsen. 
    Som nestleder velges følgende medlem av forliksrådet: Bitten Fugelsnes 
 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-087/12 Vedtak: 
 
     Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
     1. Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016    

    Velges:  
  
 MEDLEMMER: 
 1. Jan Bertelsen 
 2. Bitten Fugelsnes 
 3. Gunn Seglem Christoffersen 
 
 VARAMEDLEMMER: 
 1. Sissel Voilås 
 2. Øyvind Misje 
 3. Egil Tengs 
 

     2. Som leder velges følgende medlem av forliksrådet:  Jan Bertelsen. 
         Som nestleder velges følgende medlem av forliksrådet: Bitten Fugelsnes 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

088/12: John A. Ludvigsen - Søknad om fritak som medlem i 
kontrollutvalget.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. John A Ludvigsen gis fritak for sitt verv som medlem av kontrollutvalget. 
2. Som nytt medlem velges: 

 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 



May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Pkt 2.  Som nytt medlem velges Dag Rune Skår (FrP). 
 
Votering: 
Rådmannens pkt. 1 enstemmig vedtatt. 
Erviks forslag til pkt. 2 enstemmig vedtatt. 
 
FS-088/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. John A Ludvigsen gis fritak for sitt verv som medlem av kontrollutvalget. 
2. Som nytt medlem velges: Dag Rune Skår (FrP). 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

089/12: Overordnet avtale om samhandling mellom det kommunale 
barnevernet i Sør Rogaland og det statlige barnevernet i Region 
Vest.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2012: 
 
Eigersund kommune godkjenner framlegg til overordna avtale om samhandling mellom det 
kommunal barnevernet i område Stavanger og det statlige barnevernet i Region Vest 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-089/12 Vedtak: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund kommune godkjenner framlegg til overordna avtale om samhandling mellom 
det kommunal barnevernet i område Stavanger og det statlige barnevernet i Region Vest 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

090/12: Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2012: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Justert plan for kriseledelse i Eigersund kommune tas til orientering. 
2. Forholdet mellom ordfører og rådmann vedtas som fremlagt i justert plan for 

kriseledelse i Eigersund kommune. 
3. Plan for gjennomføring av overordnet ROS-analyse legges frem for formannskapet 

senest i møte 24. oktober 2012.  



4. Overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan legges frem for kommunestyre 
senest i oktober 2013. 

5. Dersom ordfører og varaordfører ikke er tilgjengelig/disponibel i en 
beredskapssituasjon, rykker følgende politikere opp i denne rekkefølge slik at 
kommunen alltid har en fungerende ordfører og varaordfører: Varaordfører, leder av 
planteknisk utvalg, gruppeledere etter stemmetall ved forrige valg. 

6. Ordføreren gis hastekompetanse etter kommunelovens § 13 i beredskapssituasjoner 
dersom situasjonen krever det. 

7. Nytt reglement for Beredskapsråd i Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tor Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: 
”Saken tas til orientering.” 
 
Votering: 
Rakes forslag enstemmig vedtatt med 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
FS-090/12 Vedtak: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
 Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

091/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
16.5.2012  
 

Forslag til vedtak 14.05.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 16.5.2012 godkjennes. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-091/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 16.5.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



092/12: Eigersund turistinformasjon - samarbeid med Visit Dalane 
BA  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.05.2012: 
 
Søknaden avslås og det gis ikke økt tilskudd utover det som allerede er bevilget til Visit 
Dalane (VD).  Forventningene til VD opprettholdes i henhold til tilskuddet som allerede er 
innvilget. 
  
 
 
16.05.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak: 

”Søknaden fra Visit Dalane med kr. 100 000,- som omsøkt og dekkes innenfor 
sentraladministrasjonens rammer.”  

 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 

”Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12.” 
 
Votering: 
Stangelands forslag enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-044/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes til formannskapets møte 16. juni 12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Leif Erik Egaas (H) foreslo slikt vedtak: 
”Det innvilges kr 65.000,- til drift av turistinformasjonen sommeren 2012 i henhold til avtale 
inngått med Visit Dalane.” 
 
Votering: 
Egaas`forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
FS-092/12 Vedtak: 
 

Det innvilges kr 65.000,- til drift av turistinformasjonen sommeren 2012 i henhold til 
avtale inngått med Visit Dalane. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

093/12: Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 



Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-093/12 Vedtak: 
 

Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir lagt ut til offentlig 
ettersyn. 

 
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

094/12: Skrivemåte på veinavn - Eptelandsveien/Eftelandsveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2012: 
Skrivemåten på vei 1730 i Eigersund endres fra Eptelandsveien til Eftelandsveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune vedtatt 
av kommunestyret den 06.10.1997, jfr. stadnamnlova § 5. 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-094/12 Vedtak: 
 

Skrivemåten på vei 1730 i Eigersund endres fra Eptelandsveien til Eftelandsveien. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrifter for adressetildeling i Eigersund kommune 
vedtatt av kommunestyret den 06.10.1997, jfr. stadnamnlova § 5. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

095/12: Referatsaker til formannskapets møte 14.6.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 30.05.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 



Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/14567 I 07.05.2012 
Fylkesmann i 
Rogaland 

Lovlighetskontroll budsjett 
2012 og økonomiplan 2012 - 
2015 

2 12/12353 I 20.04.2012 
Universitetet i 
Stavanger - 
Arkeologisk museum 

Malerier i Festsalen på 
Bakkebø - tilstandsvurdering

3 12/13801 I 30.04.2012 Jack Rostøl 

Søknad om økonomisk 
støtte til bokprosjekt - 
tungtvannsaksjonene mot 
Vemork under 2. verdenskrig

4 12/13441 I 26.04.2012 Dalanerådet 
Referat fra Dalanerådets 
møte 25.04.12 - protokoll 

5 12/14557 I 30.04.2012 
17. mai komiteen 
2011 

Resultatregnskap for 17. mai 
2011 

6 12/12373 I 20.04.2012 KS 
Beredskapsteam mot 
mobbing - en 
prosjektbeskrivelse 

7 12/15129 I 14.05.2012 KPMG Law 

Brev til stifterne vedrørende 
avvikling av Stiftelsen 
Environment Northern Seas 
(ENS) 

8 12/16025 I 28.05.2012 
Kommunal- og 
regionaldepartement
et 

Høring - forslag til endringer i 
valgloven og valgforskriften 
(Innhold) 

9 12/15381 X 23.05.2012 
Rolf Skåra;  
Jane Hansen 
Rasmussen 

Vedrørende tilbud til 
rusmisbrukere 

 
 
 
 
 
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-095/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

096/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.06.2012   
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.05.2012: 
 
 
 



 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om et meldingssystem om fravær som blir brukt i 
kommunens ungdomsskoler.  Ungdommene fører sitt fravær via nettet, og Berglyd 
ønsket en orientering om hva administrasjonen bruker disse opplysningene til. 

 
Kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland orienterte om systemet som blir brukt for å 
registere elevenes fravær.  Dette skal også innføres i barneskolen.   

 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om administrasjonen hadde en plan over tiltak 

som kan settes i gang dersom det kommer uventede midler fra staten.  Dersom det 
finnes en slik plan, ønsket formannskapets medlemmer å få denne oversendt. 
 
Rådmannen bekreftet at det var laget en slik plan. 

 
 Ruth Evy Berglyd (SP) refererte til sist formannskapsmøte og stilte spørsmål om 

hvordan det var gått med saken om behov for ledig kommunalt næringsområde som kan 
tilbys til de som ønsker næringsarealer. 

 
Rådmannen henviste til arbeidet som nå var kommet godt i gang med å klargjøre 
næringsområde på Tengs. 

 
 Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om hvor langt arbeidet med skateparken var 

kommet.  Han mente denne må være på plass innen sommerferien og at 
administrasjonen må gjøre sitt ytterste for å få dette til. 

 
Rådmannen orienterte om saken og det er nå funnet et kommunalt område på Slettebø 
som er egnet til en skatepark.  Dette området er også godkjent av ungdommene.  Det 
som må til for å sette opp skaterampene er en del grunnarbeid som grusing og 
asfaltering. 

 
 Unn Therese Omdal (AP) stilte spørsmål om formannskapets medlemmer kunne delta 

på Arendalskonferansen neste år.  I og med at det medfører en del kostnader for 
kommunen å sende så mange av gårde (tapt arbeidsfortjeneste) anmodet hun 
politikerne til å planlegge denne konferansen og bruke av sin ferie/fritid til å reise. 

 
 Unn Therese Omdal (AP) henviste til en oversikt fra KS som viser kommunenes bruk av 

sosiale medier.  Eigersund kommune fikk skryt av sin håndtering av streiken, der det 
daglig ble brukt sosiale medier til informasjon, nettmøte etc. 

 
 Leif Erik Egaas (H) orienterte om møtet med samferdselsministeren på Eigestad.  

Rådmannen og ordføreren er invitert til møte med ministeren i Oslo tirsdag 19.6 for å 
diskutere problematikken med avkjørsel fra E39 til Eigestad industriområde. 

 
 Rådmannen orienterte om en høring som var sendt ut fra Hå kommune om dobbeltspor 

på Jærbanen.  Eigersund kommune har gitt innspill om at de er positive til dobbeltspor.   
 

 Rådmannen orienterte om at arbeidet med organisasjonsgjennomgangen var litt 
forsinket på grunn av streiken.  Det legges opp til at forslaget blir sendt ut på høring i 8 
uker i sommer. 

 
 

Votering: 
 



 
FS-096/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

097/12: Innstilling til stilling som kommunalsjef teknisk  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.06.2012: 
 
Anne Grethe Woie tilsettes i stiling som kommunalsjef for tekniske tjenester. 
Tiltredelsestidspunkt fastsettes etter nærmere avtale med rådmannen.  
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-097/12 Vedtak: 
 

Anne Grethe Woie tilsettes i stiling som kommunalsjef for tekniske tjenester. 
Tiltredelsestidspunkt fastsettes etter nærmere avtale med rådmannen.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



 

098/12: Tariffrevisjon pr. 01.05.2012 
  
Rådmannens forslag til vedtak 08.06.2012: 
 
Eigersund kommune stemmer ja til riksmeklingsmannens forslag til løsning i tariffrevisjonen 
pr 01.05.2012.  
 
 
14.06.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-098/12 Vedtak: 
 

Eigersund kommune stemmer ja til riksmeklingsmannens forslag til løsning i 
tariffrevisjonen pr 01.05.2012.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


