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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Auditoriet på Lagård ungdomsskole 
Dato: 25.08.2012 MERK DATO Tidspunkt: 14:05 (Etter budsjettmøtet) 
 
 
 Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

 Avgjøres av utvalget:  

099/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 14.6.2012.  

100/12 Utleiepraksis for kommunale bygg  

101/12 Skolehuset i Mong - eiendomsforhold  

102/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 29.08.2012  

 
 
Egersund, 21. august 2012 
 
Leif Erik Egaas  
Ordfører      

       
Leif Broch 
Utvalgsekretær 

 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av 
om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
 
 - Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107 
  eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00. 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 

 - Frank Emil Moen (AP)  for  Thusanee Lingeswaran (AP). 
 - Bente Skaara Gunvaldsen  (KRF)  for  Jon Aarsland  (KRF). 
 - Astrid Hetland Robertson (H)  for  Svanhild Wetteland  (H). 
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Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
 
 

Side 2 av 139



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.06.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1379
Journalpostløpenr.:
12/18620

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
99/12 Formannskapet 25.08.2012

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
14.6.2012.
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 28.06.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.6.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
236231 Protokoll FS 14.6.12.doc
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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
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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 
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- 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
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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
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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
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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.  

Side 9 av 139



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
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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.
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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):
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”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.
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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%.
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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:
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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
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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
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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:
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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.
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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.
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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.
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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:
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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.
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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.
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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.
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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:
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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:
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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:
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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..
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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.
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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
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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
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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 2.000.000 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.
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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)
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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 2.000.000 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)

Side 35 av 139



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 1.615.000 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. 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.
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 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.
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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:
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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
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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:
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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. 
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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.
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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:
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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.
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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:
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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:
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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.
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2012
Arkiv: :FE-610, FE-614, 
TI-&53, TI-&11
Arkivsaksnr.:
12/600
Journalpostløpenr.:
12/17651

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
100/12 Formannskapet 25.08.2012

Utleiepraksis for kommunale bygg
  

Sammendrag:
Eigersund kommunes ledergruppe har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Ernst 
Torgersen fra Kulturkontoret, Nils Georg Hansen fra Levekårsavd, Helge Waage fra seksjon 
Bygg og eiendom og Linda Drageland seksjon Bygg og eiendom. Arbeidsgruppen ble satt 
ned med formål å se på utleiepraksis i kommunale bygg og kommunale lokaler. Det har vært 
varierende praksis med hensyn til hvem som får leie og eventuelt om det må betales eller 
ikke.

Saksgang:
Behandles av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2012:

Formannskapet vedtar utleiepriser for utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og 
gymsaler) gjeldende fra 01.01.2013 slik som utarbeidet av arbeidsgruppen og som det 
fremgår av vedlegg, revidert 21.06.2012.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilsvarende sak som omhandlet utleie av idrettshaller og svømmehaller ble vedtatt i 
formannskapet den 16.05.2012, saksnummer 035/12.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Forslaget er blant annet utarbeidet ut fra tilsvarende forslag for utleiepraksis for idrettshaller 
og svømmehaller som ble behandlet i formannskapet den 16.05.2012. I tillegg er 
kommunens etiske retningslinjer vektlagt. Det vises til pkt 7 i de etiske retningslinjene hvor 
det i siste avsnitt fremgår at ”kommunalt materiell kan ikke benyttes privat. 
Resultatenhetsleder / avdelingssjef kan gjøre unntak når særlige forhold foreligger. Slik bruk 
skal registreres. Bruker er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følger av utlån.”

Forslaget vil ikke få noen virkning for kommunale lag og foreninger. Praksis vil her bli som 
tidligere. Kommersielle aktører, utenbys foreninger etc., og privatpersoner vil måtte betale 
leie for bruk av kommunale lokaler. 
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Praksis i dag har vært ulik i forskjellige kommunale lokaler med hensyn til privat utleie. 
Praksis noen plasser har vært at for eksempel senterets eller skolens ansatte får låne lokaler 
gratis til ulike private anledninger. Med bakgrunn i blant annet de etiske retningslinjene, 
endres praksis her slik at denne type utlån/utleie opphører i samtlige lokaler. Det åpnes 
imidlertid for at kommunale lokaler kan leies ut til konfirmasjoner. Her er satt en leiepris, samt 
at utvalget mener det skal være lik mulighet til å leie lokale for alle kommunens innbyggere. 
Det foreslås en ordning med søknadsfrist og tildeling av lokale til konfirmasjon basert på 
loddtrekning der hvor flere ønsker samme lokalet den samme dagen.

Formålet er å få klare retningslinjer og lik utleiepraksis i samtlige kommunale lokaler som 
egner seg for utleie. 

Med hensyn til Festsalen på Slettebø så innebærer forslaget at Egersund Blåseorkester som 
i dag leier lokalet og benytter det til øving hver mandag vil kunne disponere lokalet gratis. I 
dag har de en leiekontrakt hvor årlig leie er kr. 10.000,-. Det samme gjelder to band som leier 
lokaler i kjelleren. De disponerer pr. i dag hver sitt mindre lokale som det i dag ikke betales 
leie for. (Har eksklusiv enerett til bruk av rom i bygget).

Forslaget til ny praksis for utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og gymsaler) 
har vært sendt ut på høring. Det har blitt sendt på høring til alle skoler, kommunale 
barnehager, bo- og servicesentre og andre lokaler hvor det er utleie.

Det har innkommet følgende tilbakemeldinger på høringen:

Psykisk helsetjeneste (Damsgård):

- De har ingen andre kommentarer enn at forslaget om at alle skal kunne søke 
om å få leie kafeen deres ikke støttes. Dette har med hygiene å gjøre og 
forskriftene som gjelder kjøkkenet deres.

Rådmannens kommentarer: Tas til etterretning. I møtekommes med at lokalet ikke leies ut til 
konfirmasjoner.

Kulturskolen:

Byråkratisering:
- Det virker som forslag til nye leieregler blir det mer byråkratisering. Dagens 

rutiner på utleie fungerer bra. Skolene har ansvar og gjør avtaler med de som 
ønsker å leie. Det er også de som har kontroll over bruken av rommene.

- Hvem skal ha ansvar for utleien?
- Det er skolene som har arbeidet med å administrere utleie, dette bør de også 

ha videre. Skolene bør også som en belønning for merarbeidet få del av 
leieinntektene.

- Innkjøp til utstyr og inventar blir i hovedsak belastet skolene. 

Felles administrering av konfirmasjon:
- Dette bør ikke gjennomføres.
- Dagens ordning fungerer.
- Når en spør om å få leie en plass er det jo primært ønske om å få være der en 

spør. Med dette forslaget kan en havne på hvilken som helst skole.
- Vi har i dag bestillinger for noen å frem i tid og gjort avtaler med dem. Disse 

kan på ingen måte brytes.

Private arrangement:
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- Finner det lite formålstjenlig å si nei til slike arrangement. Dersom det passer 
inn i skolens plan. Skolen har alkoholforbud og det er derfor ingen konflikter i 
forhold til dette. Dette blir jo å gjøre bygget tilgjengelig for byens innbyggere.

- Kjøkkenavd i paviljongen ble laget slik at slik utleie var en del av arrangement 
som det skulle være tilbud om å få leie. 

Rådmannens kommentarer: Det er naturlig at Kulturskolen inngår skriftlig leieavtale som 
sendes Miljøavdelingen, seksjon Bygg og eiendom for fakturering. 
Med hensyn til konfirmasjoner ser rådmannen for seg at det søkes på navngitt lokale og at 
det foretas trekning basert på lokale. Trekning bør skje 2 år i forkant. 
Med hensyn til private arrangementer mener rådmannen at en må forholde seg til forslaget.

Grøne Bråden skole:

- Bruk av skolekjøkken er satt til maks 4 timer pr arrangement. Dette bør 
utvides til 6 timer, da for eksempel kransekakebaking kan ta lengre tid en 4 
timer.

- Setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke ulike trossamfunn skal få låne 
skolekjøkken?

- Mener skolekjøkken bør lånes ut til private arrangement for eksempel 
nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, dåp bryllup og lignende 

- Hva har kommunalt ansatte av ”frynsegoder”? Er det for galt at kommunalt 
tilsatte kan låne kommunale lokaler kostnadsfritt, men under ellers like 
”konkurransevilkår” (for eksempel loddtrekning)? Det betyr også at en gruppe 
ansatte ikke kan gå sammen om felles julekakebaking, sykvelder osv. Dette 
har vært en faktor som har vært viktig for arbeidsmiljøet.

- Storsal, stue, kafe, møterom på bo- og servicesenter. Kommunale lag og 
foreninger bør kunne få låne dette til kurs/foredrag der skolene ikke har plass.

- I leiekontrakten så er punktet om avbestilling senest 3 måneder før ved 
konfirmasjoner for strengt.

Rådmannens kommentarer: Når det gjelder utleie av skolekjøkkenet så står rådmannen på 
det som fremkommer i forslaget. Med hensyn til kommentar om at en gruppe ansatte ikke 
kan gå sammen om julekakebaking, sykvelder osv, så er dette tatt til etterretning ved at det 
er åpnet opp for at kommunale avdelinger kan låne kjøkkenet. 
Med hensyn til avbestillingsfrist på 3 måneder for avbestilling ifm konfirmasjon bør denne 
økes til 6 måneder.
Leie av skolekjøkken utvides til 6 timer.

Husabø skole:

Fra Husabø skole har vi følgende innspill og synspunkter til de forslåtte retningslinjene.
Per. i dag er utlånet av skolen minimalt.  Det er heller ikke ønskelig med omfattende utleie av 
Husabø skole, men dagens omfang er akseptabelt og fungerer tilfredsstillende.

Noen synspunkter:
- Det er bra at det legges opp til at lokale lag og foreninger kan bruke skolens 

bygninger. Dette opplever vi som et positivt bidrag til det lokale kulturlivet. Dette har til 
dags dato ikke bydd på store utfordringer.

- På Husabø skole har vi hatt forespørsel fra profesjonelle aktører om å få leie 
skolekjøkken til kursvirksomhet innen matlagging. Tatt i betraktning at det finnes få 
andre egnede lokaler til slikt, bør det kanskje vurderes om det skal åpnes for utleie til 
slike aktører? Tror det er et marked for slike kurs, og at det vil kunne være et positivt 
tilbud for befolkningen. Vi kan i utgangspunktet ikke se at det skulle by på store 
utfordringer.
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- Husabø skole har ikke lokaler som kan brukes til konfirmasjon for eksterne leietakere. 
Det har forekommet ved et par anledninger de siste 10-12 årene at ansatte har lånt 
rom til slike arrangement. Det er imidlertid stor forskjell på å låne ut til eksterne 
leietakere og egne ansatte. Det gjelder både i forhold til rutiner, regler og hvor i 
bygningen en kan bevege seg.  I alle rom ligger det så mye utstyr og annet materiell 
som ikke bør være tilgjengelig for utenforstående.

- Uansett hvilke leietakere som er aktuelle, må vi på skolen til enhver tid kunne styre 
hvilke rom som kan leies ut eller ikke. Mange rom inneholder dyrt utstyr eller andre 
ting som utenforstående ikke må få tilgang til.

- For øvrig mener vi at skolens ansatte bør kunne låne skolens lokaler til private 
arrangement uten at det skal koste noe. Dette er et vanlig gode på de fleste 
arbeidsplasser, og vil bli opplevd som et positivt gode. Kommunen har ellers 
begrensede velferdsordninger, her har kommunen en mulighet som ikke koster noe.      

Rådmannens kommentarer: Angående profesjonelle som ønsker å leie skolekjøkken tas 
dette til etterretning. Forslaget er endret slik at kommersielle aktører etc. kan få leie 
skolekjøkkenet til fastsatt leie.
Felles for skolene er at det er et ønske om at ansatte skal få låne/leie lokaler. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Vanskelig å anslå inntektene. Vil også medføre noe tapte inntekter så som Festsalen nevnt 
ovenfor.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslaget vedtas ikke.
Alternativt at det åpnes opp for utleie til egne ansatte mot betaling tilsvarende som for 
eksempel ved konfirmasjoner.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
235474 Utleie av ulike kommunale lokaler (ikke idrettshaller og gymsaler).doc
235475 Leiekontrakt - kommunale lokaler.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 X 08.03.2012 Utleie skolelokaler / leiepriser

2 U 13.03.2012

Grøne Bråden 
barneskole; 
Grøne Bråden 
barnehage; 
Lagård Ungdomsskole; 
Helleland skole; 
Hellvik skole; 
Hellvik barnehage; 
Husabø barneskole; 
Husabø ungdomsskole; 
Husabø barnehage; 
Rundevold barneskole; 
Rundevold barnehage; 
Kulturskolen; 
Tusenbeinet barnehage; 
Slettebø 
Voksenopplæringssente
r; 
Kjerjaneset bo- og 
servicesenter; 
Lundeåne bo- og 
servicesenter; 
Lagård bo- og 
servicesenter; 
Årstadtunet bosenter; 
Pingvinen; 
Festsalen Slettebø 
(v/Lysgården 
aktivitetssenter); 
Brualand gamle skole; 
Damsgård psykiatriske 
senter; 
Slettebø Idrettsbygg v/ 
Paul Gravdal; 
Menighetssenteret

Kartlegging av utleiepraksis for ulike kommunale 
bygg og lokaler i kommunale bygg

4 U 14.03.2012 Eigerøy skole
Kartlegging av utleiepraksis for ulike kommunale 
bygg og lokaler i kommunale bygg

5 X 10.04.2012
Kartlegging utleiepraksis kommunale 
bygg/lokaler

6 U 11.05.2012

Eigerøy skole; 
Festsalen Slettebø 
(v/Lysgården 
aktivitetssenter); 

Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
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Grøne Bråden 
barnehage; 
Grøne Bråden 
barneskole; 
Helleland skole; 
Hellvik barnehage; 
Hellvik skole; 
Husabø barnehage; 
Husabø barneskole; 
Husabø ungdomsskole; 
Kjerjaneset bo- og 
servicesenter; 
Kulturskolen; 
Lagård bo- og 
servicesenter; 
Lagård Ungdomsskole; 
Lundeåne bo- og 
servicesenter; 
Pingvinen; 
Rundevold barnehage; 
Rundevold barneskole; 
Slettebø Idrettsbygg v/ 
Paul Gravdal; 
Slettebø 
Voksenopplæringssente
r; 
Tusenbeinet barnehage; 
Årstadtunet bosenter; 
Grøne Bråden 
Barnehage; 
Psykisk helsetjeneste; 
Egersund Idrettsråd; 
Seksjon kulturformidling

7 X 18.05.2012 Linda Drageland Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
8 X 18.05.2012 Linda Drageland Utleie av ulike kommunale lokaler - høring
9 X 21.05.2012 Linda Drageland Høring utleie kommunalt bygg

10 X 14.06.2012 Linda Drageland
Høringsuttalelse utleiepraksis for kommunale 
bygg

Parter i saken:
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UTLEIE AV ULIKE KOMMUNALE LOKALER
(ikke idrettshaller og gymsaler)

Gjeldende fra 01.01.2013

Overnatting pr døgn 
inkl. skolekjøkken

Auditorium, aula, 
større rom og lignende. 
Pris pr. gang.

Klasserom. Pris pr. 
gang.

Skoler: Husabø ungdomsskole og Husabø 
barneskole, Rundevold skole, Lagård 
ungdomsskole, Eigerøy skole, Hellvik skole, 
Helleland skole, Grøne Bråden skole og 
Kulturskolen.

Hele 
skolen

1-3 
klasserom

Bruk av 
skolekjøkken 
pr. kveld 
(maks 6
timer pr. 
arrangement)

Hverdager Helgedager 
(lørd-sønd)

Hverdager Helgedager 
(lørd-sønd)

Utenbys klasser, lag og foreninger og lignende 3.000 1.600 X 800 800 Nei Nei
Kommersielle aktører, firmaer og lignende 
(ikke alkoholservering)

Nei Nei 1.600 1.600 1.600 800 800

Private arrangement f.eks nyttårsfest, merke-
dag, fødselsdagsfeiring, dåp, bryllup o.l.
(gjelder også kommunalt ansatte)

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved 
loddtrekning etter søknad innen fastsatt frist

- - - 1.600 1.600 1.600 1.600

Kommunale lag og foreninger og lignende (for 
eksempel skolekorps)

0 0 0 0 0 0 0

Kommunale avdelinger (ikke enkeltpersoner) - - 0 0 0 0 0

Ulike trossamfunn Nei Nei Nei 800 800 800 800

Voksenopplæringssenteret har pr. dags dato ingen utleie eller utlån. Flytter til nye lokaler ved oppstart nytt skoleår høsten 2012.

Vedrørende utleie til konfirmasjoner vil dette ikke berøre reservasjoner som er gjort for 2013. De som har reservert lokale i 2013 må betale 
fastsatt leie kr. 1.600,-. For konfirmasjoner fra og med 2014 vil det bli loddtrekning etter søknad fremsatt innen fastsatt dato. Alle innbyggere i 
kommunen vil ha like rettigheter til å få leie kommunalt lokale. Det vil bli definert hvilke lokaler som leies ut til konfirmasjoner. Det søkes om 
spesifikt lokale. Loddtrekning 2 år i forkant.

Det er en forutsetning for all utleie at lokalet egner seg for utleie.
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Festsalen på Slettebø Hverdager. Pris pr gang. Helgedager (lørd-sønd). Pris pr. gang.
Utenbys klasser, lag og foreninger og lignende Nei Nei
Kommersielle aktører, firmaer og lignende 
(ikke alkoholservering)

Nei Nei

Private arrangement f.eks nyttårsfest, merke-
dag, fødselsdagsfeiring, dåp, bryllup o.l. 
(gjelder også kommunalt ansatte)

Nei Nei

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved 
loddtrekning etter søknad innen fastsatt frist

1.600 1.600

Kommunale lag og foreninger og lignende 
(for eksempel skolekorps)

0 0

Kommunale avdelinger (ikke enkeltpersoner) 0 0

Ulike trossamfunn 800 800

Private arrangement for psykisk utviklings-
hemmede

0 0

I tillegg er det i bygget to rom som disponeres av band til øving og oppbevaring av instrumenter. 
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Bo- og servicesentre: Lundeåne, Kjerjaneset, Lagård bo- og 
servicesenter, kafe på Damsgård psykiatriske senter)

Storsal, stue, kafe, møterom.
Pr. pr arrangement pr. gang

Beboere i senteret 0
Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt ansatte)

Nei

Konfirmasjon (privat personer) – Tildeles ved loddtrekning etter 
søknad innen fastsatt frist. Gjelder ikke kafe på Damsgård psyk.senter)

1.600

Kommunale lag og foreninger Nei

Kommersielle aktører som driver service overfor beboere/brukere (for 
eksempel fotpleie, frisør)

0

Ulike underholdningsarrangement for beboere 0

Lag og foreninger med tilknytning til pleie og omsorg (eks 
Demensforeningen)

0

Barnehager: Grøne Bråden barnehage, Slettebø barnehage, Hellvik 
barnehage, Rundevold barnehage, Husabø barnehage og Tusenbeinet

Barnehagen

Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, konfirmasjon, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt
ansatte)

Nei

Kommunale lag og foreninger Nei

Kulturkontoret: Sal Barnehagen
Private arrangement, f.eks nyttårsfest, merkedag, fødselsdagsfeiring, 
dåp, konfirmasjon, bryllup og lignende (gjelder også kommunalt 
ansatte)

Nei

Kommunale lag og foreninger 0
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Ungdoms- og aktivitetshuset Pingvinen Lokalene til fritidsklubben 
Fellesrom, kjøkken, datarom, diskotek

Lag og foreninger, samt Frivillighetssentralen 0
Fødselsdagsselskaper for barn over 10 år
(Ingen annen privat utleie)

Kr. 500 for ett barn. Deretter kr. 250 for hvert barn ekstra. (Hvis for 
eksempel 3 barn betales kr 1.000)

Kommunens administrasjon (kurs og møtevirksomhet) 0
Skoler og barnehager 0
Kommersielle aktører, firmaer og lignende Nei

Leieprisene indeksreguleres hvert 2. år ihht gjeldende konsumprisindeks. Første regulering den 01.01.2015.
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LEIEKONTRAKT – LOKALE I KOMMUNALT BYGG) I 
EIGERSUND KOMMUNE 
(eget skjema for svømmehaller og gymsaler)  

Egersund ___ / ___ - _____ 

Denne leieavtalen er inngått mellom Eigersund kommune og 

Navn: _____________________________________________________________________________ 

Adresse/faktura adresse: ______________________________________________________________ 

Tlf: __________________________________ 

Avtalen gjelder for:

Hvilken type lokale: _________________________________________________________________ 

i bygg: ____________________________________________________________________________

Hvilken type arrangement/anledning skal lokalet brukes til: __________________________________

Dato: _________ Fra kl. _________ til  Dato: __________ kl. _________ 

Pris: 

Pris pr gang: ___________ Antall ganger: ______ Totalt som skal faktureres: kr ____________ 

Det er leietakers plikt å sette seg inn i rutiner som bl.a. gjelder ved brann. Ved henvendelse til utleier
vil ansvarlig kontaktperson for arrangementet gis innføring i disse.

- Leietaker er ansvarlig for at lokalet som leies tilbakeleveres i samme stand som ved 
overtakelsen. Ødeleggelser kan søkes erstattet av leietaker. Dersom lokalet ikke er ryddet 
tilkommer det et gebyr på kr. 1.000,-.

- Søppel skal fjernes fra området og brannfarlig materiell deponeres på egnet sted. Dersom 
søppel ikke er fjernet tilkommer et gebyr på kr. 100,- per søppelsekk som blir fjernet. 

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

faktureres leieprisen. (For konfirmasjoner må lokalet avbestilles senest 3 måneder før).
- Ved mislighold av avtalen kan leietaker nektes ny leieperiode.
- Ved leie av lokaler i skoler til overnatting må dette meldes brannvesenet. Det vises til 

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

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

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

Dato: ____________________ Signatur: ________________________________
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :FE-614, GBR-
26/28
Arkivsaksnr.:
07/4231
Journalpostløpenr.:
12/21425

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
101/12 Formannskapet 25.08.2012

Skolehuset i Mong - eiendomsforhold
  

Sammendrag:
Det gamle skolehuset i Mong som ligger på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 ble 
overskjøtet til ”Mong skolekrets” som gave med vilkår den 27.01.1966.
Det har i senere tid oppstått en del spørsmål knyttet til eierforhold og bruk av skolehuset og 
eiendommen. 
Det ble den 05.06.12 avholdt et avklaringsmøte for beboere og eiendomsbesittere i Mong og 
Rodvelt der de fremmøtte ble oppfordret til å sende inn sine kommentarer. De mottatte 
kommentarene viser at det er stor uenighet om ønsket utfall i saken.
Saken legges på slik bakgrunn frem for Formannskapet.

Saksgang:
Behandles av formannskapet. 
Vedtak i saken vil ikke være enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages.

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Eigersund kommune frafaller sine krav på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som følger av 
skjøte datert 27.01.1966.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet fattet følgende vedtak i møte den 18.04.12 som sak FS-029/12:
Saken utsettes i påvente av administrasjonen at 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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Sakens historikk kan kort oppsummeres slik:
1881 – Det bygges skolehus for barna til de som bor i Mong skolekrets
1935/1937 – Det bygges nytt skolehus for Mong skolekrets
1958 – Det er få elever igjen i skolekretsen. Et kretsmøte i Mong skolehus den 18.08.1958 
gir skolestyret tillatelse til å overføre elevene til Stapnes skole inntil videre.
1962 – Skolestyret vedtar at Mong skolehus overføres til ”Folk i grenda”.
Huset overdras vederlagsfritt ”ved et styre som kretsen velger for dette formål. Kretsen får 
hjemmel til eiendommen”. Det vises da til vedtaket.
1963 – Eigersund kommune vedtar å overdra eiendommen til Mong skolekrets.
1966 – Det utarbeides skjøte som ikke tinglyses.
1968 – Eiendommen skolehuset delvis ligger på, blir fradelt uten at Eigersund kommune blir 
stående som hjemmelshaver.
1996 – Administrasjonen samtykker i at bygningen blir utleid i en periode.
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2006 – Ikke-fastboende grunneiere i Mong tar kontakt med kommunen for å avklare 
eierforhold m.m.

I skjøtet datert 27.01.1966 fremgår det:
Eigersund kommune skjøter og overdrar eiendommen gnr. 26 bnr. 15 i Eigersund til Mong skolekrets 
som gave. Eiendommens verdi settes til kr. 2.000,-.

Eiendommen kan ikke avhendes, eller nyttes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus for 
kretsen. I fall kretsen ikke ønsker å beholde eiendommen for disse formål, faller den tilbake til 
kommunen uten vederlag.

Omkostningene ved overdragelsen er kommunen uvedkommende.

De ikke-fastboende grunneierne, Øyvind Mong m.fl., mener at de er en del av ”Mong 
skolekrets”. Bygningen har vært forvaltet av ”Mong og Rodvelt bygdeutvalg” som bare har 
medlemmer som er fastboende i Mong og Rodvelt. Dette utvalget mener at bare fastboende 
er en del av ”Mong skolekrets”.

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av skjøtet at eiendommen overdras til ”Mong skolekrets” på det vilkår at 
eiendommen ”ikke kan avhendes eller nyttes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus 
for kretsen. I fall kretsen ikke ønsker å beholde eiendommen for disse formål, faller den 
tilbake til kommunen uten vederlag”.

Det er fra kommunens side ikke avklart hvem som inngår i ”Mong skolekrets”. Dette tyder på 
at det er formålet som er av sentral betydning og ikke hvem som inngår i kretsen. 
Kommuneadvokaten har konkludert slik:
Min oppfatning er at alle opplysninger trekker i retning av at det ikke er kun de som i dag er 
fastboende i den gamle kretsen som har et eierforhold til det gamle skolehuset.
(…)
På det nåværende tidspunkt kan jeg imidlertid ikke se at kommunen har rettslig interesse av saken på 
annen måte enn at man må følge med, med tanke på om formålet opprettholdes. I så fall har 
kommunen interesse av å få overført eiendommen til seg hvis man ønsker det.

Rådmannen finner ingen grunn til å legge en annen forståelse enn kommuneadvokatens til 
grunn. Spørsmålet om hvem som inngår i kretsen er langt på vei av privatrettslig karakter og 
dermed uvedkommende for kommunen. De som måtte mene seg forbigått av Mong og 
Rodvelt bygdeutvalg er selv nærmest til å ta de nødvendige skritt for å ivareta sine 
interesser.

Det er ikke omtvistet at skolehuset i dag blir leid ut som fritidsbolig. Dette skal delvis dekke 
vedlikeholdskostnader med bygget samtidig som bygget holdes i bruk.
Rådmannen legger til grunn at ordlyden i skjøtet vil hjemle et krav om tilbakeføring fordi 
eiendommen brukes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus for kretsen. Spørsmålet 
blir først om en slik tilbakeføring er ønskelig for kommunen. 

Kommunen har neppe behov for et møte- og forsamlingshus i dette området. Det 
nærliggende vil derfor være å selge bygningen/eiendommen på det åpne markedet.
Det er ikke innhentet verditakst på bygningen, men det synes klart at skolehuset har 
begrenset verdi selv i det tilfelle at kommunen skulle ha eiendomsrett til grunnen.
Skolehuset kan ikke benyttes til fritidsformål uten at det gis tillatelse til bruksendring etter 
plan- og bygningsloven. Slik bruksendring forutsetter dispensasjon fra dagens plangrunnlag 
for eiendommen. Det kan ikke uten videre påregnes at slik dispensasjon kan gis. Bygningen 
kan altså ikke selges som fritidsbolig slik den fremstår i dag. 
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Bygningsmyndighetene i Eigersund kommune vil uavhengig av eierforhold være forpliktet til 
å følge opp bruken av bygningen i forhold til plangrunnlag. Dette betyr at kommunen 
uavhengig av eierforhold har mulighet til å ivareta bruken som møte- og forsamlingslokaler.

Rådmannen anbefaler etter dette å frafalle eventuelle krav til eiendommene gnr. 26 bnr. 28 
og 29 da en ikke ser det som hensiktsmessig å gjøre disse gjeldende.

Skulle kommunen likevel ha interesse i å gjøre sine krav på eiendommene gjeldende er det 
flere forhold som må avklares da det er knyttet betydelig usikkerhet til både til eksistensen og 
omfanget eiendomsrett og bruksrett til bygning og grunn.

Hva gjelder eiendomsretten ble det inngått en avtale for over 40 år siden som ikke er blitt 
formalisert i form av skjøte eller tinglysing. I skjøte datert 27.01.1966 er det også oppgitt feil
bruksnummer. 
En kan ikke se at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon som uomtvistelig viser at 
eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 noen gang har vært eid av Eigersund kommune. Det er 
naturlig å tro at kommunen ville ha tatt de nødvendige skritt for å sikre seg eiendomsretten 
enten ved oppføring av skolehuset eller da bnr. 28 ble fraskilt av eiendommen gnr. 26 bnr. 11 
i 1968, dersom kommunen faktisk ønsket eiendomsrett.

For å få avklart dette spørsmålet kan en ikke se annen utvei enn å gå til søksmål mot Rolf 
Mong personlig, eventuelt de som påstås å tilhøre Mong og Rodvelt bygdelag, eventuelt 
samtlige interessenter representert ved blant annet Hans Henning Mong og Øyvind Mong. 
Denne prosessen bør forestås av kommuneadvokaten.

For så vidt det ikke foreligger en eiendomsrett, kan kommunen likevel ha bruksrett til 
eiendommene. 

Kommunen kan på slik bakgrunn ha interesse i å hevde sin bruksrett over bygningen. 
Dersom kommunen ønsker dette vil man kunne gjøre dette ved å kreve den tilbakeført fra 
kretsen på grunnlag av at den ikke lenger brukes til de forutsatte formål. 

Spørsmålet blir imidlertid om denne bruksretten fortsatt eksisterer. Bruksretten oppstod på 
bakgrunn i kommunens behov for skole eller andre lignende formål på eiendommen gnr. 26 
bnr. 28. Når kommunen åpenbart ikke lenger har slike behov, kan dette tale for at 
bruksretten er opphørt. Det er i alle tilfelle lite som taler for at kommunen innenfor omfanget 
av bruksretten kan benytte eiendommen til annet enn formål som naturlig knytter seg til skole 
eller lignende. Dersom kommunen gjør denne mulige bruksretten gjeldende, kan en ikke 
gjøre dette uten risiko for rettslige konsekvenser.
Dette momentet kan for øvrig bety at kommunen ikke har rett til å endre bruken av 
skolehuset til fritidsbolig, jamfør ovenfor.

På den andre siden kan kommunen ha rett til vederlag for kostnader knyttet til oppføring og 
drift av bygningen frem til 1963.

Dersom kommunen frafaller sitt krav på eiendommen og/eller skolehuset vil de gjenværende 
spørsmål om eierskap og bruksrett måtte avklares av de parter som ønsker å hevde en rett 
til bygget.

En viser for øvrig til kommuneadvokatens betenkninger som følger vedlagt.

Rådmannen anbefaler etter dette å frafalle eventuelle krav til eiendommene gnr. 26 bnr. 28 
og 29 da usikkerhetene rundt kravene er store, mens den potensielle gevinsten må anses 
som liten.
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Vedrørende avklaringsmøte:
Som det fremgår av vedlagte kommentarskriv er det stor uenighet og vidt forskjellige forslag 
til utfall. Videre antar rådmannen at det vanskelig kan finnes en minnelig løsning som alle 
berørte parter kan være enige i, og enhver tvist må sannsynligvis avklares gjennom rettslige 
skritt.
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke skal være nødvendig at kommunen er involvert 
på noen som helst måte uavhengig av interesse for videre drift som grendehus. En finner på 
bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn i de enkelte kommentarene.
Det skal likevel bemerkes at det ut fra innkomne kommentarer/underskrifter kan synes som 
om det er grunnlag for fremtidig bruk av huset som felles forsamlingshus. Kommunen har 
imidlertid ingen pressmidler eller virkemidler utover å gå til rettslige skritt, og en legger derfor 
frem saken med samme innstilling som i møte 18.04.12.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene av et vedtak er ikke fullt ut kjent.
Verdien av skolehuset anses som liten, og risikoen for at det påløper andre kostnader er 
desto større. Slike kostnader kan knytte seg til fremtidig vedlikehold, vederlag for vedlikehold 
fra 1966 frem til i dag samt erstatning for sakskostnader for alle involverte parter.

~ o ~

Alternative løsninger:
Eigersund kommune opprettholder sitt krav på eiendommen gnr. 26 bnr. 28 og 29 og vil 
kreve huset og/eller eiendommene tilbakeført så langt det er mulig.

Rådmannen undersøker mulighetene for å ta nødvendige rettslige skritt for å oppnå 
eiendoms- og/eller bruksrett.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239675 Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie
239674 Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie
239673 Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie
239672 Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie
239671 Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie
239670 Vedr. skolehuset i Mong - ønsker fortsatt utleie
239669 Vedr. skolehuset i Mong - ønsker forsatt utleie
239668 Vedr. skolehuset i Mong - ønsker forsatt utleie
239447 Støtter initiativ om å legge til rette for forsamlings-/grendehus i Mong/Rodvelt
239404 Vedr. skolehuset i Mong
239379 Vedr. avklaringsmøte 05.06.12 - skolehuset i Mong
191979 Advokatutredning  - vedr. Mong skolehus
131337 Skolehuset på Mong

221984
Rettslig vurdering av spørsmålet vedrørende eiendomsrett til/disposisjonsrett til det 
gamle skolehuset i Mong

221987 Situasjonskart gnr. 26 bnr. 29
222026 Skjøte av 27.01.1966
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159095 Vedtak om overdragelse - kopi av brev datert 27.02.63 - Mong skolekrets
233599 Skolehuset i Mong - referat avklaringsmøte
233387 Deltakerliste avklaringsmøte 05.06.12
236411 Skolehuset i Mong
236412 Brev fra Norleif Mong datert 27.11.06
236413 Første og siste side av utredning ang. forsamlingshuset i   Mong 2007
236414 Referat fra allmøte for Mong og Rodvelt bygdeutvalg 20.11.10
240918 Mong skolehus - kommentarer til formannskapssak 029/12
240919 120530 Vedlegg 1.pdf
240920 120526 Vedlegg 2 til 11.pdf

240921
Vedrørende avklaringsmøte - framtiden for Mong og Rodvelt 
skolehus/forsamlingshus

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 02.12.2007 Rolf Mong m/fl Ad skolehuset i Mong - drøftinngsmøte

2 U 10.12.2007
Mong og Rodvelt 
Bygdeutvalg

Ad skolehuset i Mong - drøftingsmøte - utsettelse

3 U 22.01.2008
Mong og Rodvelt 
Bygdeutvalg

Ad skolehuset i Mong - drøftingsmøte - utsettelse

4 I 11.02.2008
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - innkalling 
til møte

5 U 20.02.2008
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Møte vedrørende Mong forsamlingshus

6 U 26.02.2008 Møtedeltakere Mong Gamle skolehus - referat
7 U 28.02.2008 Møtedeltakere Mong gamle skolehus - referat

8 I 13.03.2008
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg v/Norleif 
Mong

Klage på referat fra møte 06. og 26.02.08 - Mong 
gamle skolehus

9 I 03.06.2008 Øyvind Mong m/fl. Mong skolehus - framtidig bruk

10 I 12.10.2009

Hans Arvid Rodvelt; 
John Birkeland; 
Øivind Mong; 
Hans Henning Mong; 
John Mong

Innsigelse på søknad om grunnbokshjemmel, 
gnr. 26 bnr. 28 - Mong skolehus

11 I 12.10.2009 Hans Arvid Rodvelt m/fl.
Brev til/fra Statens Kartverk vedr. innsigelse på 
søknad om grunnbokshjemmel gnr. 26 bnr. 28

12 I 05.03.2010 Advokat K. Holst Sæther Skolehuset på Mong
13 N 28.12.2010 Per Steinar Berentsen Skolehuset i Mong
14 I 10.02.2011 Jæradvokatene Ad. skolehus Mong gnr. 26. bnr. 29
15 U 15.04.2011 Adv. Olav Hetland Ad. Mong gamle skolehus
16 I 13.09.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Vedrørende Mong skolehus
17 I 13.09.2011 Adv. Kjell Holst Sæther Advokatutredning  - vedr. Mong skolehus

19 X 22.03.2012
Rettslig vurdering av spørsmålet vedrørende 
eiendomsrett til/disposisjonsrett til det gamle 
skolehuset i Mong

20 X 22.03.2012 Situasjonskart gnr. 26 bnr. 29
21 X 22.03.2012 Skjøte av 27.01.1966
22 U 15.05.2012 80 mottakere... Innkalling til avklaringsmøte - Skolehuset i Mong
23 I 21.05.2012 Henning Mong Mong skulehus - forklaringer bruksnummer
24 U 23.05.2012 Hans Arvid Rodvelt Møte ang. skolehuset Mong

Side 64 av 139



6

40 I 30.05.2012
Hans Henning Mong 
m.fl.

Mong skolehus - kommentarer til 
formannskapssak 029/12

25 X 07.06.2012 Deltakerliste avklaringsmøte 05.06.12

26 U 11.06.2012

BIRKELAND JOHN; 
BIRKELAND KARI; 
HELLEREN SVEIN; 
MONG EINAR; 
MONG EINAR O; 
MONG EVA; 
MONG HANS 
HENNING; 
MONG JAKOB; 
MONG KARI; 
MONG MARIT 
ELISABETH; 
MONG NORLEIF; 
MONG OLAV; 
MONG SIVERT A; 
MONG SOLVEIG; 
MONG ØIVIND; 
NODLAND GEIR; 
NODLAND TORDIS 
MARGRETE M; 
RODVELT HANS 
ARVID; 
RODVELT SVEIN 
BJARNE; 
OMDAL ARNFINN; 
MONG LAILA; 
RODVELT HALLDIS; 
MONG JANE; 
MONG KJELL

Skolehuset i Mong - referat avklaringsmøte

27 I 17.06.2012 Øivind Mong Skolehuset i Mong

28 I 06.07.2012
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Vedr. avklaringsmøte 05.06.12 - skolehuset i 
Mong

38 I 09.07.2012
Daniel Paulsen; 
Linn T. Dorga

Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie

37 I 09.07.2012
Monika og Pawek 
Kaczan

Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie

34 I 09.07.2012
Tove og Trygve Andreas 
Mong

Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie

32 I 09.07.2012 Kari Mong Vedr. skolehuset i Mong - ønsker forsatt utleie

35 I 10.07.2012
Margunn og Svein 
Bjarne Rodvelt

Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie

31 I 11.07.2012
Norleif Mong; 
Olaug Barstad Mong; 
Tommy Mong

Vedr. skolehuset i Mong - ønsker forsatt utleie

33 I 11.07.2012
Marit Elisabeth og Rolf 
Mong

Vedr. skolehuset i Mong - ønsker fortsatt utleie

29 I 11.07.2012
Tordis M. Mong Nodland 
og Geir Nodland

Vedr. skolehuset i Mong

36 I 12.07.2012
Marit Elisabeth og Rolf 
Mong

Vedr. skolehuset i Mong - øsker fortsatt utleie

30 I 25.07.2012
Personer med 
tilknytning til 

Støtter initiativ om å legge til rette for 
forsamlings-/grendehus i Mong/Rodvelt
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eiendommer i 
Mong/Rodvelt

41 I 31.07.2012 Laila og John Mong
Vedrørende avklaringsmøte - framtiden for Mong 
og Rodvelt skolehus/forsamlingshus

42 I 07.08.2012
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Ang. skolehuset i Mong

43 I 08.08.2012
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Korrespondanse mellom beboere og 
bygdeutvalget

44 I 15.08.2012 Henning m.fl. Mong Mong skolehus - nytt brev
45 U 16.08.2012 Henning Mong m.fl SV: Mong skulehus - nytt brev

Parter i saken:
            
N AKTIV 

EIENDOMSUTVIKLING 
DALANE AS

Gamle Sokndalsveien 
38

4370 EGERSUND

N BERTELSEN HANNE 
LISE

LEILIGHET 
12,JÆRVEIEN 17

4319 SANDNES

N BIRKELAND GRETE VILLAVEIEN 12 4420 ÅNA-SIRA
N BIRKELAND JOHN KJERJANESVEIEN 2 B 4370 EGERSUND
N BIRKELAND KARI THORLEIF 

ROBERTSONS V. 31
4370 EGERSUND

N BREIVIK LIV LAURITZ KLOSTERS 
GATE 5

4009 STAVANGER

N BØHN-PETTERSEN 
MARTIN

V/BØHN-PETTERSEN 
JUDITH,HAFSØYVEIEN 
38

4370 EGERSUND

N BAARDSEN GEIR NANSENS GATE 1 4370 EGERSUND
N ERGA GEIR OVE PARKVEGEN 4 4340 BRYNE
N ERGA TORUNN 

HØYLAND
PARKVEGEN 4 4340 BRYNE

N FOLDNES ANNE 
BERIT

MOSESTIEN 10 4018 STAVANGER

N GRØNSDAL TOM GUNNAR JANSONS 
VEI 8

4317 SANDNES

N GUDMESTAD ENDRE SKULEVEGEN 3 4352 KLEPPE
N GUDMESTAD 

MÅLFRID TAFJORD
SKULEVEGEN 3 4352 KLEPPE

N HADLAND OLE V/SOLVEIG 
HADLAND,ÅSEVN. 2

4370 EGERSUND

N HANSEN ANNE 
KRISTIN MONG

GJEKSTADÅSVEIEN 
13

3218 SANDEFJORD

N HAUKELID EVA 
ROSBAKK

BUSENESET 3 4048 HAFRSFJORD

N HAUKELID SIGVE 
HAVN

BUSENESET 3 4048 HAFRSFJORD

N HELLEREN IRENE 
BIRKELAND

DAMVEIEN 33 4370 EGERSUND

N HELLEREN SVEIN MONGVEIEN 201 4370 EGERSUND
N HAAHR EINAR MONGVEIEN 149 4370 EGERSUND
N HAAHR KATARINA 

CHARLOTTE
MONGVEIEN 149 4370 EGERSUND
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N JØRGENSEN JAN 
ARVID

POSTBOKS 88 9059 STORSTEINNES

N KACZAN MONIKA 
IZABELA

SOKNDALSVEIEN 1358 4370 EGERSUND

N KACZAN PAWEL SOKNDALSVEIEN 1358 4370 EGERSUND
N KNUTSEN BIRGER 

EMIL
POSTBOKS 120 4126 JØRPELAND

N KNUTSEN KARI 
SIGRUN

POSTBOKS 120 4126 JØRPELAND

N KNUTSEN SIGNE ARE EIGANESVEIEN 135 4009 STAVANGER
N KNUTSEN TOR EGIL EIGANESVEIEN 135 4009 STAVANGER
N KORSNES BJØRG 

MONG
GAMLE 
BRANDALSVEGEN 50

6060 HAREID

N LUND SVANHILD 
MONG

CEDERBERGHS GATE 
2

4015 STAVANGER

MONG ARTHUR 
SIGVARTSEN

N MONG EINAR SOKNDALSVEIEN 31 D 4370 EGERSUND
N MONG EINAR O NORDHALLET 7 A 4365 NÆRBØ
N MONG EVA VIERVEIEN 9 4370 EGERSUND
N MONG GUNNAR SETERVEIEN 3 3612 KONGSBERG
N MONG HANS 

HENNING
BIRKEBEINERVEIEN 
10

4370 EGERSUND

N MONG HANS 
KRISTIAN

KRÅKEFJELLVEIEN 3 4370 EGERSUND

N MONG HARALD EGEBAKKEN 7 4370 EGERSUND
N MONG JAKOB LYNGVEIEN 51 4370 EGERSUND
N MONG KARI MONGVEIEN 98 4370 EGERSUND
N MONG KÅRE v/ 

AGNES MONG
VÅGSGATEN 11 4370 EGERSUND

N MONG MARIT 
ELISABETH

MONGVEIEN 106 4370 EGERSUND

N MONG NORLEIF MONGVEIEN 111 4370 EGERSUND
N MONG OLAV HAFSØYVEIEN 80 A 4370 EGERSUND
N MONG ROLF MONGVEIEN 106 4370 EGERSUND
N MONG RONALD TORGER CARLSENS 

GATE 8
4321 SANDNES

N MONG SIVERT A ELGANEVEIEN 20 4370 EGERSUND
N MONG SOLVEIG MONGVEIEN 201 4370 EGERSUND
N MONG TRYGVE 

ANDREAS
MONGVEIEN 60 4370 EGERSUND

N MONG ØIVIND SLETTEVEGEN 10 4352 KLEPPE
N MÆLE ANN ELISE SANDNESVEGEN 19 4050 SOLA
N MÆLE JAKOB SANDNESVEGEN 19 4050 SOLA
N NESHEIM ARNE ELLSWORTHS GATE 3 4019 STAVANGER
N NESHEIM KJERSTI ELLSWORTHS GATE 3 4019 STAVANGER
N NODLAND GEIR MYRULLVEIEN 5 4370 EGERSUND
N NODLAND TORDIS 

MARGRETE M
MYRULLVEIEN 5 4370 EGERSUND

N NORD-VARHAUG 
MALVIN A

LERBREKKVEGEN 127 4360 VARHAUG

N PAULSEN DANIEL SLÅTTEMYRVEIEN 31 4370 EGERSUND
N RISAN HERDIS LYDIA GUNNAR JANSONS 4317 SANDNES
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VEI 8
N RODVELT HANS 

ARVID
LINDEBAKKEN 8 4370 EGERSUND

N RODVELT SVEIN 
BJARNE

MONGVEIEN 51 4370 EGERSUND

N RØVIK ANNE-METTE HANS OG GRETE 
STIEN 5

4314 SANDNES

N RØVIK ODD EINAR HANS OG GRETE 
STIEN 5

4314 SANDNES

N SANDKLEIVA HANNE 
GRY

GRØNSKO 30 4340 BRYNE

N SCHÜTZ ANN 
CATHRIN

RYGGLEET 20 4070 RANDABERG

N SCHÜTZ RICHARD RYGGLEET 20 4070 RANDABERG
N STORNES OLAV BØTEIGEN 9 4380 HAUGE I 

DALANE
N SØYLAND ANNE 

KARIN H
SØYLAND 4330 ÅLGÅRD

N SØYLAND MAGNUS SØYLAND 4330 ÅLGÅRD
N TORGERSEN 

CHRISTER
BØBAKKAN 26 4380 HAUGE I 

DALANE
N TORGERSEN JONE BØBAKKAN 26 4380 HAUGE I 

DALANE
N TOVSRUD KJELL OVE LAURITZ KLOSTERS 

GATE 5
4009 STAVANGER

N TRÆLAND SVEIN 
EIRIK

GRØNSKO 30 4340 BRYNE

N TØNNESEN EGIL RUSTÅ 7 B 4045 HAFRSFJORD
N TØNNESEN 

MARIANNE NILSEN
RUSTÅ 7 B 4045 HAFRSFJORD

N WICTORSEN ELI ANDREASHAGEN 16 4322 SANDNES
N WOLDEN INGFRID 

MONG
UTSIKTSVEIEN 13 4400 FLEKKEFJORD

N YSTHEIM LEIV 
HARALD

LEILIGHET 
12,JÆRVEIEN 17

4319 SANDNES

N AALVIK ANNE MARIT RISVOLL 4208 SAUDASJØEN
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

BIRKELAND JOHN

KJERJANESVEIEN 2 B
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/17032 / 07/4231 / FE-614, GBR-26/28 Dato: 12.06.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Skolehuset i Mong - referat avklaringsmøte

Formannskapet har bedt administrasjonen å avklare hvorvidt det er grunnlag for fremtidig 
bruk av det tidligere skolehuset på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som felles 
forsamlingshus for Mong skolekrets.

Det ble den 05.06.12 avholdt et avklaringsmøte i anledning sak om eiendomsforhold til Mong 
skolehus.
Sakens historikk og noen av de sentrale juridiske problemstillingene ble kort gjennomgått.

For å få et klarere bilde hvorvidt det er grunnlag for fremtidig bruk av skolehuset som felles 
forsamlingshus ber en Dem sende inn en kort redegjørelse/beskrivelse for Deres syn eller 
planer.

Deres eventuelle kommentarer imøteses innen 15. juli 2012.

Saken vil forhåpentligvis bli lagt frem for Formannskapet igjen i møte den 29. august.

Dette skrivet er kun sendt til deltakere på møtet som enten er registrert som part i saken eller 
som har oppgitt adresse. Det er likevel ikke ment å ekskludere andre interessehavende som 
ønsker å uttale seg.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Side 101 av 139



- 2 -

Dok.nr Tittel på vedlegg
233387 Deltakerliste avklaringsmøte 05.06.12

Likelydende brev sendt til:      

BIRKELAND JOHN KJERJANESVEIEN 2 B 4370 EGERSUND

BIRKELAND KARI
THORLEIF 
ROBERTSONS V. 31

4370 EGERSUND

HELLEREN SVEIN MONGVEIEN 201 4370 EGERSUND
MONG EINAR SOKNDALSVEIEN 31 D 4370 EGERSUND
MONG EINAR O NORDHALLET 7 A 4365 NÆRBØ
MONG EVA VIERVEIEN 9 4370 EGERSUND
MONG HANS HENNING BIRKEBEINERVEIEN 10 4370 EGERSUND
MONG JAKOB LYNGVEIEN 51 4370 EGERSUND
MONG JANE NORDHALLET 7A 4365 NÆRBØ
MONG KARI MONGVEIEN 98 4370 EGERSUND
MONG KJELL SLETTEVEIEN 36 4375 HELLVIK
MONG LAILA GAMLE HESTNESVEI 38 4370 EGERSUND
MONG MARIT 
ELISABETH

MONGVEIEN 106 4370 EGERSUND

MONG NORLEIF MONGVEIEN 111 4370 EGERSUND
MONG OLAV HAFSØYVEIEN 80 A 4370 EGERSUND
MONG SIVERT A ELGANEVEIEN 20 4370 EGERSUND
MONG SOLVEIG MONGVEIEN 201 4370 EGERSUND
MONG ØIVIND SLETTEVEGEN 10 4352 KLEPPE
NODLAND GEIR MYRULLVEIEN 5 4370 EGERSUND
NODLAND TORDIS 
MARGRETE M

MYRULLVEIEN 5 4370 EGERSUND

OMDAL ARNFINN NYEVEIEN 6 4370 EGERSUND
RODVELT HALLDIS HUMLESTADGATEN 19 4370 EGERSUND
RODVELT HANS ARVID LINDEBAKKEN 8 4370 EGERSUND
RODVELT SVEIN 
BJARNE

MONGVEIEN 51 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Henning Mong 
Sendt: 30.05.2012 
Til:  ketil.helgevold@eigersund.kommune.no 
Kopi: Øivind Mong;John Mong;Hans Arvid Rodvelt 
priv;per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no;tom.groesfjell@eigersund.kommune.no;John 
Birkeland 
Emne: F sak 029/12 - Mong skulehus - kommentarer til saksframlegg 
________________________________________________________________ 

 Til rådmann Ketil Helgevold (kopi Per Steinar Berentsen og Tom Grøsfjell).

Ref. til møteinnkalling 5 juni og til saksframlegg sak F-029/12.

Vår forståelse er at hovedtemaet for møtet 5 juni 2012 er å kartlegge om det er grunnlag for framtidig bruk 
av Mong skolehus som forsamlingshus.

Vi tar det da for gitt at kommunens administrasjon vil stille seg positive til og støtte et eventuelt 
engasjement slik at det eventuelt kan tilrettelegges for framtidig bruk av skolehuset som et forsamlings-
/kulturhus for bygdas folk. Og samtidig bidra til å sikre at skolehuset ivaretas som et kulturminne.

Vi forutsetter også at administrasjonen i møtet vil gi en orientering om:
- hva man akter å gjøre ift. avtaler og andre praktikaliteter for at skolehuset igjen skal kunne tas i bruk som 
forsamlingshus
- hva administrasjonen mener konsekvensene ville ha blitt hvis rådmannens innstilling til F-møte 
18.4.2012 hadde blitt vedtatt

I saksframlegget finner vi også en rekke feil og unøyaktigeter, som vi finner det påkrevd å kommentere. 
Det er svært mye vi kunne ha kommentert, men i denne omgang begrenser vi oss til 3 hovedtema fra adv. 
Holst-Sæthers brev datert 5 mars 2010. Se vedlegg 1 til 11 som vi håper er sjølforklarende, og som 
forhåpnetligvis kan bistå administrasjonen i videre arbeid med denne saken.

På bakgrunn av det vi leser i advokat Holst-Sæthers to brev datert 5 mars 2010 og 13 sept 2011, så er vi 
av den oppfatning at hans faktagrunnlag er mangelfullt og tildels feil. Derfor finner vi det også vanskelig å 
ha full tiltro til hans vurderinger og anbefalinger, som rådmannen åpenbart legger stor vekt på i sitt 
saksfamlegg og i sin innstilling. Vi stiller oss også undrende til hvor kommuneadvokaten har fått sine 
opplysninger fra.

Således er det etter vår oppfatning betenkelig at kun advokat Holst-Sæthers brev er vedlagt 
saksfamlegget til kommunens politikere. Vi mener at feks. de to innsigelsesbrev sendt til Statens Kartverk 
27 aug og 12 okt 2009 ville ha vært mye mer opplysende for kommunens politikere, i det minste som et 
tillegg til det som ble vedlagt.

Administrasjonen må også ta hensyn til at mange av de som har mottatt innkallingen til møtet, 
sannsynligvis er lite orientert om sakens fakta og forhistorie. Derfor må det bevilges tilstrekkelig med tid 
slik at alle gis anledning til å sette seg inn i saken og tenke gjennom alle forhold før videre beslutninger 
fattes.

Vi håper på et positivt og konstruktivt møte og er innstilt på å bistå kommunens adminstrasjon på best
mulig måte ifm. videre arbeid med denne saken.

Om rådmannen ønsker, så kan dette sendes til kommunen som et formelt brev.
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Denne mail sendes også på vegne av følgende personer som har bidratt til utarbeidelse av mail og 
vedlegg; John Birkeland, Øivind Mong, Hans Arvid Rodvelt og John Mong.

Mvh
Hans Henning Mong

Vedlegg 1 til 11
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.06.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1380
Journalpostløpenr.:
12/18621

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
102/12 Formannskapet 25.08.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 29.08.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.06.2012:
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       
26.10.2011 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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