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124/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 21.11.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 19.10.2012: 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Møtet ble lukket under del av møtet da rådmannen orienterte om en forhandlingssak jf. kl §31, 
nr 5. 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om inntekter og prisnivå i Egersundshallen. Er 

prisnivået så høyt at det i realiteten hindrer besøk? 
 

Rådmannen beklaget at spørsmålet ikke var kommet frem slik at det ikke kan besvares i 
møtet, men det vil bli besvart i neste møte 13.12.12. 

 
Votering: 
 
 
FS-124/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

125/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1.  Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 

2013 vedtas. 
2.  Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3.  Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4.  Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5.  Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 

6.  Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.575 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

7.  Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor 

tjenesteproduksjon. 



e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved 
Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprosjekt). 

f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor 
selvkostprinsippet for tjenesteområdet. 

8.  Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer  fortløpende 
via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er 
full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter.  

9.  Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund 
kommune deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune 
skal en se på samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å 
lette prosessene for alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske 
situasjoner. 

10.  Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 
2012 reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9). 

11.  For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv 
Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 
paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

12.  Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

13.  Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

14.  Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 
kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

15. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
16.  100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
17.  Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme. 

18.  Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler 
ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

19.  Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

20.  Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
22.  Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
23.  Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – 

justeres i den grad det er mulig med 5%.  
24.  Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
25.  Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

26.  Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. 
Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og 
/ eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 

27.  Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
28.  For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende: 

a.  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring). 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 



d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen 
adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En 
leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med 
egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang 
til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. 
Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 
For økonomiplan: 
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 

investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013. 
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån. 
 
 
13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis 
det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så 
knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT 
og iverksette spesialundervisning. 
 

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da 
må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at 
det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.” 

 
HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.” 

 
LEIF ERIK EGAAS – H foreslo: 

”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 
 

Votering: 
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 



 
ADM-013/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet: 
 
Unio: 
Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og 
det følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  
Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære 
undervisningen.  Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, 
er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en 
melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning. 
 

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  
Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten 
at det nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten 
at det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen 
må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være 
ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig. 
 
Fagforbundet: 
Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon. 
 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
14.11.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slike fellesforslag (fra seniorene): 

”Felles brukerutvalg tar rådmannens budsjettforslag til orientering med følgende 
tillegg: 

1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 
servicesenter fra 01.01.2013. 

2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med 
funksjon fra 01.01.2013.” 

 
 
ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr) foreslo: 

”Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 
ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.” 

 
Votering: 
Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering med Iversens fellesforslag og Egelandsdal forslag. 
 
BRU-029/12 Vedtak: 
 



Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende tillegg: 
1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 

servicesenter fra 01.01.2013. 
2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med funksjon fra  

01.01.2013. 
3. Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 

ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) la frem forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til budsjett 2013 og økonomiplan 
2013-2016. (F-1) 
 
Arne Stapnes (H) la frem slike forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre: 
”Endring punkt 8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer 

fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 
prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og reduksjoner i driftsutgifter.  (F-2) 

 
Endring punkt 14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 

30.000.000 kroner. 15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til 
utbetaling i september 2013. 

 Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.” (F-3) 
 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slik forslag (fellesforslag AP+H): 
29.  ”Eigersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Egersund 

sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-
2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak. (F-4) 
 

30.  Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en 
prøveordning ved en av kommunens skoler. (F-5) 

 
31. Parkering i Egersund sentrum (F-6) 

1. Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på 
Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet er å 
få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av parkeringsfondet. 

2. Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall 
parkeringsplasser i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. 
Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering 
vurderes.  
Saken skal belyse: 
a. Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.  
b. Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser. 
 Det vurderes samarbeid med private aktører.  

32. I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til 
universell utforming av tribuneanlegget i Egersundshallen. (F-7) 

 



33.  Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om 
organisasjonsgjennomgang. (F-8) 

 
34.  Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen 

skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre 
oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt 
sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling. (F-9) 

 
35.  Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehjemler i 

kommunen. (F-10) 
 
36.  Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til 

finansiering av nytt senter på Lagård. (F-11) 
   
37.  Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13. (F-12) 
 
38.  Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny 

plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper. (F-13) 
 
39.  I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i 

prosjektstillinger. (F-14) 
 

40.  Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever 
gjennomføring innen gitte frister. (F-15) 

a.  Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del 
II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av 
avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til 
prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for 
gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013. 

 
b.  Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status 

for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal 
bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter 
("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)." 

 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) la frem forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre til 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. (F-16) 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slik forslag (fellesforslag KrF+SP+V): 
41.  ”Eigersund kommune vil som et næringspolitisk virkemiddel opprettholde støtte til 

Vinterlandbruksskolen. Å heve og opprettholde kompetansen gjennom å utdanne flere 
agronomer er en billig investering for kommunen som vil gi positive næringsmessige 
ringvirkninger. En del av satsingen på å heve den generelle kompetansen i Eigersund vil 
være å opprettholde og styrke et kompetansemiljø for lokal matproduksjon. (F-17) 

 
42.  Arbeidet med å identifisere forbedringsområder innen individuelt tilrettelagt undervisning 

med spesielt fokus på spesialundervisning videreføres og prioriteres. 
I dette arbeidet bes administrasjonen vurdere ulike modeller som også innebærer å 
tilføre nødvendig kompetanse til klasserommet framfor at elever og ressurser tas ut. (F-18) 

 
Eigersund kommune setter seg som mål at minst 0,5% av elevene i ungdomsskolen skal 
ta fag på videregående nivå skoleåret 2013/2014, 3% i skoleåret 2014/2015 og 5% i 
skoleåret 2015/2016. (F-19) 

 



43.  Frelsesarmeen bes fortsette sitt arbeid innen rusomsorgen i Eigersund med fortsatt drift 
av Fyrlyssenteret inntil ny plan for organisering av psykisk helsetjeneste og rusomsorg 
foreligger. (F-20) 

 
44.  Rådmannen setter i løpet av 1. kvartal 2013 ned en prosjektgruppe som har som ansvar 

å evaluere prøveprosjekt med Opplevelseskortet etter endt prøveperiode. Evalueringen 
legges frem for Kommunestyret. (F-21) 

 
45.  Tilgang til Tilskuddsportalen dekkes innenfor rammen ”Tilskudd lag og foreninger”. (F-22) 
 
 
Tommy Bjellås (FrP) la frem forslag fra Fremskrittspartiet til budsjett 2013 og økonomiplan 
2013-2016. (F-23) 
 
Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag: 
”Punkt 28 a endres slik:  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på 

bolig- og fritidseiendommer.” (F-24) 
 
 
Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag  
46.  ”Med bakgrunn i økende kapitalkostnader, og usikre inntektsforutsetninger for årene 

fremover. Skal det utredes hvilke muligheter som finnes for å redusere/øke inntekter i 
årene fremover. Slike vurderinger skal omfatte: (F-25) 

 Muligheter for effektivisering av driften herunder andre måter å organisere 
driften på.  

 Konsekvensutredning av å redusere omfang på IKKE-lovpålagte 
aktiviteter.  

 Vurdering av muligheter for å redusere l utsette investeringer (på områder 
hvor det ikke er inngått avtaler i forhold til eksterne parter).  

 Forberede salg av kommunens eierandeler i Lyse. 
 Iverksette salg av kommunale eiendommer. 
 

47.  Konkurranseutsette driften av Lundåne bo- og servicesenter. "NHO service" har foretatt 
en ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- omsorgstjenester i bla. Oslo 
kommune- resultat: private 25% rimeligere enn offentlige når det gjelder hjemmebaserte 
tjenester - hj.hjelp og hjemmespl. (F-26) 

 
48.  Eigersund kommune søker på sikt å finne en løsning sammen med de andre eier 

kommunene av Dalane energi for å øke utbyttet ifra selskapet. (F-27) 
 

49. Eigersund kommune skiller snarest ut Egersund kulturhus til et eget selskap, dette 
ønskes solgt til høystbydende. (F-28) 

 
50.  Eigersund kommune omorganiserer miljøavdelingen snarest, slik at den operative delen 

av miljøavdelingen konkurranseutsattes. (F-29) 
 

51. Økonomiplan. For eiendomsskatten 2014 legges det opp til følgende: 
a  Eiendomsskatten for 2014 utskrives med 1,5‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. (F-30) 
52.  Økonomiplan. For eiendomskatten for 2015 og 2016 legges det opp til følgende: 

b Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 1‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.” (F-31) 

 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: (F-32) 



53.  ”Rådmannen iverksetter arbeidet med å planlegge et nytt kulturhus. I første omgang 
presenteres en skisse for kommunestyret som skal inneholde: 
- Behov som skal dekkes (f.eks bibliotek, konsertsal, møtesal(er) / scene for bla 

Riksteateret, restaurant, …) 
- Finansiering (tippemidler, støtte fra næringslivet og privatpersoner med mer etter 

modell fra bla Stavanger konserthus, salg av dagens kulturhus. 
- Lokalisering. 
- Driftsmodel. 
Skissen kalles ”Energi” og legges fram for kommunestyret før neste økonomiplan legges 

 fram.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag (R-1) til budsjett og økonomiplan falt med 0 stemmer for. 
Bjellås’ forslag (F-23) til budsjett falt med 1 stemme for. (FrP) 
Tengesdals fellesforslag (F-16) fra KrF, SP og V til budsjett falt med 4 stemmer for. (KrF+ SP+V) 
Stapnes fellesforslag (F-1) fra H og AP til budsjett vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

(FrP+KrF+SP+V) 
Rådmannens forslag punkt 2-7 enstemmig vedtatt.  
Stapnes’ fellesforslag (F-2) fra H og AP punkt 8 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens forslag punkt 8.  
Rådmannens forslag punkt 9 – 13 enstemmig vedtatt.  
Stapnes’ fellesforslag (F-3) fra H og AP punkt 14 vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens 

forslag punkt 14. (FrP+KrF+SP+V)  
Rådmannens forslag punkt 15 – 27 enstemmig vedtatt.  
Bjellås’ forslag (F-24) punkt 28 a vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens forslag punkt 28 a. 

(KrF+SP+V) 
Rådmannens punkt 28 (-a) enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan falt med 0 stemmer for. 
Bjellås’ forslag (F-23) til økonomiplan falt med 1 stemme for. (FrP) 
Tengesdals fellesforslag  (F-16) fra KrF, SP og V til økonomiplan falt med 4 stemmer for. (KrF+ 

SP+V) 
Stapnes fellesforslag (F-1) fra H og AP til økonomiplan vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

(FrP+KrF+SP+V) 
Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2-3 enstemmig vedtatt. 
Bjellås’ forslag (F-30) punkt 51 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
Bjellås’ forslag (F-31) punkt 52 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
 
Stangelands fellesforslag (F-4-15) fra H og AP punkt 29-40 vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

(FrP+KrF+SP+V) 
Tengesdals fellesforslag (F-17-22) fra KrF, SP og V punkt 41 – 45 falt med 7 mot 4 stemmer for. 

(KrF+SP+V) 
Bjellås’ forslag (F-25-29) punkt 45 - 50 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
Rakes forslag (F-32) punkt 53 falt med 10 mot 1 stemme for. (V) 
 
 
FS-125/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1.  Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund 

kommune for 2013 vedtas. 
 

2.  Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
 



3.  Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 
bestemmer. 
 

4.  Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
 

5.  Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 
virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 
 

6.  Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.575 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
 

7.  Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved 

Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprosjekt). 
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor 

selvkostprinsippet for tjenesteområdet. 
8.  Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer fortløpende via 

økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er full 
gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige omprioriteringer 
og reduksjone i driftsutgifter.  
 

9.  Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner. 
 

10.  Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9). 
 

11.  For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 85.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 
 

12.  Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 
 

13.  Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 
 

14.  Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 30.000.000 kroner. 
15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til utbetaling i september 2013.  
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 
 

15. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
 

16.  100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – 
forutsatt driftsoverskudd. 
 



17.  Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen 
ramme. 
 

18.  Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
 

19.  Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  
 

20.  Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7. 
 
21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 

 
22. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
 

23.  Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres 
i den grad det er mulig med 5%.  
 

24.  Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 
budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
 

25.  Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 
”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 
 

26.  Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 
 

27.  Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
 

28.  For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende: 
a.   Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b.  Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 

eiendommer (næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d.  Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler. 

e.  Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 
29.  Eigersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Egersund 

sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-
2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak.  
 

30.  Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en 
prøveordning ved en av kommunens skoler. 



 
31. Parkering i Egersund sentrum  

1.  Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på 
Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet 
er å få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av 
parkeringsfondet. 

2.  Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall 
parkeringsplasser i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. 
Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering 
vurderes.  
Saken skal belyse: 

a. Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte 
 løsninger.  

b. Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser. 
 Det vurderes samarbeid med private aktører.  

32. I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til 
universell utforming av tribuneanlegget i Egersundshallen. 

 
33.  Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 

vintervedlikeholdutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om 
organisasjonsgjennomgang.) 

 
34.  Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen 

skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre 
oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt 
sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling. 

 
35.  Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehjemler i 

kommunen.  
 
36.  Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til 

finansiering av nytt senter på Lagård. 
   
37.  Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13. 
 
38.  Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny 

plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper. 
 
39.  I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i 

prosjektstillinger. 
 

40.  Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever 
gjennomføring innen gitte frister. 

a.  Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del 
II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av 
avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til 
prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for 
gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013. 

 
b.  Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status 

for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal 
bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter 



("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)." 

 
For økonomiplan: 
1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 

investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013. 
3.  Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

126/12: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
31.10.2012  
 

Forslag til vedtak 19.10.2012: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 31.10.2012 godkjennes. 
 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-126/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 31.10.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 

127/12:  Referatsaker til formannskapets  møte 21.11.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.11.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/26167 U 09.10.2012 Egersund Arena 
Bekreftelse på mottat 
søknad 

2 12/26357 I 05.10.2012 
Øivind Arnestad 
Nilsen 

Søknad om støtte til drift av 
privat museum på Helleland 

3 12/27815 I 29.10.2012 
Landssammenslutnin
gen av norske 
vindkraftkommuner 

Pressemelding fra norske 
vindkraftkommuner om lokal 
kraftskatt 

4 12/27791 I 16.10.2012 
Fylkesmann i 
Rogaland 

Stadfesting av kommunens 
vedtak vedr. etterberegning 
2011 - FUS barnehager 

5 12/27769 I 25.10.2012 SLT-koordinator Siw Referat fra møte i 



Tollefsen styringsgruppe SLT - 
25.10.12 

6 11/32903 I 28.11.2011 

Barne- likestillings- 
og 
inkluderingsdepartem
ent 

Høring: Lovforslag om 
tydeliggjøring av rettigheter 
ved foreldrepermisjon 

 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
FS-127/12 Vedtak: 

 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 
 

128/12: Innsatspremie 2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2012: 
 
Formannskapet tildeler innsatsprisen 2012 til: 
 
Egersund svømmeklubb: 
Thomas A. Fardal 
 
Egersund skytterlag: 
Thomas Mong 
 
EIK friidrett: 
Silje Laupstad 
Torbjørn Mong 
Lilly Remme Brunell 
Jan Tore Nilsen 
 
Unge Forskere: 
Regine Leidland 
 
Kimura Egersund: 
Julia Wersland 
Espen Mathiesen 
Damoun Nassehi 
 
Dalane Sykleklubb 
Jone Ellingsen 
Hilde Hetland 
Lillian Løyning 
Torbjørn Aakre 
Stig Erik Kristiansen
 
 



28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
- Rådmannen trakk ved behandling av saken forslag om Egersund O-klubb Kristoffer Nygård 

da det fremgår av saksforelegget at han ikke tilfredsstiller kriteriene. 
--- o --- 

 
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak: 
”NM i yrkesfag 
Marita Puntervoll 
Tonje Soldal” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag med Berglyds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-128/12 Vedtak: 
 
Formannskapet tildeler innsatsprisen 2011 til: 
 
Egersund svømmeklubb: 
Thomas A. Fardal 
 
Egersund skytterlag: 
Thomas Mong 
 
EIK friidrett: 
Silje Laupstad 
Torbjørn Mong 
Lilly Remme Brunell 
Jan Tore Nilsen 
 
Unge Forskere: 
Regine Leidland 
 
Kimura Egersund: 
Julia Wersland 
Espen Mathiesen 
Damoun Nassehi 
 
Dalane Sykleklubb 
Jone Ellingsen 
Hilde Hetland 
Lillian Løyning 
Torbjørn Aakre 
Stig Erik Kristiansen 
 
NM i yrkesfag 
Marita Puntervoll 
Tonje Soldal 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 



129/12: Kulturprisen 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012: 
Formannskapet velger kandidat til årets kulturpris ut fra innkomne forslag og eventuelle 
forslag framsatt i møtet 21/11-2012 
 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF+SP+V): 

”Siv Grethe Bøhn-Pettersen får Eigersund kommunes kulturpris 2012” 
 
Votering: 
Tengesdals fellesforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-129/12 Vedtak: 
 

Siv Grethe Bøhn-Pettersen får Eigersund kommunes kulturpris 2012. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

130/12: Ansettelse av  kommunalsjef for kultur og oppvekst  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
 
Eivind Galtvik tilsettes som kommunalsjef for kultur/ oppvekst.  
 
Dersom Eivind Galtvik takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de kandidater 
en allerede har til stillingen.  
 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 Tor-Inge Rake (V) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som søker er part i saken  jf. fvl. § 

6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Brit L. Kvassheim (V) tok 
sete. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-130/12 Vedtak: 
 

Eivind Galtvik tilsettes som kommunalsjef for kultur/ oppvekst.  
 
Dersom Eivind Galtvik takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de 
kandidater en allerede har til stillingen.  

 



Vedtaket er enstemmig.  
 
 

131/12: Ansettelse av kommunalsjef helse og omsorg.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.11.2012: 
 
Nina Bolme Steinholt tilsettes som kommunalsjef for helse/ omsorg.   
 
Dersom Nina Bolme Steinholt takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av de 
kandidater en allerede har til stillingen.  
 

 
 
28.11.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-131/12 Vedtak: 
 

Nina Bolme Steinholt tilsettes som kommunalsjef for helse/ omsorg.   
 
Dersom Nina Bolme Steinholt takker nei til stillingen vil en foreta en ny vurdering av 
de kandidater en allerede har til stillingen.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 


