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103/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 26.09.2012   
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.06.2012: 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 

 Jon Årsland (KRF) ønsket en orientering om status på industriområdet på Tengs.  Han 
viste spesielt til opplysningene om de høye kostnadene med å få opparbeidet området. 
 
Rådmannen orienterte om saken.  Området er ikke kommunalt, men eies av AS Skog.  
Multiconsult har vært inne og prosjektert en veiløsning.  Prisen på vei, vann og avløp er 
anslått til 7 mill. Med tillegg av masseforflytning og planering, vil hele prosjektet komme 
på ca. 23,8 mill. Pris pr. kvadratmeter vil være ca. 1.300,- og ligge noenlunde likt med på 
Skurve i Gjesdal kommune. 

 
 

 Jon Årsland (KRF) ønsket en orientering om hvordan situasjonen for de mest 
vanskeligstilte rusavhengige er i dag og hvordan Maigården hadde fungert i sommer.  I 
tillegg ønsket han en orientering om hva som skjer videre med Fyrlyssenteret. 
 
Rådmannen orienterte om avtalen med Fyrlyssenteret.  Avtalen går ut året 2012 og det 
er ikke inngått ny avtale for videre drift.  Denne saken vil bli omhandlet i budsjettet for 
2013.  Terje Lie fra Iris avslutter i disse dager en rapport om de rusavhengiges situasjon 
som skal legges fram. 

 
Kommunalsjef levekår orienterte om situasjon på Maigården og hvordan denne har 
fungert i sommer.  Dette er en sak som vil bli tatt opp i organisasjonsgjennomgangen. 
 
Han forsikret om at de som har størst hjelpebehov, får den hjelpen de trenger.   

 
 

 Bente Skåra Gunvaldsen (KRF) tok opp spørsmålet om en beboer på Lundeåne som 
har stått fram i Stavanger Aftenblad og hevdet at han ikke fikk den hjelpen det var fattet 
vedtak om. 

-----0----- 
 

Tor Inge Rake (V) stilte spørsmål ved sin habilitet iom at han er gift med senterleder ved 
det omtalte bo- og servicesenteret.  Formannskapet erklærte Rake inhabil etter fvl. § 6 c, 
og Rake fratådte. 

-----0----- 
 

Møtet ble lukket etter Kommunelovens § 31 pkt. 2, før kommunalsjef levekår orienterte 
om saken. 

 
 

 Frank Emil Moen (AP) ønsket en orientering om tidsplanen for 
organisasjonsgjennomgangen. 

 
Rådmannen orienterte om saken.  Alle gruppene bortsett fra en (delegering), har levert 
sine rapporter.  Delegering trekkes ut av prosessen og kommer i egen sak.  Rådmannen 
vil sende ut saken til politikerne 3.10.12 for behandling i formannskapet 24.10 og 



kommunestyret 29.10.  For at politikerne skal få god til å gjennomgå og diskutere 
rapporten, vurderes det å utsette formannskapet til 31.10 og kommunestyret til 5.11.12. 

 
 

 Unn Therese Omdal (AP) ønsket en orientering om kommunens behandling av 
prosjektet ”Midtpunkt Eigerøy”. 

 
Rådmannen orienterte om saken og administrasjonen har hatt en god dialog med Eiger 
under hele prosessen. 

 
Plansjefen orienterte om saken og prosjektet er nå kommet så langt det er mulig innen 
for gjeldende planverk.  Nå må det politiske vedtak til, noe som prosjektledelsen har fått 
melding om i midten av juli. 

 
 

 Unn Therese Omdal (AP) viste til sak om plassproblematikken ved Husabø skole.  I 
forbindelse med dette, ble følgende vedtak fattet: 

 
”Formannskapet ber om en sak i tre trinn i forhold til plassproblematikken på 
Husabø  skole. 

 
Trinn 1: Brakkeløsning 
Trinn 2: Justering av dagens skolegrenser 
Trinn 3: Nybygg – ny skole eller utvidelse av eksisterende bygningsmasse” 

  
 Votering: 
 Omdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

 Ruth Evy Berglyd (SP) ønsket en orientering om hvorfor det manglet skilt ved et par 
fotgjengeroverganger i byen.  Et av skiltene ble etterlyst i vår uten at det har skjedd noe. 

 
Rådmannen orienterte om at det i krysset Johan Feyers gate/Storgaten er uenighet om 
hvor skiltet skal stå.  I krysset Johan Feyers gate/Hammergaten blir det ikke satt opp 
skilt nå, da det er nært forestående med en større oppgradering av veien i det området. 

 
 

 Tommy Bjellås (FrP) påpekte at det ved fotgjengerfeltet Posten/Kirken har oppstått en 
veldig uoversiktlig situasjon, da det er anlagt et busstopp veldig nær fotgjengerfeltet. 

 
Ordføreren har bedt miljøavdelingen se på saken. 
 
 

 Ruth Evy Berglyd (SP) ønsket en orientering om hva som har skjedd med driften av 
Helleland Barnehage etter meldingene om stenging i fjor. 

 
Kommunalsjef levekår orienterte om saken og barnehagen drives videre som før. 

 
 

 Tor Inge Rake (V) ba administrasjonen se på muligheten for at formannskapet kan reise 
til Fredericia, Danmark, for å se nærmere på hvordan samhandlingsreformen drives der. 

 
 

 Tor Inge Rake (V) ønsket en redegjørelse fra rådmannen om konsekvensene for 
kommunen i forbindelse med at det kommunale nettverket ikke fungerte over lengre tid i 
forbindelse med utskifting av it- og telefonisystemene. 

 



Rådmannen orienterte om det arbeidet som var gjort og innrømmet at beredskapen var 
for dårlig når arbeidet tok lengre tid enn beregnet.  Det vil komme en evaluering av 
hendelsen. 

 
 

 Rådmannen har fått en henvendelse fra Røde Kors om at det bygget på Slettebø som 
var tiltenkt foreningen (skolebygg 2), ikke er egnet for foreningen.  Det blir for dyrt å 
rehabilitere bygget.  De ønsker å leie skolebygg 1, og rådmannen ber formannskapet om 
fullmakt til å inngå en kortsikting leieavtale inntil det er avklart hva som skal gjøres med 
bygningsmassen på Slettebø.  Dette vil bli tatt opp i organisasjonsgjennomgangen. 

 
Formannskapet er positive til dette og ber rådmannen gå i forhandlinger om en avtale. 

 
 

 Rådmannen vil komme tilbake med en ny invitasjon om budsjettkonferanse, eventuelt 
sammen med organisasjonsgjennomgangen. 

 
 
 
FS-103/12 Vedtak: 
 

Plassproblematikk Husabø skole 
 

Formannskapet ber om en sak i tre trinn i forhold til plassproblematikken på 
Husabø  skole. 

 
Trinn 1: Brakkeløsning 
Trinn 2: Justering av dagens skolegrenser 
Trinn 3: Nybygg – ny skole eller utvidelse av eksisterende bygningsmasse. 

 
Vedtaket er enstemmig 
 
 

104/12: Prinsippsak om justering av merverdiavgift  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
I forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler der privat utbygger skal bekoste 
infrastruktur som skal overdras vederlagsfritt til kommunen, har Rådmannen fullmakt til å 
avtale kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt 
merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 
50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år. 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-104/12 Vedtak: 
 



Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
I forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler der privat utbygger skal bekoste 
infrastruktur som skal overdras vederlagsfritt til kommunen, har Rådmannen fullmakt til å 
avtale kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av 
betalt merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert 
merverdiavgift med 50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel 
tilbakebetalt over ti år. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

105/12: Fordeling av kostnader til felles infrastruktur  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
For å få en mer egnet fordeling av felleskostnadene på de ulike typene boenheter som skal 
bygges i Hestnes, fordeles kostnadene med et vekttallsprinsipp etter følgende modell: 
Enebolig    vekttall 1 
Småhus     vekttall 0,8 
Rekkehus/kjedehus   vekttall 0,6 
Terrassert bebyggelse/lavblokk vekttall 0,4 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-105/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
For å få en mer egnet fordeling av felleskostnadene på de ulike typene boenheter som 
skal bygges i Hestnes, fordeles kostnadene med et vekttallsprinsipp etter følgende 
modell: 
Enebolig    vekttall 1 
Småhus     vekttall 0,8 
Rekkehus/kjedehus   vekttall 0,6 
Terrassert bebyggelse/lavblokk vekttall 0,4 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

106/12: Økonomirapport august 2012 Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Budsjettert premieavvik reduseres med 1.500.000 kroner. 
2. Avsetningen til lønnspotten økes med 2.300.000 kroner. 



3. Avsetning til økt pensjonspremie økes med 1.600.000 kroner. 
4. Bruk av premiefondet i livselskapene oppjusteres med 6.000.000 kroner (inntekt). 
5. Budsjettert inntekt knyttet opp mot finansbelastning (byggelån) på 

investeringsprosjekt reduseres med 500.000 kroner. 
6. Økt avsetning til Driftsfondet økes med 100.000 kroner (til totalt 123.000 kroner – 

overskudd). 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Odd Stangeland (AP) foreslo følgende fellesforslag fra AP og H: 

”Nytt pkt. 7: 
Formannskapet ber rådmannen så snart som mulig, og senest i budsjettet for 2013, 
fremlegge en plan for realisering og finansiering av næringstomter.” 

 
Jon Årsland (KRF) foreslo følgende fellesforslag fra KRF, V og SP: 

”Tillegg til nytt pkt. 7: 
I tillegg ber formannskapet rådmannen vurdere en kommunal medfinansiering/eventuell 
forskottering av bru ved Eigestad næringsareal i budsjettet for 2013.” 

 
 Under deler av behandlingen lukket ordføreren møtet i henhold til Kommunelovens § 31 

pkt. 5,  for å gi nye opplysninger som hadde relevans for formannskapets behandling.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg av fellesforslag fra AP/H og KRF/V/SP enstemmig vedtatt. 
 
FS-106/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Budsjettert premieavvik reduseres med 1.500.000 kroner. 
2. Avsetningen til lønnspotten økes med 2.300.000 kroner. 
3. Avsetning til økt pensjonspremie økes med 1.600.000 kroner. 
4. Bruk av premiefondet i livselskapene oppjusteres med 6.000.000 kroner (inntekt). 
5. Budsjettert inntekt knyttet opp mot finansbelastning (byggelån) på 

investeringsprosjekt reduseres med 500.000 kroner. 
6. Økt avsetning til Driftsfondet økes med 100.000 kroner (til totalt 123.000 kroner – 

overskudd). 
7. Formannskapet ber rådmannen så snart som mulig, og senest i budsjettet for 2013, 

fremlegge en plan for realisering og finansiering av næringstomter.  I tillegg ber 
formannskapet rådmannen vurdere en kommunal medfinansiering/eventuell 
forskottering av bru ved Eigestad næringsareal i budsjettet for 2013. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 

107/12: Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 
2022  - Forutsigbarhetsvedtak  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2012: 
 



Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til forutsigbarhetsvedtak vedtas som fremlagt. 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-107/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til forutsigbarhetsvedtak vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

108/12: Planstrategi for Eigersund kommune 2012 - 2015  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret 
 
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1. 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Odd Stangeland (AP) foreslo følgende: 
 ”Endring i del 5. Prioritering av planoppgaver 2012 – 2015, Eigersund kommune: 

Områdeplanen for Eie og stasjonen flyttes fra 2014 til 2013.” 
 
Votering: 
Rådmannens forslag med Stangelands forslag til endring, enstemmig vedtatt. 
 
FS-108/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret 
 

Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2012-2015 blir vedtatt med følgende 
endring i del 5.  

Prioritering av planoppgaver 2012 – 2015, Eigersund kommune: Områdeplanen 
for Eie og stasjonen flyttes fra 2014 til 2013.. 

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



 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

109/12: Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune (2012-2017)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 

1. Forslag til Helse- og omsorgsplan 2012-2017 vedtas som fremlagt. 
2. Planen har status som fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i 

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

økonomiplan. 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-109/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 

1. Forslag til Helse- og omsorgsplan 2012-2017 vedtas som fremlagt. 
2. Planen har status som 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. 
 
 

110/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
25.08.2012  
 

Forslag til vedtak 31.08.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 25.8.2012 godkjennes. 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent 
 
 
FS-110/12 Vedtak: 



 
Protokoll fra formannskapets møte den 25.8.2012 godkjennes. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

111/12: Utleiepraksis for kommunale bygg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.09.2012: 
 
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. 
 
 
25.08.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAF GYA (SP) foreslo: 
 ”Dagens praksis opprettholdes”. 
 
UNN THERESE OMDAL (AP) foreslo: 
 ”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering: 
Omdals forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Gyas forslag.  (KRF+V+SP+FRP) 
  
  
FS-100/12 Vedtak: 
 

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Ruth Evy Berglyd (SP) fremmet følgende fellesforslag fra H og SP: 

”Dagens praksis opprettholdes.  Fakturering skjer gjennom økonomikontoret.” 
 
Votering: 
Fellesforslag fra H/SP enstemmig vedtatt, mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
FS-111/12 Vedtak: 
 

Dagens praksis opprettholdes.  Fakturering skjer gjennom økonomikontoret. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

112/12: Søknad - Saman om ein betre kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 



 
Det sendes søknad om prosjektmidler til prosjektet ”Saman om ein betre kommune” i tråd 
med forslag til søknad som fremkommer i saken.  
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-112/12 Vedtak: 
 

Det sendes søknad om prosjektmidler til prosjektet ”Saman om ein betre kommune” i 
tråd med forslag til søknad som fremkommer i saken.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

113/12: Møteplan for 2013  
 

Forslag til vedtak 10.09.2012: 
 
Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget. 
 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tor Inge Rake (V) foreslo: 

”Administrasjonen ser på muligheten for allerede nå å legge inn 1 ”fagdag” og 1 dag for 
budsjettseminar for 2013.  I tillegg ønsker formannskapet at administrasjonen ser på 
muligheten for et ekstra formannskapsmøte i august.” 

 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
Rakes forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-113/12 Vedtak: 
 

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget.  
 
Administrasjonen ser på muligheten for allerede nå å legge inn 1 ”fagdag” og 1 dag for 
budsjettseminar for 2013.  I tillegg ønsker formannskapet at administrasjonen ser på 
muligheten for et ekstra formannskapsmøte i august. 
 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

114/12: EIK fotball - leie av Bakkebø Idrettsanlegg  



 

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012: 
Søknaden fra Egersunds Idrettsklubb, EIK Fotball, om leie av fotballbanen på Bakkebø 
basert på langtidsleie, imøtekommes. 
 
Kommunen tar forbehold om oppsigelse av leieavtalen på rimelig varsel dersom område 
skulle tenkes nyttet til andre formål. Utgifter som klubben har erlagt må da kompenseres 
etter takst. 
 
Ordføreren får fullmakt til å godkjenne og underskrive endelig avtaleutkast.     
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Odd Stangeland (AP) foreslo: 
”Tillegg til første avsnitt i rådmannens innstilling: 
…imøtekommes, under forutsetning av en fordelingsavtale som sikrer andre 
fotballklubber tilgang til banen etter modell fra ordningen på eksisterende baner.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Stangelands tillegg enstemmig vedtatt. 
 
FS-114/12 Vedtak: 
 

Søknaden fra Egersunds Idrettsklubb, EIK Fotball, om leie av fotballbanen på Bakkebø 
basert på langtidsleie, imøtekommes under forutsetning av en fordelingsavtale som 
sikrer andre fotballklubber tilgang til banen etter modell fra ordningen på eksisterende 
baner. 
 
Kommunen tar forbehold om oppsigelse av leieavtalen på rimelig varsel dersom område 
skulle tenkes nyttet til andre formål. Utgifter som klubben har erlagt må da kompenseres 
etter takst. 
 
Ordføreren får fullmakt til å godkjenne og underskrive endelig avtaleutkast.     

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

115/12: Referatsaker til formannskapets møte 26.09.2012   
 

 
Referatsaker som legges frem for utvalget 14.09.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/19705 U 10.07.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Utslipp av fiskefett i 
Egersund havn 

2 12/18112 I 22.06.2012 

Sandnes, Klepp, 
Time og Eigersund 
kommune Ordførerne 
i Hå 

Dobbeltspor fra Sandnes til 
Eigersund 

3 12/19839 I 11.07.2012 Miljøverndepartement Vedtak i innsigelsessak til 



et kommuneplanens arealdel 

4 12/16403 I 01.06.2012 
Varden 
Andelsbarnehage 

Økonomisk situasjon ved 
Varden Andelsbarnehage 

5 12/18717 I 27.06.2012 Frivillighet Norge 
Den nasjonale 
frivillighetsprisen 2012 

6 12/20478 I 02.07.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tildeling av prosjektskjønn - 
skjønnsmidler 2012 

7 12/16562 X 04.06.2012  
Referat fra SU/SMU møte 
ved Hellvik skole 4. juni 
2012 

8 12/20258 I 17.07.2012 
Dalane Kystutvikling 
AS 

Dalane Kystutvikling AS - 
årsberetning og regnskap 
2011 

9 12/17061 I 08.06.2012 Magma Geopark as 

Magma Geopark - 
generalforsamling tirsdag 
12.06. kl 18 - styrets 
årsrapport med 
revisjonsberetning 

10 12/17285 U 13.06.2012 
Medlemmene i Miljø-
og 
Samarbeidsutvalget 

Referat fra møte i Miljø-og 
Samarbeidsutvalget 
12.06.12 

11 12/17714 I 18.06.2012 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

H-2/12 - Rundskriv om 
iverksetting av endringer i 
kommuneloven - 
samkommune mv. 

12 12/21074 I 04.07.2012 
- administrasjons- og 
kirkedep. Det 
kongelige fornyings 

Oppfølgning av kirkeforliket- 
endringer i Grunnloven og 
konsekvensendringer i 
underliggende regelverk 

13 12/20429 I 15.06.2012 
KRÅD - Det 
Kriminalforebyggend
e råd 

Tildeling av tilskudddsmidler: 
SLT - Samordning av lokale 
rus- og 
kriminalitetsforebyggende 
tiltak 

14 12/20382 I 28.06.2012 Riksrevisjonen 

Oversendselse av rapporten 
Riksrevisjonens 
undersøkelse av 
partnerskapet mellom staten 
og 

15 12/22898 I 23.08.2012 
Rogaland 
fylkeskommune 

Kontaktmøte mellom 
Eigersund kommune, 
statens vegevesen og 
Rogaland fylkeskommune - 

 
 
 
26.09.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Ny referatsak 16: TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 – Oppfordring til bidrag. 
(jpnr.  12/23817) av 06.09.12. 

 
Leif Erik Egaas (H) foreslo: 
”Eigersund kommune gir kr 3,- pr. innbygger til årets TV-aksjon.” 
 



 
Votering: 
Egaas` forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-115/12 Vedtak: 
 
 TV-aksjonen 2012 

Eigersund kommune gir kr 3,- pr. innbygger til årets TV-aksjon. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
237803 Utslipp av fiskefett i Egersund havn 
235263 Fiskefett i Fiskervik 

235500 
Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn, tirsdag 19. juni og 
torsdag 21. juni, 2012 

237481 Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 5. juli 2012 
237642 Anmeldelse forurensing/utslipp av fiskefett i Egersund havn torsdag 6. juli 2012 
237643 Betongkai-søl-i-vannkant.jpg 
237644 Egersund-Seafood-kai.jpg 
237645 Fiskefett---roed-bot-Hovland.jpg 
237646 Fiskefett-Hovland-baathus-gul-roed.jpg 
237647 Fiskefett-Hovland-baathus-roed.jpg 
237648 Fiskefett-Hovland-Egersund Havn.jpg 
237649 Fiskefett-Hovland-to-boater-fra-sjoen.jpg 
237650 Fiskefett-Hovland-to-boater.jpg 
237651 Fiskefett-Hovland-to-boater2.jpg 
237652 Fiskefett-Hovland.jpg 
237653 Kai-i-bakgrunn.jpg 
237654 Med-båthus-bak.jpg 
237655 Stein-container-vannkant.jpg 
237656 Søl---Båtripe.jpg 
237657 Søl-Hovland-båt.jpg 
237658 Søl-Hovland-båt2.jpg 
237659 Søl-Hovland-båt3-båthus.jpg 
237660 Søl-Hovland-båt4-båthus.jpg 
237661 Søl-i-vann-(2).jpg 
235264 image002.jpg 
235265 210612 001.jpg 
235266 210612 002.jpg 
235267 210612 003.jpg 
237482 Fiskervik 05072012.jpg 
235268 210612 004.jpg 
235269 210612 005.jpg 
235406 Dobbeltspor fra Sandnes til Eigersund 
237975 Vedtak i innsigelsessak - kopi av brev til fylkesmannen i Rogaland fra miljøverndep. 
232577 Økonomisk situasjon ved Varden Andelsbarnehage 
236368 Frivil_Gener_til ordførere.docx 



236367 Den nasjonale frivillighetsprisen 2012 - oversendelsesskriv epost 

238915 
Oversendselse av rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom 
staten og kommunen i NAV - oversendelsesbrev 

238926 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV 

239008 
Tildeling av tilskudddsmidler: SLT - Samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak 

232834 Referat fra SU/SMU møte ved Hellvik skole 4. juni 2012 
238693 Dalane Kystutvikling AS - årsberetning og regnskap 2011 

233638 
Magma Geopark - generalforsamling tirsdag 12.06. kl 18 - styrets årsrapport med 
revisjonsberetning 

233637 sign revisjonsberetning.pdf 
233639 Årsregnskap signert.pdf 
233640 Agenda Generalforsamling Magma Geopark AS 12 juni 2012.pdf 
233641 post.vcf 
234049 Referat fra møte i Miljø-og Samarbeidsutvalget 12.06.12 

234728 
H-2/12 - Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune 
mv. 

234727 VS: Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv. 

240118 
Oppfølgning av kirkeforliket- endringer i Grunnloven og konsekvensendringer i 
underliggende regelverk 

239095 Tildeling av prosjektskjønn - skjønnsmidler 2012 

243009 
Kontaktmøte mellom Eigersund kommune, statens vegevesen og Rogaland 
fylkeskommune - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


