
 
 

Utvalg: Formannskapet 
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004/13: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 6.3.2013.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 23.01.2013: 
 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Rådmannen orienterte om at de nye kommunalsjefene, Eivind Galtvik kommunalsjef kultur 

og oppvekst, Nina Bolme Steinsholt kommunalsjef helse og omsorg, har tiltrådt. 
 
 Rådmannen orienterte om fremdrift og status for prosjektet Eigesund 2017. 
 
 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål ved hva som er status for Fylkesmannens tilsyn i 

barnehagesektoren.  
 
Rådmannen og skolefaglig konsulent Nils Georg Hansen orienterte om saken, og at 
kommunen i dag fikk oversendt den endelig tilsynsrapporten. Det ble orientert om innholdet i 
rapporten. Den vil bli lagt frem for formannskapet til neste møte. 

 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål ved formulering i vedtektene for opptak i SFO der det 

fremkommer at barn med spesielle behov kan tildeles plass dersom SFO tildeles nødvendig 
ressurser, samt konsekvenser/status for denne formuleringen. 
 
Skolefaglig konsulent Nils Georg Hansen orienterte om at barn med spesielle behov stort 
sett alltid fikk plass fordi de var prioritert. 

 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål ved kommunens rutiner for oppfølging av 

investeringsprosjekter. Dette med bakgrunn i mediaoppslag fra andre kommuner som har 
opplevd store overskridelser ved byggeprosjekter. 
 
Rådmannen vil gi formannskapet en orientering om kommunens rutiner på dette, rutiner 
som for øvrig anses som gode på dette feltet. 

 
 
 Jon Aarsland (KrF) stilte spørsmål ved rusomsorgen. Eigersund kommune fikk kritikk for 

manglende tiltak innenfor rusomsorgen sist høst. Som en første brannslukning fikk 
Fyrlyssenteret forlenget sin avtale inntil deler av tilbudet ble lyst ut på anbud, men det skulle 
og utarbeides et helhetlig tilbud. Hvor langt er en kommet i dette arbeidet? Og hvordan går 
det med anbudet. Er der mange som har lagt inn tilbud? 
 
Helsefaglig ansvarlig Anne Brit Tengesdal orienterte om at det ikke var kommet inn noen 
tilbud og at kommunen arbeidet med å opprettholde et lavterskeltilbud. Kommunen hadde 
også knyttet til seg en spesialist som har gitt en del råd og innspill knyttet til organisering av 
bla Maigården. Administrasjonen vil fremme en egen sak om dette. 

 
 
 Brit L. Kvassheim (V) stilte spørsmål om hva som er status for barnehageopptaket. 

 
Skolefaglig konsulent Nils Georg Hansen orienterte om status og at ikke alle rettighetsbarn 
foreløpig har fått plass. 



 
 
 Svanhild Wetteland-Skåra orienterte om at det skal velges styrerepresentanter til DIM og at 

forslag til kandidater kan oversendes til henne da hun er medlem i valgkomiteen. 
 
 
Votering: 
 
 
FS-004/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

005/13: Evangeliehuset - søknad om forlengelse av garanti  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 20.000.000 
kroner overfor Pinsemenigheten Evangeliehuset knyttet til ”Nye Evangeliehuset”.  
a. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 20.000.000 kroner med tillegg av 

2% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Nå nedbetalt til 19.188.000 kroner.  

b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører 
etter 30 år med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.  

c. Garantien utløper senest 01.02.2043. 
d. Eigersund kommune skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret.  
e. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.  
f. Selvskyldnergaranti gis under forutsetning av endelig godkjenning av 

Fylkesmann i Rogaland og at beregnet egenkapital nås. 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Bente S. Gundvaldsen (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun tidligere har vært erklært 

inhabil i saken, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Alf Tore Sæstad 
(KrF) tok sete. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-005/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 20.000.000 kroner 

overfor Pinsemenigheten Evangeliehuset knyttet til ”Nye Evangeliehuset”.  
a. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 20.000.000 kroner med tillegg av 2% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Nå nedbetalt til 19.188.000 kroner.  



b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 30 år 
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.  

c. Garantien utløper senest 01.02.2043. 
d. Eigersund kommune skal ha pant i bygget tilsvarende garantiansvaret.  
e. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.  
f. Selvskyldnergaranti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i 

Rogaland og at beregnet egenkapital nås. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

006/13: Overdragelse av boligareal til Eiger FK - prinsippsak  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Som et bærende prinsipp skal ikke Eigersund kommune overdra regulerte boligarealer til lag, 
organisasjoner eller foreninger vederlagsfritt.  
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune og Eiger FK går i forhandling med sikte på å komme frem til 
enighet om en pris for boligarealene.” 

 
 
Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune ønsker å overføre boligareal vederlagsfritt til Eiger FK, men før 
vedtak om dette kan gjøres må lovligheten av dette utredes. Saken sendes derfor tilbake 
til administrasjonen for utredning av dette. 
 
Det forutsettes også at omsøkt areal blir omregulert til boligareal som vist i skissen Eiger 
FK har lagt fram, før dette kan overføres til Eiger FK.” 

 
 
Votering: 
Aarslands forslag falt med 2 stemmer for. (KrF) 
Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Berglyds forslag. (KrF + SP) 
 
 
FS-006/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Som et bærende prinsipp skal ikke Eigersund kommune overdra regulerte boligarealer til 
lag, organisasjoner eller foreninger vederlagsfritt.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

007/13: Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av 
KF for næring og havn  



Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Tomteutvikling for næring etableres som en del av nytt KF for næring og havn.  
2. Foretaket skal samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med 

tidlig kontakt i ulike saker.  
3. Tomteutvikling for bolig beholdes sammen med det kommunale behovet for kjøp og salg 

av eiendom, i en samlet funksjon i Teknisk avdeling som i dag.  
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Tomteutvikling for næring og bolig etableres som en del av nytt KF for næring og havn. 
2. Foretaket skal samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med 

tidlig kontakt i ulike saker.” 
 
 
Votering: 
Stapnes’ forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (V) 
 
 
FS-007/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Tomteutvikling for næring og bolig etableres som en del av nytt KF for næring og havn. 
2. Foretaket skal samarbeide tett og ha en god dialog med kommunale fagavdelinger med 

tidlig kontakt i ulike saker. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

008/13: Endring - oppnevning av nytt varamedlem til 
kontrollutvalget  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.02.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Som nytt 2. varamedlem til kontrollutvalget velges……….. 
 
2. Dersom Martin Liland fortsetter i vikariatet/ansettes kommunen etter august 2013 

forlenges oppnevningen tilsvarende vikariatets lengde.  Dersom Martin Liland blir 
fastansatt i kommunen gjøres oppnevningen i pkt. 1 permanent. 

 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 



Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-008/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Som nytt 2. varamedlem til kontrollutvalget velges  
 
2. Dersom Martin Liland fortsetter i vikariatet/ansettes kommunen etter august 2013 

forlenges oppnevningen tilsvarende vikariatets lengde.  Dersom Martin Liland blir 
fastansatt i kommunen gjøres oppnevningen i pkt. 1 permanent. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

009/13: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
16.1.2013  
 

Forslag til vedtak 23.01.2013: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 16.1.2013 godkjennes. 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
FS-009/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 16.1.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

010/13: Detaljbudsjett 2013 - sentraladministrasjon  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013: 
1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013 – for Sentraladministrasjon. 
2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) disponeres slik………... 
3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (65.000 kr) og Egersund Visefestival (65.000 

kroner) gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (130.000 kroner årlig - 
ansvar 1080).  

 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren foreslo slikt vedtak:  



”Tillegg til punkt 2: ses i sammenheng med delegasjon til ordføreren vedr. avtale med 
Sentrumsforeningen.” 
 

Ordføreren foreslo slikt vedtak:  
Nytt punkt 4: Rådmannen innarbeider sommeråpen kirke (kr. 25.000,-) i neste 
økonomirapport og som fast ordning.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-010/13 Vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013 – for Sentraladministrasjon. 
2. Midler knyttet opp mot reiseliv (100.000 kr) ses i sammenheng med delegasjon til 

ordføreren vedr. avtale med Sentrumsforeningen. 
3. Tilskuddene til Dalane Bluesfestival (65.000 kr) og Egersund Visefestival (65.000 kroner) 

gis av midler som kommer inn på Næringsfondet (130.000 kroner årlig - ansvar 1080).  
4. Rådmannen innarbeider sommeråpen kirke (kr. 25.000,-) i neste økonomirapport og 

som fast ordning. 
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

011/13: Detaljbudsjett 2013 - Helse og omsorgsavdelingen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 06.02.2013: 
 
Formannskapet vedtar fremlagt deltaljbudsjett for 2013. 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
FS-011/13 Vedtak: 
 

Formannskapet vedtar fremlagt deltaljbudsjett for 2013. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

012/13: 012/13: Detaljbudsjett 2013 kultur og oppvekst  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013. 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
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Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-012/13 Vedtak: 

 
Formannskapet vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

013/13: Salg av areal til bygging av ny trafostasjon på Slettebø  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013: 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris på salg av areal til ny trafostasjon på 
Slettebø med Dalane Energi. 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:  

”Eigersund kommune skal sikres adkomst til jernbaneundergang jf. tidligere behandling i 
miljøutvalget.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-013/13 Vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris på salg av areal til ny trafostasjon på 
Slettebø med Dalane Energi. 

 
2. Eigersund kommune skal sikres adkomst til jernbaneundergang jf. tidligere behandling i 

miljøutvalget. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

014/13: Referatsaker til formannskapets  møte 6.3.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.02.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/31554 X 21.01.2013 D 
Etablering av øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud i Eigersund 
kommune 

2 13/768 I 02.01.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd for 2012 til Varden 
andelsbarnehage, Eigerøy, 
Lykkeliten og Skattekisten 
barnehager 

3 13/1743 I 14.01.2013 Kystverket Foreløpig svar - forvaltning 
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av havnekapital Eigersund 
kommune 

4 12/30985 
M
P 

04.12.2012  
Protokoll fra Felles 
brukerutvalgs møte  
05.12.2012 

5 13/2938 U 28.01.2013 Kystverket 
Foreløpig svar - forvaltning 
av havnekapital Eigersund 
kommune 

6 13/1157 I 09.01.2013 LEVE Rogaland 
Søknad om støtte til LEVE 
Rogaland sitt arbeid 

7 12/30519 I 29.11.2012 
Stavanger 
universitetssjukehus 

Rapport fra oppsøkende 
behandlingsteam Dalane 

8 13/1632 I 09.01.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kopi av brev fra 
Skattedirektoratet til Skatt-
Midt-Norget 
(bostedsadresse) 

9 13/1633 I 06.12.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kopi av brev fra 
Finansdepartementet til 
Skattedirektoratet 
(bostedsadresse) 

 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
FS-014/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

 
015/13: Kulturstipend 2012  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013: 
 
Kulturstipendet for 2012 tildeles Thor Kristian Klepp 
 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Møtet ble behandlingen av saken jf. kl. 31, nr 3.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-015/13 Vedtak: 
 

Kulturstipendet for 2012 tildeles Thor Kristian Klepp 
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Vedtaket er enstemmig.  
 
 

016/13: Plan for realisering av næringstomter  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.02.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøp av næringsareal til en verdi av inntil kr 

12 mill i Eigestad Næringspark. I forhandlingene trekkes ordfører og varaordfører aktivt 
inn. Ved eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha disposisjonsrett på 
transaksjonstidspunktet. Salgssummen fastsettes etter takst og skal omfatte ferdig 
opparbeidet næringsområde. 
 
Prosjektet finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler knyttet opp mot tidligere 
forskuttering på 10.700.000 kroner (konto 2535009) og via økt låneopptak på 1.300.000 
kroner. Finansieringen skjer i 2013.  
 
Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og kjøpe næringsareal til en verdi av inntil kr 
3 mill i Svanevågen. I forhandlingene trekkes ordfører og varaordfører aktivt inn. Ved 
eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha disposisjonsrett på transaksjonstidspunktet. 
Salgssummen fastsettes etter takst og skal omfatte ferdig opparbeidet næringsområde. 
 
Prosjektet finansieres ved bruk av økt låneopptak på 3.000.000 kroner. Finansieringen 
skjer i 2013.  
 
Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 
 

3. Som følge av punktene 1 og 2 økes låneopptaket i 2013 med totalt 4,3 millioner kroner. 
Samlet låneopptak for 2013 blir etter økningen totalt 89.900.000 kroner. Økte 
finanskostnader i 2013 tas opp i forbindelse med økonomirapportering, men hvor 
finansiering av økte finanskostnader i 2013 dekkes av finansfondet.  
 

4. Økte finanskostnader knyttet opp mot økt lån – innarbeides i budsjettet for 2014.  
 

5. Ved salg av kommunale næringstomter ved nevnte felt ved Eigestad Næringspark og 
Svanevågen nyttes salgssummen til nedbetaling av kommunale lån.  

 
6. Ordføreren får fullmakt til å aktivt markedsføre Kaupanes og andre ”modne” områder i de 

sammenhenger hvor dette vurderes som viktig. Fullmakten gjelder frem til nytt 
kommunalt foretak ”Eigersund Havn og næring” er etablert med egen daglig leder.  I 
samråd med rådmann trekkes nødvendige ressurser inn i dette arbeidet. Det satses først 
og fremst på å få etablert virksomheter som genererer arbeidsplasser til kommunen. 



 
 
06.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Frank Emil Moen (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er i forhandlinger med part 

i saken om etablering mv. på Eigestad Næringspark, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og Renate Tråsavik (AP) tok sete. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-016/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøp av næringsareal til en verdi av 
inntil kr 12 mill i Eigestad Næringspark. I forhandlingene trekkes ordfører og 
varaordfører aktivt inn. Ved eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha 
disposisjonsrett på transaksjonstidspunktet. Salgssummen fastsettes etter takst 
og skal omfatte ferdig opparbeidet næringsområde. 
 
Prosjektet finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler knyttet opp mot tidligere 
forskuttering på 10.700.000 kroner (konto 2535009) og via økt låneopptak på 
1.300.000 kroner. Finansieringen skjer i 2013.  
 
Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og kjøpe næringsareal til en verdi av 
inntil kr 3 mill i Svanevågen. I forhandlingene trekkes ordfører og varaordfører 
aktivt inn. Ved eventuelt kjøp skal Eigersund kommune ha disposisjonsrett på 
transaksjonstidspunktet. Salgssummen fastsettes etter takst og skal omfatte 
ferdig opparbeidet næringsområde. 
 
Prosjektet finansieres ved bruk av økt låneopptak på 3.000.000 kroner. 
Finansieringen skjer i 2013.  
 
Fremforhandlet avtale legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning. 
 

3. Som følge av punktene 1 og 2 økes låneopptaket i 2013 med totalt 4,3 millioner 
kroner. Samlet låneopptak for 2013 blir etter økningen totalt 89.900.000 kroner. 
Økte finanskostnader i 2013 tas opp i forbindelse med økonomirapportering, men 
hvor finansiering av økte finanskostnader i 2013 dekkes av finansfondet.  
 

4. Økte finanskostnader knyttet opp mot økt lån – innarbeides i budsjettet for 2014.  
 

5. Ved salg av kommunale næringstomter ved nevnte felt ved Eigestad Næringspark 
og Svanevågen nyttes salgssummen til nedbetaling av kommunale lån.  

 
6. Ordføreren får fullmakt til å aktivt markedsføre Kaupanes og andre ”modne” 

områder i de sammenhenger hvor dette vurderes som viktig. Fullmakten gjelder 
frem til nytt kommunalt foretak ”Eigersund Havn og næring” er etablert med egen 
daglig leder.  I samråd med rådmann trekkes nødvendige ressurser inn i dette 
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arbeidet. Det satses først og fremst på å få etablert virksomheter som 
genererer arbeidsplasser til kommunen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 


