
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 13.12.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:05  
Sak – fra / til: 133/12 - 154/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Svanhild F. Wetteland – H 
Odd Stangeland – AP Unn Therese Omdal – AP Tor Inge Rake – V 
Jon Aarsland – KrF Solveig Ege Tengesdal – KRF  
Ruth Evy Berglyd – SP  Tommy Bjellås – FRP  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Thusanee Lingeswaran – AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Dahle - AP   
 

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Edmund Ricard  Iversen (KRF)  
(Sak 136, 138, 145,149,152-154)  

Astrid H. Robertson (H) (Sak 151/12 Tom Harry Albertsen (FRP)  
(Sak 150/12) 

   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, kommunalsjef teknisk 
Anne-Grethe Woie, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, enhetsleder kultur Ernst 
Torgersen, spesialrådgiver Astrid Kongshavn, rådgiver Åshild Bakken. 
 
Merknader til møtet: 

 08:45 – 10:30 - Bedriftsbesøk på Dalane Tidende. Tommy Bjellås (FrP) deltok ikke på 
bedriftsbesøket. 

 Møte med Stavanger Aftenblad v/sjefsredaktør Lars Helle ble utsatt til januarmøtet pga 
trafikale problemer. 

 Kl. 1130 – 1200 holdt rådmannen en orientering om tomteforhandlinger i Hestnes i lukket 
møte. Møtet ble enstemmig lukket jf. kl. § 30, nr 5 jfl offl § 23.  

 Sak 154/12: Endring - oppnevning av medlem til kontrollutvalg ble enstemmig satt på 
sakskartet ved møtets start. 

 
 
  

 
Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

Arbeiderpartiet (3):  Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran  
 Vara i rekkefølge:    Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                           
                                      Roger Sæstad 

 
Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås 
 Vara i rekkefølge:  Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik 
 
Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland 
 Vara i rekkefølge:   Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson,  
  Terje Jørgensen jr. 
 
Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal 
  Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad,  
                                      Edmund Ricard Iversen 
 
Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd 

Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs 
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:   Brit L. Kvassheim.  
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

133/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 13.12.2012  

134/12 Økonomirapport november 2012  

135/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016  

136/12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen  

137/12 2013 - Bosetting av flyktninger  

138/12 
Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

 

139/12 Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud  

140/12 Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager  

141/12 
Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 
friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg. 

 

142/12 
2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og regionale 
kulturbygg 

 

143/12 
Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole 

 

144/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012  

145/12 Eiger FK - idrettsbarnehage  

146/12 Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane  

147/12 Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og Kompetansefond.  

148/12 Satsingsområder for grunnskolen for 2013.  

149/12 Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer  



150/12 Skjenkekontroller - Hauen Kro  

151/12 Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift  

152/12 Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013  

153/12 Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012  

 
 
 
 



133/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 13.12.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.11.2012: 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hvorvidt prisøkningen på familiebading har 

medført en nedgang som gjør at økningen ikke er regningssvarende. 
 

Rådmannen opplyste at dette varierer, men at det ikke er noen klar sammenheng. 
 
 
 Rådmannen orienterte om det etter en undersøkelse var funnet høye kvikksølvverdier i de 

tidligere lokalene til skoletannlegen på Husabø skole. Disse lokalene er stengt og ut i fra et 
førevar prinsipp ble også tre tilstøtende lokaler midlertidig stengt. Kommuneoverlegen har 
nå gjennomgått de tilstøtende lokalene og opphevet stengingen da det ikke var helserisiko i 
disse lokalene. Det er bestilt sanering av de tidligere lokalene til skoletannlegen.  

 
 Rådmannen orienterte om at levekårsjefen har siste arbeidsdag 24.12.12 og at Anne-Brit 

Tengesdal er konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg og Nils Georg Hansen er 
konstituert som kommunalsjef kultur- og oppvekst fra og med 25.12.2012 og frem til 
nytilsatte kommunalsjefer tiltrer. 

 
 Ordføreren orienterte om at ordfører og administrasjonen vil reise til Verdalen kommune for 

å samordne arbeidet med den skattemessige lokalisering av utenlandske arbeidstakere som 
arbeider i Eigersund kommune og Verdalen kommune, men som er registrert i Verran 
kommune. 

 
 
 Tor-Inge Rake (V) tok opp en problemstilling jf. orientering i lukket møte i forrige 

formannskapsmøte. Møtet ble enstemmig lukket jf. kl § 31, nr 5 jf. offl. § 23. 
 
 
Votering: 
 
 
FS-133/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken.  
 
 

134/12: Økonomirapport november 2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
1) Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på ansvarlig lån i 2012.  
2) Utbygging kommunal kunstgrasbane Helleland gjennomføres og hvor følgende 

budsjettmessige endringer foretas: 
a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner. 



b) Det er Eigersund kommune som er utbygger. 
c) Helleland IL står for driften av banen.  
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt til å 

signere og godkjenne avtalene. 
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering: 

i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner. 
ii) Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i ”kontanter”).  
iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner.  
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt 

maksgrense).  
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000 

kroner.  
vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 

Bråden skole. 
3) Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 

kunstgras iht. egen avtale.  
a) Eigersund kommune er utbygger og eier av grunn/bane. 
b) Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 

finansieringen er følgende: 
i) Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner 
ii) Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner. 
iii) EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp. 
iv) EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund 

kommune. 
4) Utbygging av minnelund og gravplass i Gamle Prestegårdsvei gjennomføres ikke. 

Avsatte midler overføres til utbygging av ny gravlund. 
5) Følgende driftsmessige endringer foretas: 

a) Lønnspotten (ansvar 7490) tilføres 1.450.000 kroner. 
b) Manglende vertskommunereduksjon innenfor HO finansieres ved bruk av 

Vertskommunefondet med inntil 1.700.000 kroner. 
c) Kultur- og oppvekstavdelingen tilføres 1.000.000 kroner knyttet opp mot 

ressurskrevende tjenester innenfor barn/elever. Midlene avsettes ansvar 2100. Hvis 
det skulle vise seg at avdelingen går i balanse uten å disponere midlene settes 
midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med spesielle behov. 

d) Avdrag på lån (ansvar 9010) reduseres med 400.000 kroner. 
e) Budsjetterte renteutgifter (ansvar 9000) reduseres med 450.000 kroner. 
f) Budsjettert skatteinngang for 2012 reduseres med 8.000.000 kroner. 
g) Budsjettert rammetilskudd for 2012 økes med 8.700.000 kroner. 
h) Budsjettert eiendomsskatt for næring økes med 450.000 kroner i 2012. 
i) Budsjettert eiendomsskatt for boliger/fritidseiendommer økes med 450.000 kroner i 

2012. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rådmannen endret sin innstilling punkt 2 e ii: 

Helleland IL søker om å få overført 100.000 kroner fra Gavefondet i SR-Bank til denne 
banen – som gis som anleggsbidrag. Dvs. at Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i 
”kontanter”).  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 – 3 enstemmig vedtatt. 



Rådmannens innstilling punkt 4 falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF + FrP + SP) 
Rådmannens innstilling punkt 5 enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-134/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1) Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på ansvarlig lån i 2012.  
2) Utbygging kommunal kunstgrasbane Helleland gjennomføres og hvor følgende 

budsjettmessige endringer foretas: 
a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner. 
b) Det er Eigersund kommune som er utbygger. 
c) Helleland IL står for driften av banen.  
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt til 

å signere og godkjenne avtalene. 
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering: 

i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner. 
ii) Helleland IL bidrar med 400.000 kroner (i ”kontanter”).  
iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner.  
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt 

maksgrense).  
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000 

kroner.  
vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 

Bråden skole. 
3) Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 

kunstgras iht. egen avtale.  
a) Eigersund kommune er utbygger og eier av grunn/bane. 
b) Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 

finansieringen er følgende: 
i) Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner 
ii) Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner. 
iii) EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp. 
iv) EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund 

kommune. 
4) Følgende driftsmessige endringer foretas: 

a) Lønnspotten (ansvar 7490) tilføres 1.450.000 kroner. 
b) Manglende vertskommunereduksjon innenfor HO finansieres ved bruk av 

Vertskommunefondet med inntil 1.700.000 kroner. 
c) Kultur- og oppvekstavdelingen tilføres 1.000.000 kroner knyttet opp mot 

ressurskrevende tjenester innenfor barn/elever. Midlene avsettes ansvar 2100. Hvis 
det skulle vise seg at avdelingen går i balanse uten å disponere midlene settes 
midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med spesielle 
behov. 

d) Avdrag på lån (ansvar 9010) reduseres med 400.000 kroner. 
e) Budsjetterte renteutgifter (ansvar 9000) reduseres med 450.000 kroner. 
f) Budsjettert skatteinngang for 2012 reduseres med 8.000.000 kroner. 
g) Budsjettert rammetilskudd for 2012 økes med 8.700.000 kroner. 
h) Budsjettert eiendomsskatt for næring økes med 450.000 kroner i 2012. 
i) Budsjettert eiendomsskatt for boliger/fritidseiendommer økes med 450.000 kroner i 

2012. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



135/12: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012: 
 
1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt. 
2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid 

i planperioden. 
3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 

videreføres. 
4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.  

 
 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslo: 

”Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling: 
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes 
organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i 
administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen 
bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i 
Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av 
brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i 
målgruppa.  
 
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 1) enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-036/12 Vedtak: 
 
 Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt. 

Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk 
opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha 
rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som 
et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte 
Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan 
medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa.  
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. 

1. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 
arbeid i planperioden. 

2. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 
videreføres. 

3. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak:  



”Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling: 
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator knyttes ikke opp 
organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør ha kommunalsjef 
skole- og oppvekst som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives 
som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å 
knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og 
kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa.  
 
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.” 

 
 
Fellesforslag (fellesforslag AP, H, FrP, KrF, SP, V):  

”Rådmannen får i oppdrag å etablere et tilbud som erstatter det tilbudet som 
Fyrlyssenteret har til rusmisbrukere. Dette i påvente av at en permanent løsning er på 
plass.” 

 
 
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF, SP, V):  

”Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator organiseres i en egen forebyggende 
enhet under barnevernet.” 
 

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag KrF, SP, V):  
”Formannskapet gis en statusrapport i løpet av mai 2013.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Varaordførerens tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer for Berglyds fellesforslag. 

(KrF+SP+V) 
Rådmannens innstilling punkt 2-3 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Berglyds fellesforslag (statusrapport) enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-135/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  

1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt med 
følgende endringer: 

Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator knyttes ikke organisatorisk 
opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør ha kommunalsjef skole- og oppvekst 
som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som 
et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte 
Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan 
medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa.  
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. 

2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 
arbeid i planperioden. 

3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 
videreføres. 

4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.  
5. Rådmannen får i oppdrag å etablere et tilbud som erstatter det tilbudet som 

Fyrlyssenteret har til rusmisbrukere. Dette i påvente av at en permanent løsning er 
på plass. 

6. Formannskapet gis en statusrapport i løpet av mai 2013. 
 



Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

136/12: Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av 
rusomsorgen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester 

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus.  

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her 

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom 
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen 

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer 

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV. 

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig 

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner) 

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk 
 
 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
HALVOR Ø. THENGS (SV)  
 ”Tillegg til rådmannens punkt 15: 

Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for 
å hindre misbruk og distribusjon av slike midler.  
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 15) enstemmig vedtatt. 
 
 



BRU-037/12 Vedtak: 
Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 

 
1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester 

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus.  

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her 

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom 
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen 

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer 

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV. 

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig 

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner) 
Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å 
hindre misbruk og distribusjon av slike midler.  
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid. 

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-136/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 



2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 
sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester 

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus.  

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her 

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom 
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen 

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer 

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV. 

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig 

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner) 

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

137/12: 2013 - Bosetting av flyktninger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2013. 
 
Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg. 
 
I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for 
enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.  
 
 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslår: 
 ”Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013. 
 

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.” 

   



 
Votering: 
Thengs forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
BRU-034/12 Vedtak: 
   

Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013. 
 

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Varaordfører foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune imøtekommer IMDIs forespørsel og bosetter i alt 35 flyktninger i 
 2013 hvorav 5 er enslige barn og unge.” 
 
Votering: 
Varaordførerens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H+FrP+SP) 
 
 
FS-137/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  

Eigersund kommune imøtekommer IMDIs forespørsel og bosetter i alt 35 flyktninger i 
 2013 hvorav 5 er enslige barn og unge. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

138/12: Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi 
med følgende endringer/tillegg: 
 
Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt over året”. 
 
Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et mottaksapparat for 
det”.   
 
Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”.  
 
 



05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling med de endringer som følger.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-035/12 Vedtak: 
 

Eigersund Kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og 
IMDi med følgende endringer/tillegg: 

 
Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”. 

 
Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.   

 
Pkt. 5 får følgende tillegg: ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
FS-138/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen 
og IMDi med følgende endringer/tillegg: 
 
Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”. 
 
Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.   
 
Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

 
 



 

 14

139/12: Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Foreldre som har elever som går i forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne 

Bråden skole skal fra 01.08. 2013 betale for helårs forsterket SFO tilbud tilsvarende 
tilbud på inntil 15t/uke for 10 måneder i året og i tillegg betale for helårsåpent SFO for 
11 måneder i året. 

2. Samme ordning vil gjelde for elever i denne kategorien som får et SFO tilbud på 
ungdomstrinnet. 

3. Tilbudet vil da vare ut grunnskolen. 
4. Det vil være mulig etter søknad og individuell behandling, å få reduksjon i 

foreldrebetaling basert på foreldrenes økonomi. 
5. Brukerbetaling gir rett til skattefradrag. 

 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-139/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Foreldre som har elever som går i forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne 
Bråden skole skal fra 01.08. 2013 betale for helårs forsterket SFO tilbud tilsvarende 
tilbud på inntil 15t/uke for 10 måneder i året og i tillegg betale for helårsåpent SFO for 11 
måneder i året. 

2. Samme ordning vil gjelde for elever i denne kategorien som får et SFO tilbud på 
ungdomstrinnet. 

3. Tilbudet vil da vare ut grunnskolen. 
4. Det vil være mulig etter søknad og individuell behandling, å få reduksjon i 

foreldrebetaling basert på foreldrenes økonomi. 
5. Brukerbetaling gir rett til skattefradrag. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

140/12: Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Det etableres dagtilbud på forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne 

Bråden skole fra og med skolens sommerferie 2013. 
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2. Tilbudet er rettet mot de barna som til daglig er knyttet opp mot disse forsterkede 
avdelingene samt elever fra disse avdelingene som er gått over til forsterket tilbud på 
ungdomsskolene. 

3. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom avlastningsbolig på Blåsenborg og de 
forsterkede avdelingene. 

4. Tilbudet er tilrettelagt med skyss og med betjening som i stor grad er kjent for barna. 
5. Tilbudets er ment som et permanent tiltak. 
6. Lengde er hele skolens sommerfrie frem til planleggingsdagene i august. 
7. Foreldrene forplikter seg til å ta ut barna minimum to uker sammenhengende i løpet 

av skolens sommerferie. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 4 endres slik: 4. Tilbudet er tilrettelagt med skyss og med betjening som i stor 
grad er kjent for barna.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-3 og 5-7 vedtatt. 
Rakes forslag punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 4.  
  
 
FS-140/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Det etableres dagtilbud på forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne Bråden 
skole fra og med skolens sommerferie 2013. 

2. Tilbudet er rettet mot de barna som til daglig er knyttet opp mot disse forsterkede 
avdelingene samt elever fra disse avdelingene som er gått over til forsterket tilbud på 
ungdomsskolene. 

3. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom avlastningsbolig på Blåsenborg og de 
forsterkede avdelingene. 

4. Tilbudet er tilrettelagt med betjening som i stor grad er kjent for barna. 
5. Tilbudets er ment som et permanent tiltak. 
6. Lengde er hele skolens sommerfrie frem til planleggingsdagene i august. 
7. Foreldrene forplikter seg til å ta ut barna minimum to uker sammenhengende i løpet av 

skolens sommerferie. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

141/12: Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Endringer i handlingsprogrammet (del av ”Plan for kultur – idrettsanlegg og fysisk aktivitet”) 
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Handlingsprogram for anlegg 2013-2015 
 
 

Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig 
søker 

Total 
Kostnad 
kr: 

År 
(+/-1 
år) 

Krav til plan før 
bygging og søknad 
om tilskudd: 

STATUS: 
  

1.         ORDINÆRE NYANLEGG 

  
1.1.             
  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 

Flerbrukshall Lagård 
med 
tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2  
størrelse) 
 
-----------------------------------
-------- 
 
Alternativt har Eiger FK 
søkt om å legge 
kunstgress på 
heleeksisterende 
grusbane uten tak. 

Uavklart, mulig 
A/S 
 

30 mill 
 
 
 
 
 
 
6-8 mill 

2013

2013-
2015 

Kostnader må 
utredes.  
 
 
Fremmes som egen 
politisk sak.  

Skisser er 
utarbeidet 

1.2.             
  

Ridehall Hestesenter  - 
Skåra 
rideklubb 

2.300.000 2012 Kostnader er utredet 
.  

 
Spillemiddelsøkn
ad er godkjent. 
Ferdig bygget 

1.3.             
  

Skyteanlegg/flomlys Egersund 
jeger og 
fiskerforening 

650.000 2011-
2012 

Kostnader er utredet 
.  Spillemiddelsøkn

ad er godkjent 
1.4.             
  

Utvide Egersund 
Motorstadion på 
Gjermestad – 
Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane 

Egersund & 
Dalane NMK 

6.300.000 2012-
2014 

Kostnader er utredet 
.  

Spillemiddelsøkn
ad er godkjent 

1.5.             
  

Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2013-
2014 

Kostnader må 
utredes. 

På vent 
1.6.             
  

Kunstgress – Helleland Eigersund 
kommune/Hell
eland 

2,800 000,- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
saksbane. 

 Aktuelt med 
kunstgras halv 
størrelse mellom 
grasbanen og 
skolen 

1.7.             
  

Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøy-
sundet 

Egersund 
seilforening 

- 2011-
2014 

Kostnader må 
utredes. 

Påbegynt. 
Planering ferdig 
Bryggefront og 

flytebrygger 
etableres nå. 

1.8.             
  

Garderobeanlegg med  
redskapshus                      

Eiger              - 2013 Kostnader må 
utredes. 

Avventes med 
tanke på bygging 
av fotballhall 

1.9.           Klubbhus Egersund & 
Dalane NMK 

8  2012-
2013 

Planlegges 
Lite aktuelt 

 
1.10 Maurholen golfbane 

Redskapshus/ 
Overbygg 

 Egersund 
golfklubb 

1.150.000 2012 Under oppføring 
Spillemiddelsøkn

ad sendt 
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1.11 Bakkebø fotballbane 
Ombygging til 
kunstgress 

EIK 6-8 mill 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad ventes 
1.12 Parkeringsareal 

Mydland 
Egersund 
skiforening 

Uavklart 2013 Etablert 
Kjøpes fra privat eier 

 
2.                    

REHABILITERING 

2.2          Helleland grasbane - 
Dreneringsgrøft 

Eigersund 
kommune 

350.000 2012 Snart ferdig utført 

Spillemiddelsøk-
nad blir sendt 

2.3      Rehabilitering idrettshall 
Eigerhuset 

I. L. Eiger 750.000 2011-
2013 

Snart ferdig utført 

Spillemiddelsøk-
nad ventes 

2.4          Fotland skytebane Egersund 
pistolklubb 

800.000_ 2011-
2012 

Planlegges 
Spillemiddelsøk-

nad blir sendt  
3.                    

NÆRMILJØANLEGG 

3.1.             
  

Kiellandskogen/Varden/
Rundevoll skole 
turveier, gapahuk 

Rundevoll 
skole FAU 

450 000 2011-
2012 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Ikke påbegynt 

3.2.             
  

Nærmiljøanlegg for golf 
- Lagård 

Egersund 
golfklubb 

- 2011-
2013 

Støtte fra Norges 
golfforbund 

Lite aktuelt 
3.3.             
  

Nærmiljøanlegg 
Skadbergsanden 

Eigersund 
kommune 

400 000 2011-
2012 

- 

Under arbeid 
3.4.             
  

Vannbassengan - 
Låvaberget - gapahuk 

Eigersund 
kommune 

- 2012  

Utført 2012 
Burmaveien/Nisseland 3.5.             

  

 - gapahuk 

Eigersund 
kommune 

- 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. 

  
  

3.6.             
  

Nærmiljøanlegg i alle 
deler av kommunen. 

Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.   

3.7.             
  

Lekeplasser Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.   

3.8.             
  

Oppjustering av større 
balløkker  til 
nærmiljøanlegg 

Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes som 
egen politisk sak og 
innarbeides i 
økonomiplan.   

3.9.             
  

Skatepark Eigersund 
kommune 

400.000 2013 Plasseres på 
Slettebø 

Planlegges 
Opparbeidelse av 

arealet er 
påbegynt 

3.10.           Nærmiljøanlegg Åsane Pinsemenighet
en 

2.000.000 2012 Planlagt utført våren 
2012. Søker 
spillemidler. Under arbeid 
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3.11 Nærmiljøkart EGE Egersund o-
klubb 

30.000 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad sendt 
3.12 Nærmiljøanlegg 

Grøne bråden skole 
Eigersund 
kommune/ 
FAU 

188.000 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad sendt 
4.                    

FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur) 

4.1.             
  

Båtutfartsområder -  
Nordra Sundet 

Dalane 
Friluftsråd/ 
Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 500.000 søknad  

  
4.2.             
  

Maurholen Stasjon – 
dagsturhytte 

Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009 

  
4.3.             
  

Toalettanlegg turveg 
Hellvik-Egersund 

Eigersund 
kommune 

500 000,- 2012 Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
ev. reguleringsplan. 

  
4.4.             
  

Varberg – renovering av 
turveier  

Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 Søknad i 2010 

 
4.5.             
  

Langevann - tursti Eigersund 
kommune 

- 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan.   

4.6.             
  

Turvei Hellvik – 
utvidelse Launes – 
Tengs. 

Eigersund 
kommune 

- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan.    

4.7.             
  

Opplev Dalane 
(overnatting m.m.) 

Dalane 
Friluftsråd 

- 2010-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. 

  
  

5.                  
  

KULTURANLEGG/KULTURBYGG 

 
5.1.             
  

Evangeliehuset 
nyanlegg 

Pinsemenighet
en 

40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 1 
mill. godkjent 

  
Ferdig utført 

5.2.             
  

Egersund misjonshus Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus 

4.500.000 2011 Under arbeid. 
Søknad om 1 mill. 
godkjent Ferdig utført 

 
LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020 

 
Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste) 

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 2006 - 2013. 

ORDINÆRE NYANLEGG 

   

  Svømmehall Rundevoll/Hestnes 

  Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.) 

  Bowlingbane 

  Lysløype Helleland  

  Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i Egersundhallen. 
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  Klubbhus Egersund golfklubb , Maurholen 

  Flombelysning på hovedbanen på Husabø 

REHABILITERING 

  Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av voksenopplæringen. 

  Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
Øgreid 

KULTURANLEGG/KULTURBYGG 
Kulturhus på bytelttomta (Byrom?) 

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS 

FRILUFTSLIV 

  Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund kommune 

 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Følgende legges inn i handlingsprogrammet anlegg: Gymsal, garderobe, 
Evangeliehuset.” 

 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  

”Punkt 1.1.2 tas ut” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Aarsland og ordførerens tillegg enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-141/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Endringer i handlingsprogrammet (del av ”Plan for kultur – idrettsanlegg og fysisk aktivitet”) 
 

Handlingsprogram for anlegg 2013-2015 
 
 

Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig 
søker 

Total 
Kostnad 
kr: 

År 
(+/-1 
år) 

Krav til plan før 
bygging og søknad 
om tilskudd: 

STATUS: 
  

1.         ORDINÆRE NYANLEGG 
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1.1.             
  
 

Flerbrukshall Lagård 
med 
tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2  
størrelse) 
 

Uavklart, mulig 
A/S 
 

30 mill 
 
 

2013

 

Kostnader må 
utredes.  
 
Fremmes som egen 
politisk sak.  

Skisser er 
utarbeidet 

1.2.             
  

Ridehall Hestesenter  - 
Skåra 
rideklubb 

2.300.000 2012 Kostnader er utredet 
.  

 
Spillemiddelsøkn
ad er godkjent. 
Ferdig bygget 

1.3.             
  

Skyteanlegg/flomlys Egersund 
jeger og 
fiskerforening 

650.000 2011-
2012 

Kostnader er utredet 
.  Spillemiddelsøkn

ad er godkjent 
1.4.             
  

Utvide Egersund 
Motorstadion på 
Gjermestad – 
Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane 

Egersund & 
Dalane NMK 

6.300.000 2012-
2014 

Kostnader er utredet 
.  

Spillemiddelsøkn
ad er godkjent 

1.5.             
  

Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2013-
2014 

Kostnader må 
utredes. 

På vent 
1.6.             
  

Kunstgress – Helleland Eigersund 
kommune/Hell
eland 

2,800 000,- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
saksbane. 

 Aktuelt med 
kunstgras halv 
størrelse mellom 
grasbanen og 
skolen 

1.7.             
  

Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøy-
sundet 

Egersund 
seilforening 

- 2011-
2014 

Kostnader må 
utredes. 

Påbegynt. 
Planering ferdig 
Bryggefront og 

flytebrygger 
etableres nå. 

1.8.             
  

Garderobeanlegg med  
redskapshus                      

Eiger              - 2013 Kostnader må 
utredes. 

Avventes med 
tanke på bygging 
av fotballhall 

1.9.           Klubbhus Egersund & 
Dalane NMK 

8  2012-
2013 

Planlegges 
Lite aktuelt 

 
1.10 Maurholen golfbane 

Redskapshus/ 
Overbygg 

 Egersund 
golfklubb 

1.150.000 2012 Under oppføring 
Spillemiddelsøkn

ad sendt 
1.11 Bakkebø fotballbane 

Ombygging til 
kunstgress 

EIK 6-8 mill 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad ventes 
1.12 Parkeringsareal 

Mydland 
Egersund 
skiforening 

Uavklart 2013 Etablert 
Kjøpes fra privat eier 

 
1.13 Gymsal og garderober Evangelie-

huset 
Uavklart   

 
2.                    

REHABILITERING 

2.2          Helleland grasbane - 
Dreneringsgrøft 

Eigersund 
kommune 

350.000 2012 Snart ferdig utført 

Spillemiddelsøk-
nad blir sendt 
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2.3      Rehabilitering idrettshall 
Eigerhuset 

I. L. Eiger 750.000 2011-
2013 

Snart ferdig utført 

Spillemiddelsøk-
nad ventes 

2.4          Fotland skytebane Egersund 
pistolklubb 

800.000_ 2011-
2012 

Planlegges 
Spillemiddelsøk-

nad blir sendt  
3.                    

NÆRMILJØANLEGG 

3.1.             
  

Kiellandskogen/Varden/
Rundevoll skole 
turveier, gapahuk 

Rundevoll 
skole FAU 

450 000 2011-
2012 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Ikke påbegynt 

3.2.             
  

Nærmiljøanlegg for golf 
- Lagård 

Egersund 
golfklubb 

- 2011-
2013 

Støtte fra Norges 
golfforbund 

Lite aktuelt 
3.3.             
  

Nærmiljøanlegg 
Skadbergsanden 

Eigersund 
kommune 

400 000 2011-
2012 

- 

Under arbeid 
3.4.             
  

Vannbassengan - 
Låvaberget - gapahuk 

Eigersund 
kommune 

- 2012  

Utført 2012 
Burmaveien/Nisseland 3.5.             

  

 - gapahuk 

Eigersund 
kommune 

- 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. 

  
  

3.6.             
  

Nærmiljøanlegg i alle 
deler av kommunen. 

Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.   

3.7.             
  

Lekeplasser Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.   

3.8.             
  

Oppjustering av større 
balløkker  til 
nærmiljøanlegg 

Eigersund 
kommune 

- 2011-
2013 

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes som 
egen politisk sak og 
innarbeides i 
økonomiplan.   

3.9.             
  

Skatepark Eigersund 
kommune 

400.000 2013 Plasseres på 
Slettebø 

Planlegges 
Opparbeidelse av 

arealet er 
påbegynt 

3.10.           Nærmiljøanlegg Åsane Pinsemenighet
en 

2.000.000 2012 Planlagt utført våren 
2012. Søker 
spillemidler. Under arbeid 

3.11 Nærmiljøkart EGE Egersund o-
klubb 

30.000 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad sendt 
3.12 Nærmiljøanlegg 

Grøne bråden skole 
Eigersund 
kommune/ 
FAU 

188.000 2013 Planlagt 
Spillemiddelsøk-

nad sendt 
4.                    

FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur) 

4.1.             
  

Båtutfartsområder -  
Nordra Sundet 

Dalane 
Friluftsråd/ 
Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 500.000 søknad  

  
4.2.             
  

Maurholen Stasjon – 
dagsturhytte 

Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009 
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4.3.             
  

Toalettanlegg turveg 
Hellvik-Egersund 

Eigersund 
kommune 

500 000,- 2012 Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
ev. reguleringsplan. 

  
4.4.             
  

Varberg – renovering av 
turveier  

Eigersund 
kommune 

500.000,- 2012 Søknad i 2010 

 
4.5.             
  

Langevann - tursti Eigersund 
kommune 

- 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan.   

4.6.             
  

Turvei Hellvik – 
utvidelse Launes – 
Tengs. 

Eigersund 
kommune 

- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan.    

4.7.             
  

Opplev Dalane 
(overnatting m.m.) 

Dalane 
Friluftsråd 

- 2010-
2013 

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. 

  
  

5.                  
  

KULTURANLEGG/KULTURBYGG 

 
5.1.             
  

Evangeliehuset 
nyanlegg 

Pinsemenighet
en 

40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 1 
mill. godkjent 

  
Ferdig utført 

5.2.             
  

Egersund misjonshus Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus 

4.500.000 2011 Under arbeid. 
Søknad om 1 mill. 
godkjent Ferdig utført 

 
LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020 

 
Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste) 

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 2006 - 2013. 

ORDINÆRE NYANLEGG 

   

  Svømmehall Rundevoll/Hestnes 

  Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.) 

  Bowlingbane 

  Lysløype Helleland  

  Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i Egersundhallen. 

  Klubbhus Egersund golfklubb , Maurholen 

  Flombelysning på hovedbanen på Husabø 

REHABILITERING 

  Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av voksenopplæringen. 

  Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
Øgreid 

KULTURANLEGG/KULTURBYGG 
Kulturhus på bytelttomta (Byrom?) 

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS 

FRILUFTSLIV 
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  Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund kommune 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

142/12: 2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale 
og regionale kulturbygg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  
Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2013, basert på behandling i 
 Eigersund idrettsråd, vedtas som følger: 
 
 

Anlegg for idrett og 
friluftsliv - ordinær 

Anleggssted/enhet 
Første 

søknadsår 
Søker Søknadssum 

Total 
kostnad 

Prioritet 

Eiger kunstgressbane 
 

Eiger 
idrettsanlegg 
Kunstgressbane 

2008 EIGER IL (2 177 000) 
700 000 er 
utbetalt 

6 532 000 1 

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 108 750 2 

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund 
kommune 

503 000 1 509 000 3 

Istandsetting av 
Maurholen stasjon - 
vokterbolig 

Maurholen stasjon 
dagsturhytte trinn 
1 
 

2008 Eigersund 
kommune 

295 000 1 065 000 4 

Hellvik sanitæranlegg 
ved den gml. Jærbanen 

Turveg Hellvik - 
Egersund 
Hellvik 
sanitæranlegg 

2009 Eigersund 
kommune 

80 000 259 000 5 

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik - 
Egersund 

2009 Eigersund 
kommune 

80 000 263 000 6 

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg 

Maurholen stasjon 
trinn 2 
 

2010 Eigersund 
kommune 

350 000 1 578 000 7 

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti) 

Leirduebane 
Øgreid 

2011 Eigersund Jeger 
og Fiskeforening 

219 000 657 000 8 

Skåra hestesenter - 
ridehall 

Skåra hestesenter 
ridehall 

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9 

Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 108 750 10 

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 112 000 11 
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Bygg for oppbevaring av 
golfutstyr 

Maurholen 
golfbane 

2013 Egersund 
golfklubb 

382 000 1 147 000 12 

Kunstgressbane 
60 x 40 m 

Helleland 2013 Helleland I L 900 000 2 800 000 13 

Fotland pistolbane Fotland 2013 Egersund 
pistolklubb 

267 000 800 000 14 

Utstyrsbank 
(Rytterstua, Slettebø) 

Slettebø 2013 Dalane friluftsråd 632 000 1 898 000 15 

Gymsal og garderober Evangeliehuset 2013 Pinsemenigheten 
Egersund 

1 300 000 4.000.000 16 

Sanitæranlegg 
Eigerøy 

Ved 
parkeringsplassen 
til Eigerøy fyr 

2013 Eigersund 
kommune 

95.000 285 000 17 

Nærmiljøanlegg:       

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1 

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-
heten Egersund 

200 000 400 000 1 

Skatepark trinn 1 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune 

200 000 400 000 2 

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 2 

Evangeliehuset 2013 Pinsemenig-
heten Egersund 

200 000 400 000 3 

Skatepark trinn 2 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune 

200 000 400 000 4 

Apparat i tilknytning til 
aktivitetsløype 

Grøne bråden 
skole 

2013 Eigersund 
kommune 

94 000 188 000 5 

Gapakuk Grøne bråden 
skole 

2013 Eigersund 
kommune 

50 000 100 000 6 

Gapahuk Rundevoll skole 2013 Eigersund 
kommune 

50 000 100 000 7 

Rehabilitering       

Eigerhuset 
Oppgradering 
garderober, toaletter med 
mer. 
 

Hålå, Eigerøy 2013 Eiger F K 250 000 750 000 1 

Lokale kulturbygg:       

Evangeliehuset/Egersund 
arena 

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-
heten 
Egersund 

(1 000 000) 
Rest:500 000 

52 000 000 1 
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Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus 

2011 Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus 

(1 000 000) 
Rest:500 000 

4 500 000 2 

 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
FS-142/12 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  
Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2013, basert på behandling i 
 Eigersund idrettsråd, vedtas som følger: 
 

Anlegg for idrett og 
friluftsliv - ordinær 

Anleggssted/enhet 
Første 

søknadsår 
Søker Søknadssum 

Total 
kostnad 

Prioritet 

Eiger kunstgressbane 
 

Eiger 
idrettsanlegg 
Kunstgressbane 

2008 EIGER IL (2 177 000) 
700 000 er 
utbetalt 

6 532 000 1 

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 108 750 2 

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund 
kommune 

503 000 1 509 000 3 

Istandsetting av 
Maurholen stasjon - 
vokterbolig 

Maurholen stasjon 
dagsturhytte trinn 
1 
 

2008 Eigersund 
kommune 

295 000 1 065 000 4 

Hellvik sanitæranlegg 
ved den gml. Jærbanen 

Turveg Hellvik - 
Egersund 
Hellvik 
sanitæranlegg 

2009 Eigersund 
kommune 

80 000 259 000 5 

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik - 
Egersund 

2009 Eigersund 
kommune 

80 000 263 000 6 

Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg 

Maurholen stasjon 
trinn 2 
 

2010 Eigersund 
kommune 

350 000 1 578 000 7 

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti) 

Leirduebane 
Øgreid 

2011 Eigersund Jeger 
og Fiskeforening 

219 000 657 000 8 

Skåra hestesenter - 
ridehall 

Skåra hestesenter 
ridehall 

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9 
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Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 108 750 10 

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik 

2012 Egersund & 
Dalane, NMK 

700 000 2 112 000 11 

Bygg for oppbevaring av 
golfutstyr 

Maurholen 
golfbane 

2013 Egersund 
golfklubb 

382 000 1 147 000 12 

Kunstgressbane 
60 x 40 m 

Helleland 2013 Helleland I L 900 000 2 800 000 13 

Fotland pistolbane Fotland 2013 Egersund 
pistolklubb 

267 000 800 000 14 

Utstyrsbank 
(Rytterstua, Slettebø) 

Slettebø 2013 Dalane friluftsråd 632 000 1 898 000 15 

Gymsal og garderober Evangeliehuset 2013 Pinsemenigheten 
Egersund 

1 300 000 4.000.000 16 

Sanitæranlegg 
Eigerøy 

Ved 
parkeringsplassen 
til Eigerøy fyr 

2013 Eigersund 
kommune 

95.000 285 000 17 

Nærmiljøanlegg:       

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1 

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-
heten Egersund 

200 000 400 000 1 

Skatepark trinn 1 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune 

200 000 400 000 2 

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 2 

Evangeliehuset 2013 Pinsemenig-
heten Egersund 

200 000 400 000 3 

Skatepark trinn 2 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune 

200 000 400 000 4 

Apparat i tilknytning til 
aktivitetsløype 

Grøne bråden 
skole 

2013 Eigersund 
kommune 

94 000 188 000 5 

Gapakuk Grøne bråden 
skole 

2013 Eigersund 
kommune 

50 000 100 000 6 

Gapahuk Rundevoll skole 2013 Eigersund 
kommune 

50 000 100 000 7 

Rehabilitering       

Eigerhuset 
Oppgradering 
garderober, toaletter med 
mer. 
 

Hålå, Eigerøy 2013 Eiger F K 250 000 750 000 1 



 

 27

Lokale kulturbygg:       

Evangeliehuset/Egersund 
arena 

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-
heten 
Egersund 

(1 000 000) 
Rest:500 000 

52 000 000 1 

Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus 

2011 Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus 

(1 000 000) 
Rest:500 000 

4 500 000 2 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

143/12: Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal 
begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole. 

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013. 

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for 
elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017. 

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. 

 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

”Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 
eldre søsken må få gå på samme skole.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Tråsaviks tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-039/12 Vedtak: 

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø 
som skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller 
Grøne Bråden skole. 

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013. 

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom 
for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 
2016/2017. 
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5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. 
6. Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 

eldre søsken må få gå på samme skole. 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme 
skole.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-143/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:  

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø 
som skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller 
Grøne Bråden skole. 

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013. 

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom 
for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 
2016/2017. 

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. 
6. Søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på 

samme skole. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
 
 

144/12: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering. 
 
05.12.2012 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
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Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-038/12 Vedtak: 
 

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-144/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
  

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

145/12: Eiger FK - idrettsbarnehage  
 

Rådmannens forslag til vedtak 29.10.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Rådmannen innstiller på at Eiger FK får godkjent sin søknad om å opprette en 4 

avdelings idrettsbarnehage og de vil få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med andre 
ikke – kommunale barnehager, tilsvarende kr. 7600,-pr. barn (for 2012). 

 
2. Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt 

driftstilskudd, da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt rammefinansiert 
01.01. 2011 og det ikke er et barneoverskudd i dag stort nok til å dekke behovet for en ny 
barnehage på 4- avdelinger. 
Det betyr at det totale antall førskolebarn i kommunen vil bli spredt på flere barnehager 
med færre barn i flere av barnehagene som resultat. Dette betyr at økonomien til alle blir 
svekket. 

 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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FS-145/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Rådmannen innstiller på at Eiger FK får godkjent sin søknad om å opprette en 4 
avdelings idrettsbarnehage og de vil få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med andre 
ikke – kommunale barnehager, tilsvarende kr. 7600,-pr. barn (for 2012). 

 
2. Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt 

driftstilskudd, da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt rammefinansiert 
01.01. 2011 og det ikke er et barneoverskudd i dag stort nok til å dekke behovet for en 
ny barnehage på 4- avdelinger.  
Det betyr at det totale antall førskolebarn i kommunen vil bli spredt på flere barnehager 
med færre barn i flere av barnehagene som resultat. Dette betyr at økonomien til alle blir 
svekket. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

146/12: Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i 
Dalane  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune slutter seg til videreføring av Bygdeutvikling i Dalane til og med 

2015 med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal),  
Innovasjon Norge Rogaland og  Fylkesmannen i Rogaland) 

 
2. I begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode tar Eigersund kommune stilling til om 

prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode.  
 

3. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen.  

 
4. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass på Landbrukssenteret på Helleland.  

 
5. Styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon Norge og 1 fra 

Fylkesmannen i Rogaland (leder av styringsgruppa og prosjektansvarlig) videreføres.  
 

6. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene deles 
ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver.  

 
7. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter 2015.  

 
8. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 

vedtak om deltakelse i prosjektet.   
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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FS-146/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune slutter seg til videreføring av Bygdeutvikling i Dalane til og med 
2015 med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal),  
Innovasjon Norge Rogaland og  Fylkesmannen i Rogaland) 

 
2. I begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode tar Eigersund kommune stilling til om 

prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode.  
 

3. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen.  

 
4. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass på Landbrukssenteret på Helleland.  

 
5. Styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon Norge og 1 fra 

Fylkesmannen i Rogaland (leder av styringsgruppa og prosjektansvarlig) videreføres.  
 

6. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene deles 
ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver.  

 
7. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter 2015.  

 
8. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 

vedtak om deltakelse i prosjektet.   
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

147/12: Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og 
Kompetansefond.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune godkjenner det reviderte utkast til vedtekter for Dalane Universitets 
og Kompetansefond slik det er vedlagt og anbefalt i Dalanerådets møte 25.04.12. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling  enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-147/12 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
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Eigersund kommune godkjenner det reviderte utkast til vedtekter for Dalane 
Universitets og Kompetansefond slik det er vedlagt og anbefalt i Dalanerådets møte 
25.04.12. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

148/12: Satsingsområder for grunnskolen for 2013.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 26.11.2012: 
 
For 2013 er tidlig innsats, nulltoleranse for mobbing og ferdigheter i lesing skriving og 
regning hovedstasingsområder i grunnskolen i Eigersund. 
 
Arbeid med tidlig innsats gis høy prioritet i alle aktiviteter og fag. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-148/12 Vedtak: 
 

For 2013 er tidlig innsats, nulltoleranse for mobbing og ferdigheter i lesing skriving og 
regning hovedstasingsområder i grunnskolen i Eigersund. 
 
Arbeid med tidlig innsats gis høy prioritet i alle aktiviteter og fag. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

149/12: Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer    
Rådmannens forslag til vedtak 08.11.2012:                                                          
 
1. Eigersund kommune tilbyr nåværende og tidligere private aksjeeiere i Uninor AS 

et nytt og omforenet tilbud kr. 761,55,- pr. aksje for innløsing av de private 
aksjene i Uninor AS.    

 
2. Tilbudet gjelder alle aksjer også tidligere kjøpte aksjer. 
 
3. Eigersund kommune dekker utgiftene på i alt 13.177,-. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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FS-149/12 Vedtak: 
 

1. Eigersund kommune tilbyr nåværende og tidligere private aksjeeiere i Uninor AS 
et nytt og omforenet tilbud kr. 761,55,- pr. aksje for innløsing av de private 
aksjene i Uninor AS.    

 
2. Tilbudet gjelder alle aksjer også tidligere kjøpte aksjer. 

 
3. Eigersund kommune dekker utgiftene på i alt 13.177,-. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

150/12: Skjenkekontroller - Hauen Kro  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012: 
 
Hauen Kro AS gis en skriftlig advarsel som følge av skjenkerapport, datert 26/5, 
mottatt i kommunen fra skjenkekontrollen 1. juni 2012. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
TOMMY BJELLÅS (FRP) erklærte seg ugild da han er styreleder i et skjenkested i byen, jf. fvl. § 
6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Tom Harry Albertsen  (FRP) tok sete. 

---- o ---- 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-150/12 Vedtak: 
 

Hauen Kro AS gis en skriftlig advarsel som følge av skjenkerapport, datert 26/5, 
mottatt i kommunen fra skjenkekontrollen 1. juni 2012..  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

151/12: Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift  
 

Rådmannens forslag til vedtak 16.11.2012: 
 
Søknad om refusjon avslås. 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
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 LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om hvorvidt han var ugild da han er medlem av 
Egersund Mandssangforening , jf. fvl. § 6, 2.ledd. Astrid H. Robertson (H) tok sete under 
behandling av spørsmål om habilitet. 

 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:  
”Formannskapet anser ikke ordføreren, som er vanlig medlem i foreningen, som inhabil i 

 saken.” 
 

Votering habilitet: 
Stapnes’ forslag enstemmig vedtatt. Ordføreren tok igjen sete. 

---- o ---- 
 

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) tok sete i saken før votering. Edmund Iversen (KrF) forlot 
utvalget. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
FS-151/12 Vedtak: 
 

Søknad om refusjon avslås. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

152/12: Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.11.2012: 
 
1. 17. mai arrangementet for 2013 tildeles Egersund Idrettsklubb. Tildelingen skjer på 

følgende vilkår: 
  a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
  b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
  c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
  d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1011 
 

2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert 
arrangement. I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter 
forbundet med bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 
14707.1011. 

 
3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og 

Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1011. 
 
4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg 

eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 
 
5. Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09 
 
6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på 

kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
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13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-152/12 Vedtak: 
 

1. 17. mai arrangementet for 2013 tildeles Egersund Idrettsklubb. Tildelingen skjer på 
følgende vilkår: 

a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie. 
b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie. 
c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune. 
d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1011 

 
2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert 

arrangement. I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter 
forbundet med bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 
14707.1011. 

 
3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og 

Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1011. 
 

4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg 
eller arrangementer som avvikles på 17. mai. 

 
5. Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09 

 
6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på 

kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
153/12: Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.11.2012: 
 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/28799 I 07.11.2012 LVSH 
Vertskommunetilskuddene 
og pensjonsutfordringene i 
årene som kommer. 

2 12/28381 I 31.10.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Robåten FUS 
barnehage for 2012 

3 12/28382 I 31.10.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Kiellandskogen 
FUS barnehage as 

4 12/28383 I 31.10.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Helleland FUS 
barnehage as for 2012 
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5 12/28384 I 31.10.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Oppheving av vedtak om 
tilskudd til Hestnes FUS 
barnehage for 2012 

 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-153/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

154/12: Endring - oppnevning av medlem til kontrollutvalg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.12.2012: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
13.12.2012 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-154/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken.  



 


