
Næringssjefen i Dalane - høringsuttalelse: 

Organisasjonsgjennomgang i Eigersund 
kommune – havn, reiseliv og næring  

 

Næringssjefen vil i det følgende gjennomgå rådmannens konklusjoner i saksfremlegg til 
formannskapet avgrenset til pkt. 13-16 og pkt 18-19 i sak 118/12, samt rapporten som 
foreligger fra arbeidsgruppen som har jobbet med havn, reiseliv og næringsutvikling.  
 
Undertegnede anerkjenner behovet for endringsprosesser, og ønsker rådmannens 
organisasjonsgjennomgang velkommen. Det må imidlertid være lov å kritisere at den 
langdryge prosessen har resultert i en uavklart situasjon for både regionrådet og ansatte ved 
næringssjefens kontor i over ett år. Desto mer kjærkomment er det at saken nå omsider 
kommer til politisk behandling. 
 
Næringssjefens intensjon med denne høringsuttalen, som ikke var vedlagt rådmannens 
saksfremlegg, er å gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag ved å belyse forhold som ikke 
besvart, å gi en foreløpig konsekvensutredning og å lansere løsningsforslag som etter 
næringssjefens administrative vurdering vil tjene både Eigersund og regionen bedre enn 
rådmannens forslag.  
 

 Valentin Svelland, konst. næringssjef. 
Egersund, 15.10.12 
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Arbeidsgruppens kompetanse, representasjon og objektivitet 
 

Rådmannens arbeidsgruppe har bestått av ansatte i Eigersund kommune som vurderer 

hvordan egen organisasjon fungerer i forhold til havn, reiseliv og næringsutvikling. 

Arbeidsgruppens medlemmer er flinke folk, men har ikke særskilt kompetanse på fagfeltet 

de er satt til å utrede og har gjort arbeidet i tillegg til egne arbeidsoppgaver i en presset 

hverdag. Arbeidsgruppens representanter påpekte selv at dette var en utfordring i sitt ene 

møte med næringssjefen, og det ble da heller ikke tid til planlagt oppfølgingsmøte.  

Næringssjefen i Dalane finner det betenkelig at rådmannen i en så viktig sak ikke har lagt til 

rette for objektivitet og eksterne stemmer ved å hente inn bidragsytere fra tredjepart, ei 

heller spisskompetanse ved å rekruttere fra forsknings- eller fagmiljø på havn, reiseliv og 

næringsutvikling.  

Ikke til forkleinelse for arbeidsgruppens medlemmer, de har solid kompetanse på egne 
arbeidsfelt, men det er en stor utfordring å vurdere et samspill de selv er en viktig del av, og 
å foreslå endringer som berører egen arbeidsplass. Både politisk sekretær, plansjef og 
økonomisjef må nødvendigvis vurdere en dynamikk hvor de selv er avgjørende brikker i 
dagens oppfølging, eller manglende oppfølging, av Dalanerådet vedtak og næringssjefens 
henvendelser. Dette gir riktignok nyttig innsikt men også stort rom for subjektive meninger 
med hensyn til å vurdere hvorvidt egen prestasjon i samspillet er adekvat, og naturligvis til å 
foreslå løsninger som påvirker egen posisjon i byråkratiet. 
 
Etter næringssjefens vurdering burde arbeidsgruppen hatt representasjon fra både 
næringssjefens kontor og Eigersund havn KF når man først har valgt å sette sammen en 
arbeidsgruppe av representanter fra eksisterende organisasjonsstruktur.  
 
Verken næringssjef eller havnefogd har vært invitert til å delta i arbeidsgruppen. Man kan 
argumentere for at dette ville komplisert arbeidet, på grunn av personrelasjoner eller faglig 
uenighet, men å ikke gjøre dette var etter næringssjefens mening en feilvurdering. Det 
svekker rapportens troverdighet og fratok ansatte i kommunale foretak anledning til 
representasjon som vanligvis vektlegges sterkt i denne type omstillingsprosesser. Ved å gjøre 
dette kunne en fått et bredere og mer presist bilde av både Næringssjefen i Dalane sitt 
arbeid og hvordan samspillet mellom Eigersund kommune og næringssjefen har fungert i 
praksis. 
 
Dette ville etter næringssjefens syn gitt et mer nyansert bilde, og et bedre grunnlag for 
mulige endringer. 
 

Analysen av følgene ved å avvikle regionalt næringssamarbeid mangler 

 
Rapporten fra den kommunale arbeidsgruppen innleder med å slå fast at Egersund skal være 
regionsenteret, og avslutter med å anbefale at Eigersund trekker seg fra alle 
regionsamarbeid. Selv om det åpent innrømmes at det er Eigersund kommunes hensyn 
alene som legges til grunn for organisasjonsgjennomgangen, er det et sterkt begrensende 



utgangspunkt. Saksfremlegget mangler en analyse av følgene ved å avvikle regional 
næringsutviklingsstruktur.  
 
Støtte til felles næringsavdeling, regionalt destinasjonsselskap og Magma Geopark avvikles 
og overføres til eget kommunalt foretak for Eigersund. Rådmannen foreslår til og med at 
havneutvikling skal avgrenses til Egersund på tross av at stamnettstatus gir et tydelig ansvar 
for omlandet.  
 
Stikk i strid med tendensen ellers i Norge, velger man å kutte interkommunalt samarbeid, og 
å bygge opp kommunegrensene gjennom forslag til ny organisering. At dette også påfører 
nabokommunene store utfordringer med å finne økonomi til sine løsninger er utenfor 
Eigersundrådmannens fokus, men tilnærmingen oppfattes like fullt usolidarisk og svekker 
regionen som helhet.  
 
Rådmannen i Eigersund argumenterer for at Dalanerådet og næringssjefens kontor ikke er 
en forutsetning for gode interkommunale samarbeid. Det har han langt på vei rett i hvis man 
glemmer utvikling, og fokuserer på administrative driftssamarbeid som utmerket godt kan 
løses etter vertskommuneprinsippet. Dalanerådet er imidlertid noe mer: Et felles, politisk 
styre og verksted for regional utvikling, og med en egen stab til å omsette vedtakene i 
handling. 
 

Avbyråkratisering og tettere styring gjennom nytt foretak med eget styre? 

 
Gjennom vitnesbyrd fra i hovedsak ikke-navngitte kilder, skildrer rapporten som danner 
grunnlaget for rådmannens saksfremlegg en situasjon der dagens eigersundspolitikere er 
fremmedgjort og fratatt evne til å påvirke egen næringspolitikk, og hvor administrasjonen 
har for lite ressurser til å følge opp. Det finnes ikke en intern stab i kommunen for 
næringsutvikling, det er uavklarte roller mellom rådmann, ordfører og næringssjef, og 
vedtektene i den interkommunale næringsavdelingen har ikke bare Eigersund som 
målområde.  Selv om en eller flere respondenter påpeker at samarbeidet med næringssjefen 
er åpent og fungerer godt (s.212 i formannskapsinnkallingen) er det likevel behovet for 
tettere integrasjon og sterkere kobling til rådmannen stab som avslutter resonnementet.  
 
I så måte er det et paradoks at konklusjonen til arbeidsgruppen, og rådmannen, er å stifte et 
nytt selskap med eget politisk styre. Rådmannens «avbyråkratisering», ønske om tettere 
kontroll og forenklingslinje gjennomføres i praksis ved å erstatte én interkommunal 
næringsavdeling med et nytt kommunalt foretak. Dette skal til gjengjeld gi en mer «robust» 
konstruksjon forklarer rådmannen. Sistnevnte argument høres bra ut, næringssjefen har selv 
tatt til orde for soliditet og sammenslåinger i næringsutviklingsarbeidet, men resonnementet 
følges ikke opp: Hvilke økonomiske konsekvenser får etablering av et nytt kommunalt 
foretak med fire ansatte, og hvor raskt kan de økonomiske forpliktelsene til gjeldende 
regionale samarbeid avvikles? I hvilken grad kan midlene i havnekassen overdras til det nye 
selskapet? Slike forhold burde vært utredet og del av beslutningsgrunnlaget for de 
folkevalgte. Det eneste som kan sies med sikkerhet at Eigersundrådmannens forslag gjør 
nabokommunenes næringsutvikling mindre robust, i den grad det er relevant. 
 



-Det spiller ikke noen særlig rolle hvordan kommunens næringsarbeid er strukturert! Det er 
samspillskultur som betyr mest! påpeker Lars U. Kobro og Knut Vareide ved 
Telemarksforskning. Ressursen er folk i tillitsfulle, kreative, kompetente og åpne nettverk. 
Det er folk som skaper steder, og samspillet mellom ildsjeler, entreprenører, næringsaktører, 
politikere og byråkrater er det som skaper innovasjon.  
 

Hvem skal fylle Dalaneregionens felles verv og posisjoner? 

 
Arbeidsgruppens mantra, og en slags overordnet årsaksforklaring i rådmannens 
saksfremlegg, er at det må fokuseres sterkere på aksen Stavangerregionen-Eigersund. Det er 
ikke vanskelig å være enig i at man må samarbeide med og orientere seg mot 
Stavangerregionen; regionsamarbeidet i Dalane er allerede sterkt orientert mot 
Stavangerregionen og vil fortsette å være det.  
 
Hva er så problemet? Tilsynelatende er det at aksen må være Stavangerregionen-Eigersund, 
ikke Stavangerregionen-Dalane. Det er faktisk det man hevder i en kontekst der 
næringsforeningen i Stavangerregionen har etablert en egen ressursgruppe for Dalane, der 
arbeidsmarked og kommunikasjon knytter regionen stadig tettere og der Dalane-
kommunenes fellesinteresser aldri har vært større med hensyn til å realisere lokale synergier 
av vei-, bane- og vindkraftkraftutbygging, møte utfordringer innen utdanning og til å stå 
samlet om å hente ut nasjonale og fylkeskommunale virkemidler innen nærings- og 
kultursatsninger. Dalanerådet har som institusjon en rekke verv og posisjoner (se pkt. 10 på 
s. 6) – hvem skal ivareta disse? 
 
Næringssjefen har for øvrig ingen motforestillinger mot at kommunene også utarbeider egne 
næringsplaner, slik rådmannen foreslår, men anbefaler at disse knyttes opp mot regional 
strategisk næringsplan (SNP Dalane – se vedlegg) som felles styringsdokument. 
 

Dalanerådet – færre meninger, mer slagkraft? 

 
Dalanerådet fremholdes som en utfordring for Eigersund. Nå er det ikke undertegnedes 
påstand at dagens løsning er optimal. I det politiske klimaet som råder i regionen er kanskje 
et redusert regionråd i form og møtefrekvens en konsekvens, men argumentasjonen om at 
regionrådet er en bremsekloss og lammer Eigersund blir likevel noe spesiell når 
arbeidsgruppen i neste omgang poengterer at Dalanerådet ikke har makt, eller kan fatte 
vedtak som binder kommunene.  
 
Det oppleves vanskelig å forplikte kommunene i Dalanerådet, og ofte er det kommunen som 
vil minst som får styre lyder kritikken. La oss med dette forstå at det er vanskelig å påse at 
vedtak i regionrådet omsettes i handling i kommunene. Det siste er etter næringssjefens 
mening et viktig argument. 
 
Virkeligheten er nemlig at kommunestyrene har valgt å ikke avgi makt i sitt mandat til 
regionrådet, men ønsket å gjennomføre regionsamarbeidet som et konsensusutvalg. 
Dalanerådet er dermed et samhandlingsorgan hvor beslutninger tuftes på enighet og godt 
politisk håndverk, og handling avhenger av rådsmedlemmenes evne og vilje til å forankre 

http://www.telemarksforskning.no/publikasjoner/filer/2125.pdf


felles beslutninger i sitt eget kommunestyre og administrasjon. Dette blir faktisk enda 
viktigere i rådmannens forslag om å kopiere Jærrådsmodellen. Det er viktig å minne om at 
Dalanerådet er meget beslutningsdyktig når det kommer til styringsrett over egne ansatte, 
og initiering av regionale utviklingsprosjekt.  
 
Rådmannen har kanskje rett i at det er lettere å bli enige med færre meninger rundt bordet, 
men ønsker man å danne et mer slagkraftig regionråd på bekostning av den den 
kommunevise «vetoretten» må kommunestyrene gi Dalanerådet utvidet makt innen 
regionale spørsmål.  Å beslutte at regionrådets flertallsvedtak i regionale høringsuttalelser, 
utviklingsprosjekter og ansettelser skal forplikte kommunene direkte ville imidlertid kreve et 
regionråd som både reflekterer politisk representasjon i kommunene og innbyggertall 
kommunene i mellom.  Denne typen handlekraft ville med andre ord avstedkomme en 
utvidet politisk overbygning med flere rådsmedlemmer fra Eigersund, og selv om dette 
alternativet til framtidig kommunesammenslåing burde belyses nærmere, bruker ikke 
næringssjefen mer tid på dette alternativet i denne uttalen.  
 
Å videreføre Dalanerådet med alle forbehold er defensivt, men det er likevel det rådmannen 
anbefaler som framtidig løsning jf. henvisninger til Jærrådet. Man gjeninnfører dermed et 
rullerende sekretariat som går på omgang mellom kommunene. Etter det næringssjefen har 
forstått har dette vært prøvd før i Dalane med dårlige erfaringer. Å sende ansvaret på 
rundgang setter store krav til praktisk koordinering, saksbehandlere med kompetanse ut 
over egen kommune og evne til å avse kommunale ressurser. Sistnevnte forhold må 
understrekes da Dalanerådets medlemskommuner har en presset kommuneøkonomi, og 
dessuten en svært ulik sammensetning hva innbyggerantall angår. Kommunene i Jærrådet er 
jevnbyrdige i størrelse mens Dalane preges av store ulikheter. 
 
I tillegg til kontinuitet blir også objektivitet en utfordring: Kommunalt ansatte vil 
nødvendigvis måtte skrive regionale saksfremlegg på vegne nabokommunene, også i saker 
der det er interessekonflikter mellom kommunene.  
 
I dag har Dalanerådet et regionalt sekretariat som legger regionale plandokumenter og 
overordnede interesser til grunn for sine saksfremlegg, og som utreder kommunale innspill i 
lys av dette. Konstituert næringssjef har også innført en praksis der kommunale innspill 
merkes med den enkelte kommunes saksbehandler og tittel. Det er med andre ord ikke slik 
at saksforberedelsen i sin helhet må skje på næringssjefens kontor, men man har en 
interkommunal sekretær som gir sine kommentarer og ivaretar regionale hensyn i 
sluttproduktet.  
 
Næringssjefen er til dels enig i rådmannens forslag om å videreføre Dalanerådet som et rent 
ordførerutvalg, men anbefaler at man inkluderer varaordfører fra Eigersund jf. 
arbeidsgruppens poeng om vekting i henhold til innbyggertall, og at felles sekretariat 
videreføres. Dalanerådet skal fungere som et politisk verksted, og det derfor næringssjefens 
anbefaling at utvalget videreføres som et rent politisk sammensatt råd og også kutter 
deltakelse fra rådmenn. Møtefrekvens på ordinære møter kan reduseres til to ganger i 
halvåret med forbehold om at Dalanerådets politiske leder konsulterer sine kollegaer i 
forefallende saker. 
 



Konsekvensutredning - ringvirkninger og økonomi? 

 
Rådmannen i Eigersund foreslår å rive hele det regionale samarbeidet uten å ha tatt sine 
kollegaer i Bjerkreim, Lund og Sokndal på råd: Både Næringssjefen i Dalane og Dalanerådet, 
Magma Geopark AS og Visit Dalane foreslås avviklet. Arbeidet med regionalt vitenmuseum i 
Jøssingfjord, vindkraftsatsningen Fornybarregionen Dalane og utdanningstilbudet Dalane 
studiesenter følger med. Sistnevnte skal riktignok kunne vurderes overført til Dalane 
videregående skole, men dette er heller ikke utredet. Ringvirkningen av nevnte scenario er 
dessuten at arbeidet med Rogaland Energisenter (RES) og regionalt motorsportsenter trues. 
 
Det er rådmannens privilegium å velge hvem han involverer i denne prosessen, men 
næringssjefen mener tilnærmingen som foreligger er uheldig og høyner det potensielle 
konfliktnivået i vedtaket som politikerne må ta stilling til. Verken nabokommuner eller øvrige 
myndighetsnivå som regionsamarbeidet involverer er konsultert i særlig grad. Dette skaper 
frustrasjon og et dårlig utgangspunkt for samspill. 
 
Det er for næringssjefen en stor svakhet ved rådmannens saksfremlegg at økonomi ikke er 
belyst i særlig grad. Store deler av saksinnholdet ville på nåværende tidspunkt, egnet seg 
som budsjettsaker. Å skille strategiske veivalg fra økonomiske konsekvenser er en forenkling 
som langt på vei frarøver politikerne å se rekkevidden av sine beslutninger. Begrunnelsen for 
utsette slike tall er å ivareta egne ansatte, og at å inkludere økonomi automatisk ville skape 
uro i organisasjonen som rådmannen skriver på 90 av 357 i formannskapsinnkallingen. 
Rådmannen anfører også at dette veivalget erfaringsmessig har medført omprioriteringer i 
den politiske prosessen. Man kan vanskelig tolke dette annerledes enn at å utsette relevant 
informasjon vil redusere «støy» og politiske justeringer i rådmannens forslag til vedtak. 
 
Næringssjefen vil i det følgende gi en kortfattet gjennomgang av administrative og 
økonomiske konsekvenser av sine ansvarsområder dersom rådmannens forslag får 
gjennomslag hos politikerne i Eigersund. Det er i det følgende lagt vekt på en nøktern 
fremstilling, og hensikten er å bidra til en ryddig prosess videre heller enn å dramatisere 
konsekvensene av Eigersunds eventuelle utmelding fra Dalanerådet ved utmelding før 
årsskiftet: 
 

1. Næringssjefens kontor, en kvinne- og kompetansearbeidsplass preget av unge 
mennesker, avvikles: Fire heltidsansatte ved næringssjefens kontor, samt renholder 
og deltidsmedarbeidere mister sitt arbeid seinest 01.01.14. Det er lite sannsynlig at 
Dalanerådets vedtekter endres, og samarbeidet videreføres med redusert stab uten 
Eigersund. Rådmannen i Eigersund legger opp til at ansatte får tilbud om nye 
stillinger uten at dette utdypes nærmere. Næringssjefen forutsetter at Eigersund i 
budsjettbehandlingen for 2013 oppfyller sine økonomiske forpliktelser ved eventuell 
utmelding fra Dalanerådet. 
 
Høringsparter: Dalanerådet, ansatte/arbeidstakerorganisasjoner og øvrige rådmenn. 
 

2. Næringssjefens tilbud om etablererveiledning og etablererkurs, samt næringsfaglige 
vurderinger for lokale NAV-kontor avsluttes våren eller høsten 2013. Tilbudet må 
enten betjenes av kommunene selv eller kjøpes fra eksterne ressurser. Begge deler er 



ressurskrevende kontra dagens spleiselag som også mottar tilskudd fra NAV. 
Dalanerådet medlemskap og avtaler med Skape.no og Ungt Entreprenørskap sies 
opp.  
 
Høringsparter: Lokale NAV-kontor v/ leder, Skape.no v/ leder i styringsgruppen 
Håkon Scwhalb og Ungt Entreprenørskap v/ ledelse. 
 
 

3. Opplæringskontoret i Dalane mister daglig ledelse og virksomheten trues: 
Næringssjefen fungerer som arbeidsgiver og daglig leder for ansatte ved 
Opplæringskontoret i Dalane. Lærlingekontoret har siste år snudd en negativ trend 
og tjenesten fremstår nå som et viktig servicetilbud til regionens bedrifter. 
Rådmannens forslag medfører at et velfungerende samarbeid gjennom driftsavtale 
med næringssjefens kontor må sies opp med virkning fra 01.01.14. Stillingsprosenter 
ved opplæringskontoret gjør ansettelse av ny daglig leder til en utfordring, og 
synergien ved å ha samme leder for studiesenteret og opplæringskontoret vil 
forsvinne.  
 
Høringsparter: Opplæringskontoret ved styreleder Karl Johan Olsen, ansatte og evt. 
større lærlingebedrifter v/ daglig leder. 
 

  
4. Driftsavtale med Egersund Sea Service AS sies opp: Næringssjefen har i mange år 

levert daglig ledelse og sekretariat for næringsforeningen Egersund Sea Service iht. til 
driftsavtale. Leveransen inkluderer bl.a. gjennomføring av Egersundskonferansen, 
messedeltakelser og styrearbeid. Markedsføringsorganisasjonen for Egersund havn 
kan således stå uten administrasjon med virkning fra 01.01.14. Det forutsettes at 
selskapet finner en god løsning på dette i den grad det er behov for å videreføre 
driften av dette selskapet etter etableringen av Egersund næring og havn KF: 
Egersund Sea Service’ formålsparagraf er å markedsføre Egersund havn og 
rådmannen foreslår som kjent å bake dette inn i nytt kommunalt foretak. 
 
Høringspart: Egersund Sea Service AS v/ styreleder Henrik Einar Seglem. 

 
 

5. Dalane studiesenter er en prosjektaktivitet under Dalanerådet og må avvikles: 
Pågående utdanningsløp ved prosjektet Dalane studiesenter forstyrres, og studenter 
står uten lokal tilgang på rådgiver, videokonferanseutstyr og klasserom fra og med 
høsten 2013 med mindre Dalane videregående kan gi garantier om overtakelse av 
tilbudet. Eksisterende IKT-utstyr til bruk i studiesenteret er til dels fastmontert i 
eksisterende bygg, men kan potensielt overføres videregående skole etter avklaring 
om eierforhold.  
 
Høringsparter: Dalane videregående skole v/ rektor, Studiesenteret.no ved nasjonal 
ledelse og lokalt styremedlem Unn Therese Omdal samt Dalanerådet. 
 

 



6. Næringssjefen leverer daglig ledelse og sekretariat for nasjonal interesseorganisasjon 
for næringssjefer og næringsutviklere: Norsk Forum for Næringsutvikling (NFN) iht. til 
egen driftsavtale. Avtalen sies opp med virkning fra 01.01.14.  
 
Høringspart: NFN ved styreleder Gro Haugland, næringssjef i Bærum kommune. 
 
 

7. Regionale og nasjonale utviklingsprosjekt (Fornybarregionen Dalane, Sjømatbyen 
Egersund med mer.) må avvikles og evt. avbrytes i 2013. Eigersundrådmannens 
saksfremlegg skaper usikre vilkår for store regionale satsninger som 
Jøssingfjordsenteret og motorsportsenteret som krever et samlet Dalane i ryggen.  
Dalanerådet kan bli skyldig tilbakebetaling av forskutterte tilskudd i den grad 
prosjektleveranser ikke fullføres og rapporteres med egenandeler i revisorgodkjent 
regnskap iht. til kontrakt. Dersom Eigersund melder seg ut av Dalanerådet vil dette 
sannsynligvis også påvirke budsjetterte inntekter fra fylkeskommunen og kommunal- 
og regional departementet negativt i 2013.  
 
Høringsparter: Fylkeskommunen v/ prosjektvise saksbehandlere samt KRD v/Bolyst-
programmet. Rogaland Revisjon IKS, 
 
 

8. Kontorfellesskapet Blandeverket Næringssenter avvikles: Næringssjefen i Dalane 
drifter kontorfellesskapet ved å gjøre utlegg for hhv. strøm, internett, leasing på 
kopimaskin, renovasjon, renhold etc. som så fordeles etter leietakeres kontorareal 
etter selvkostprinsipp. I praksis oppnår man dermed en selvfinansiert 
næringshagemodell uten fremleierisiko. Med gårdeiers velvilje har man også 
nyrenoverte kontorlokaler tilgjengelig for potensielle inkubatorbedrifter eller andre 
som har synergier av å være samlokalisert med næringssjefens kontor og Ipark 
Dalane. Rådmannens forslag medfører at næringssjefens kontofellesskapsavtaler 
med en rekke små bedrifter må sies opp med virkning fra siste halvdel av 2013.  I 
henhold til prinsippet om å gjøre mer av det vi allerede gjør bra, skulle miljøet i 
Blandeverket styrkes, ikke svekkes. Næringssjefen anser det for svært skuffende om 
Eigersund kommune svikter dette kontormiljøet, og anbefaler at Ipark Dalane 
vurderes som en mulig aktør til å videreføre konseptet hvis rådmannen får 
gjennomslag for styrt avvikling av Dalanerådet. 
 
Høringsparter: Bedrifter i Blandeverket Næringssenter, Ipark Dalane v/ daglig leder 
og Shelby Eiendom AS (se også pkt 9). 

 
 

9. Dalanerådets leieavtale med Shelby Eiendom AS må løses ut. Dalanerådet har et godt 
samarbeid med Shelby Eiendom, og det er inngått langsiktig leieavtale med 
bindingstid til og med 01.02.16. Næringssjefen har bedt gårdeier om en foreløpig 
uttalelse, og tilsvar v/ gårdeier Erik Shelby siteres i utdrag: 
 
[…] Foruten de indirekte negative følger av redusert lokal næringslivssatsing, vil de 
direkte følgene for vår del være alvorlige. Kontorutleien i Blandeverket er organisert 



som et næringssenter. Det innebærer at utleier kun innkrever leie, mens alt av 
felleskostnader innkreves og organiseres av Næringssjefens kontor etter beslutninger 
på allmøter. Det bidrar både til lavere husleie, lavere kostnader og til en følelse av 
medbestemmelse hos den enkelte leietaker. Dersom Næringssjefen/Dalanerådet 
skulle forsvinne, vil en slik organisering ikke kunne videreføres, i hvert fall ikke uten 
relativt kraftig kostnadsøkning. Det betyr at det voksende næringsmiljøet i 
Blandeverket sannsynligvis vil dø ut. 
 
Vi har, etter diskusjoner både med nåværende og forrige næringssjef, brukt 
betydelige midler for at bygget skal kunne brukes som næringssenter. Investeringene 
vil ikke betale seg i løpet av inneværende leieperioder. Det er selvsagt vår egen risiko, 
men investeringene ble gjort fordi man både fra politisk og administrativt hold var 
positive til en slik satsing og ga sterke signaler om at aktiviteten ville fortsette og øke. 
Må lokalene gjenombygges til ordinær kontorutleie, vil det meste av investeringene 
gå tapt. Skulle rådmannens forslag bli vedtatt, vil man altså komme i den paradoksale 
situasjon at det lokale næringssamarbeidet ender med å ødelegge for flere mindre, 
nyetablerte næringsdrivende, og påføre leietaker betydelig tap. Som næringspolitikk 
er dette noe pussig, for å si det forsiktig. 
 
I det ovenstående forutsetter jeg at Eigersund kommune vil stå ved sine forpliktelser 
etter leieavtalen. Næringssjefen/Dalanerådets avtale utløper i 2016, og dersom 
rådmannens forslag innebærer at man vil avstå fra å oppfylle kontrakten vil vi måtte 
vurdere å kreve erstatning både etter kontrakten og etter reglene om styreansvar 
m.v.  
 
Høringsparter: Dalanerådet, Shelby Eiendom AS. 
 
 

10. Dalanekommunene kan miste sine verv og posisjoner ervervet gjennom Dalanerådet 
og/eller Næringssjefen i Dalane: Hvem representerer det regionale nivå i 
fylkeskommunale styrings- og arbeidsgrupper (eksempelvis VRI Rogaland, Skape.no 
mv), planprosesser og høringsutvalg? Hva med næringssjefens plass i 
Næringsforeningen i Stavangerregionens sin ressursgruppe for Dalane? 
 
Høringspart: Fylkesrådmannen, fylkesnæringssjef m.fl. 
 
 

11. Dalane Universitets- og Kompetansefond må avvikles eller overføres til en av 
kommunene dersom Dalanerådet som foretak opphører å eksistere: Dalanerådet 
forvalter et kompetansefond på nær 3 millioner kroner hvis vedtekter er sluttført av 
konstituert næringssjef og avventer kommunens godkjenning. Ved avvikling av 
Dalanerådet som formelt disponerer midlene må det tas stilling til hvordan fondet 
skal forvaltes videre, og man får nok en utsettelse før dette viktige fondet kan få virke 
etter hensikten. 
 
Høringspart: Dalanerådet, kommunene. 



Avsluttende ord 

 
Det er utvilsomt et svært omfattende arbeid som presenteres for formannskapet 31. 
oktober, og både rådmann og administrasjon skal ha honnør for et ambisiøst saksfremlegg. Å 
samle så mange viktige enkeltsaker, beslektet i varierende grad, kan imidlertid medføre at 
informasjonsmengden blir for stor til at alle underpunkt kan vies nok oppmerksomhet.  
 
Det hadde vært en stor styrke for et så viktig arbeid med en bredere faglig arbeidsgruppe 
der rådmannen ivaretok representasjon fra berørte parter og hentet inn ekstern 
spisskompetanse. Dette hadde sikret best mulig objektivitet, og lagt til rette for en så faglig 
god rapport som mulig. At store deler av saksgrunnlaget preges av anonymiserte 
kommentarer fra tidligere ordførere (s 216), usammenhengende innspill fra et ukjent antall 
og utvalg bedrifter (s. 219) og en offentlig nettundersøkelse med kun fem svar (s. 222), 
fremstår som underlig i en sak av så stor betydning for både Eigersund kommune og hele 
Dalaneregionen. Større åpenhet hadde tjent rådmannens sak. 
 
Næringssjefen har i motsetning til kommuneadministrasjonen i Eigersund hatt få 
arbeidsdager til utarbeidelsen av denne høringsuttalen, og må ta forbehold om at 
konsekvensutredningen i forrige avsnitt kan måtte utvides. Tross korte frister skal likevel 
rådmannen i Eigersund ha ros for sin oppfordring om å vie høringene fra næringssjef og 
havnefogd ekstra oppmerksomhet (s. 91).   
 
Næringssjefen ønsker det politiske ordskiftet velkommen etter ett års venting som har 
vært, og er, en belastning for kontorets ansatte og pågående prosjekter. Jeg har respekt 
for arbeidet som både rådmann og arbeidsgruppen for reiseliv, havn og næring har lagt 
ned med de beste intensjoner for sin egen kommune, men håper som næringssjef for hele 
Dalane at Eigersund kommunes utfordringer kan finne en løsning som ikke river ned det 
langvarige nærings- og utviklingssamarbeidet her i Sør-Rogaland. 
 
 


