
 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 

 

kl 10:30 til 12:00 
Orientering om barnevernet v/konst. Barnevernsleder Anne Bodil 
Surdal. (En mindre del av orienteringen vil gå i lukket møte) 

kl 1200  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 

 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

017/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 17.4.2013  

 Avgjøres av kommunestyret:  

018/13 Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø ungdomsskole  

019/13 
Satsing på barnevernet - tilskudd til kompetanse og samhandlingstiltak i 
barnevernet 

 

020/13 Årsregnskap og årsmelding 2012 for Eigersund kommune  

021/13 Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune  

022/13 Mulighetsstudie - utvidelse av antall parkeringsplasser på Gruset  

023/13 Delegasjon etter matrikkelforskriftens § 51 1. ledd  

 Avgjøres av utvalget:  

024/13 Godkjenning av protokoll formannskapets møte 6.3.2013  

025/13 Skjenkekontroller vedr. Corner Pub & Diskotek  

026/13 Nye lokaler Voksenopplæringssenteret  

027/13 Referatsaker til formannskapets  møte 17.4.2013  

 
 
 
Egersund, 3. april 2013 
 
 
Leif Erik Egaas  
Ordfører     Leif Broch 
      Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 

 Det blir møte i Kommuneplanutvalget kl. 12:00. 
 Formannskapsmøte settes etter kommuneplanutvalgets slutt 
 Særskilt klagenemnd settes etter formannskapets slutt 

 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
 
 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 

-  Frank Emil Moen (AP)  for  Thusanee Lingeswaran (AP). 
-  Morten Haug (KRF)  for   Solveig Ege Tengesdal (KRF) 

 
 
 
 
Kommunestyremøte 22. april  Frist for endring: Fredag 15.mars 
 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 11.april 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 8.april 18:00 
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 9.april 18:00 
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 15.april 19:00 
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 10.april 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 11.april 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag  11.april 20:00 
  
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.03.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/588
Journalpostløpenr.:
13/7810

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 17.4.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 13.03.2013:
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Saker fra formannskapet som skal videre til 
kommunestyrets møte 22. april 2013 

 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

   

018/13 
 
012/13 

Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø 
ungdomsskole 

019/13 
  
013/13 

Satsing på barnevernet - tilskudd til kompetanse og 
samhandlingstiltak i barnevernet 

020/13 
 
014/13 

Årsregnskap og årsmelding 2012 for Eigersund 
kommune 

021/13 
  
015/13 

Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim 
kommune 

022/13 
 
016/13 

Mulighetsstudie - utvidelse av antall parkeringsplasser 
på Gruset 

 
023/13 

 
017/13 

Delegasjon etter matrikkelforskriftens § 51 1. ledd        

 
 
 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2013
Arkiv: :FA-B10, TI-&20
Arkivsaksnr.:
13/415
Journalpostløpenr.:
13/8349

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/13 Felles brukerutvalg 10.04.2013
018/13 Formannskapet 17.04.2013

Kommunestyret 22.04.2013

Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø 
ungdomsskole
  
Sammendrag:
- Plassmangel for Husabø skolene er kjent for kommunen. Administrasjonen tar selvkritikk 

for ikke å ha forutsett hvor prekært situasjonen er, særlig for Husabø ungdomsskole.
- Fra august 2013 har det tvunget seg frem alternative løsninger. En filial for 

ungdomsskoleelever på Rundevoll skole underlagt rektor ved Husabø ungdomsskole, er 
slik administrasjonen ser det, den beste løsningen.

- En filialløsning må sees på som en midlertidig ordning for å løse plassproblematikken 
ved Husabø skolene.

- Det er et mål å få på plass en helhetlig skolebruksplan for Eigersund kommune i løpet av 
2013.

Saksgang:
Felles brukerutvalg avgir uttale.
Saken avgjøres av formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
1. Det opprettes en filial på Rundevoll skole underlagt rektor ved Husabø ungdomsskole 

fra1.august 2013 med en tidshorisont på to år. 8.trinn med 29 elever i alt skoleåret 2013-
2014. 8.trinn + 9 trinn med 41 elever + 29 elever, totalt 70 elever skoleåret 2014-2015.

2. Opprettelse av ungdomsskolefilial på Rundevoll skole ses i sammenheng med 
utarbeidelse av Skolebruksplan bestilt av Kommunestyret i møte 17.12.12.
Skolebruksplan vil ta inn i seg så vel Temaplan for skole som plan for kretsgrenser.

      Skolebruksplan vil bli politisk behandlet i FS 12.12.13 og i KS 16.12.13 og vil bli integrert     
      i B2014 og økonomiplan for 2014-2017.

3. Rådmannen gis de nødvendige fullmakter til å sette tiltaket ved Rundevoll skole ut i livet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak KS 072/10 Skoletilhørighet og sak KS 040/10 Temaplan for skolen 2010-2013.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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- Plassproblemene ved Husabø barneskole og Husabø ungdomsskole har vært kjent for 
administrasjonen over flere år og har blitt flagget av så vel rektorer som av 
Utdanningsforbundet. Jfr. sak KS 072/10 Skoletilhørighet og sak KS 040/10 Temaplan for 
skolen 2010-2013.

- Det ble vedtatt i KS 17.12.12 i sak 143/12 å bygge et felles modulbygg for begge skolene 
med plass til tre klasserom fra og med oppstart skoleåret 2013-2014, samt å innrede 
keramikkrom ved siden av sløydsal til grupperom ved Husabø ungdomsskole. Sak KS 
143/12.

- På rådmannens ledermøte 7.februar 2013 kom det frem en ide om det kanskje var en 
bedre løsning å opprette ungdomstrinn ved Rundevoll skole. Administrasjonen i kultur og 
oppvekst ble bedt om å se nærmere på saken.

- Fredag 8.februar ble Utdanningsforbundet orientert.
- Mandag 18.februar ble det avholdt separate møter, hvor arbeidsgiver informerte aktuelle 

rektorer og Utdanningsforbundet orienterte sine tillitsvalgte ved Rundevoll skole, Husabø 
skole og Husabø ungdomsskole.

- Torsdag 21.februar ble det avholdt et felles møte mellom alle berørte parter. Møtereferat 
er vedlagt saken. Her ble det fremlagt ideen om å heller lage en filial under Husabø 
ungdomsskole, enn Rundevoll skole som 1-10 skole.

- Fredag 22.februar ble det avholdt orienteringsmøter for de ansatte ved Rundevoll skole, 
Husabø ungdomsskole og Husabø skole parallelt. Aktuelle trinn ble også orientert og 
foreldrene ved de tre berørte skolen fikk tilsendt informasjonsskriv.

- Samme informasjonsskriv ble også lagt ut på kommunens hjemmeside og sendt til 
aktuelle fagforeninger for orientering og eventuell uttalelse.

- Det ble innkalt til et ekstraordinært orienteringsmøte i Formannskapet mandag 
25.februar, hvor administrasjonen i kommunen orienterte om saken.

- Alle berørte parter fikk to ukers frist, gjeldende fra fredag 22.02 til fredag 08.03, til å gi 
eventuell uttalelse. 

- Administrasjonen var også i møte med Rundevoll FAU / SU mandag 4.mars.
- Det har kommet inn 8 høringsuttalelser ved fristens utløp. Disse er vedlagt saken.

Det har kommer inn i alt åtte ulike høringsuttalelser innen fristens utløp. Her er et utdrag. 
Selve uttalesene er vedlagt saken.

 FAU og SU ved Rundevoll skole
De påpeker at det viktigste er å ha fokus på hva som er best for elevene når først denne 
situasjonen er blitt slik den er.
FAU /SU velger å tro at alternativ med filialløsning vil være det beste. Elevene fra 
Rundevoll vil da være på Husabø til faste tider og på den måten få en form for tilhørighet 
til skolen og elevene der.
De påpeker at filial kun er en midlertidig løsning og behovet er stort for en ny 
ungdomsskole i Egersund.
Fra Elevrådet blir det sagt at for flertallet på 7.trinn er det greit å bli værende på 
Rundevoll.
 FAU ved Husabø ungdomsskole
FAU støtter forslaget om å opprette en filial med tilhold på Rundevoll skole.
 FAU og SU ved Husabø skole
Ser på seg selv som den minst berørte part i saken.
En positiv effekt vil være at det blir færre elever ved Husabø ungdomsskole og at Husabø 
skole vil få brakken for seg selv.
FAU og SU kan ikke få understreke nok at de foreslåtte tiltak er av kortsiktig karakter og 
anses som midlertidige løsninger som ikke på noen måte må gå på bekostning av de 
langsiktige planer om utbygging av skolene i sentrum!
 Rektor ved Husabø skole
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Rektor ved Husabø skole påpeker at de problemstillingene som nå foreligger har vært 
kjent lenge. Han skriver også at Husabø skole i liten grad blir berørt, men peker på at en 
skolebruksplan må utarbeides snarest og at vedtatt modulbygg må bli forbeholdt Husabø 
barneskolen alene.
 Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet ved Hovedtillitsvalgt skriver at de i flere år har gjort henvendelser til 
kommunen for å advare og informere mot store plassproblemer i Husabø krets.
De frykter at en midlertidig løsning kan ende opp som en permanent løsning og kan ikke 
gå inn for noen av de løsningene kommunen ved administrasjonen foreslår.
De ber kommunen se på alternative løsninger som å bygge om bomberom ved Husabø 
ungdomsskole til grupperom og arbeidsrom for lærere.
De ber kommunen se på mulighetene for å ta i bruk kulturskolens lokaler, helsestasjonen 
på Husabø, EIK sitt klubbhus og vedtatt oppsatt modulbygg.
Utdanningsforbundet er positiv til at kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe hvor de 
selv er representert i, for å lage skolebruksplan.
 Delta
Delta vil ikke gå inn i den faglige vurderingen av eventuelle valg for løsning, men i en 
helhetlig vurdering av situasjonen støtter Delta de vurderingene som 
Utdanningsforbundet har gjort.
Delta ser at det må fremsettes en snarlig midlertidig løsning, men vektlegger at det må 
utarbeides planer og iverksettelse av nødvendig utbygging som dekker fremtidig 
plassbehov.
 Fagforbundet
Fagforbundet peker på at trepartsamarbeidet som skal fungere i en kommune ikke er 
fulgt opp og at de ikke er tatt med på drøfting. De er også kritiske til at ansatte ved 
skolene som er berørt ikke har fått tid til å forberede seg før forslaget ble presentert.
Ellers, så ber Fagforbundet kommunen se på de samme løsninger som er foreslått av 
Utdanningsforbundet.
 Foreldrene på 6.trinn og 7.trinn ved Rundevoll skole
I tillegg til formelle rådsorganer som Foreldreutvalg (FAU). Samarbeidsutvalg(SU) og 
fagorganisasjoner, så har foreldrene til elever på 6.trinn og 7.trinn vært samlet og har 
skrevet et brev til kommunen undertegnet klassekontakter.
I brevet kommer det frem at alle foreldrene enstemmig ønsker at deres barn skal 
overføres til Husabø ungdomsskole.
Foreldrene ønsker ikke at Rundevoll skole skal være en filial under Husabø 
ungdomsskole med hovedårsak at elevene har godt av å skifte miljø og bygge nye 
relasjoner.
Foreldrene reagerer på saksgangen kommunen har valgt i denne saken og at dette må 
kommunens administrasjon ha kjent til i lang tid.

Saksbehandlers vurdering:
Det har ikke vært god nok oversikt og arbeid i kommunens administrasjon angående 
plassproblemene ved Husabø skolene. Det tar vi til etterretning.

Husabø barneskole alene har bruk for alle klasserom / grupperom i planlagt paviljong. jfr. 
skriv fra rektor ved Husabø skole vedlagt saken. Skolen har pr. i dag 387 elever fordelt på 16 
klasser. 

Husabø ungdomsskole har behov for fire nye grupperom neste skoleår og ytterligere to 
ekstra grupperom skoleåret 2014-2015 om elevene fra Rundevoll skole skal starte på skolen. 
I tillegg vil skolen mangle klasserom fra skoleåret 2014-2015.Disse rommene har ikke 
Husabø ungdomsskole disponibel pr. i dag.
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Her følger en oversikt over tilfang av elever til Husabø ungdomsskole for de neste seks 
årene:
Elevtallsutvikling - Husabø ungdomsskole

Skole/år 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Rundevoll skole 29 40 36 18 25 23
Husabø skole 60 53 58 52 56 53
Husabø U 89 93 94 70 81 76
Antall klasser 3* 4 4 3 3 3

* Kan bli firedelt

Referanse: Skolefaglig ansvarlig.

Husabø ungdomsskole vil også mangle arbeidsplass til tre lærere dersom alle på 8.trinn 
starter på skolen.

Ved å holde tilbake 8.trinn på Rundevoll skole vil dagens romsituasjon / arbeidsplassituasjon 
for lærere bli opprettholdt også neste skoleår. Det sier rektor at skolen kan leve med.
Mange ulike løsninger er vurdert, herunder å omgjøre tilfluktsrom til grupperom og 
arbeidsrom ved Husabø ungdomsskole. Teknisk etat har vurdert dette, og kommet frem til at 
bygningen vil kollapse dersom en begynner å flytte på bærekonstruksjoner. 

Administrasjonen er av den oppfatning at filial er den beste løsningen totalt sett fordi:
 Rundevoll skole har ledig kapasitet til å ta imot elevene på ungdomstrinnet i de neste 

to skoleårene. Dette gjelder både klasserom og grupperom.
 Rundevoll skole kjenner elevene og elvene kjenner Rundevoll skole.
 Rundevoll skole har en godt utbygd forsterket avdeling med dyktige fagfolk.
 Som en filial under rektor ved Husabø ungdomsskole kan elevene bli sett på som en 

del av skolen og meste mulig integrert med de andre elevene på ungdomsskolen 
blant annet gjennom fellestimer i kroppsøving/svømming, språkfag og valgfag.

 Dette gjelder også de ansatte som vil kunne delta på fellesmøter, kurs etc. i regi av 
Husabø ungdomsskole.

 Rektor ved Rundevoll skole vil få ansvaret for andre ansatte som miljøterapeuter og 
assistenter på ungdomstrinnet som skal jobbe med elever med særlige behov.

 Plassproblematikken på Husabø skolene vil bli løst på en god måte på kort sikt i 
påvente av en helhetlig skolebruksplan.

Universell utforming:
- Ikke aktuell da eksisterende bygningsmasse tas i bruk.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år
Økte utgifter til skyss 50 000,- 100 000,-
Driftsutgifter av ny filial (lærermateriell, bord/stoler) 50 000,- 50 000,-

Sum 100 000,- 150 000,-

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
- Vedta å opprettholde dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved 

Husabø skole og ved Rundevoll skole til Husabø ungdomsskole neste skoleår. Da vil 
ungdomsskolen få plassproblemer og vil måtte ta i bruk keramikkrom som grupperom 
og paviljong som klasserom/grupperom i sambruk med Husabø skole.

- Vedta å sende elever til andre bygg i skolens nærhet eller bykjernen, enten elever på 
8.trinn eller 10.trinn.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

273141
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

273060
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272856
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272695
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272694
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272361
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

271833
Høring: Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe plassproblemene for 
Husabø ungdomsskole

272120 Uttalelse fra Husabø skole vedrørende skolestruktur
269319 Referat fra møte om skolestruktur
269641 Drøftingsmøte ang. skolestruktur for ungdomstrinnet i Rundevoll/Husabø området

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 22.02.2013
foreldre/foresatte og 
elever Høringsinstanser

Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole
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3 U 22.02.2013 Til møtedeltakerne
Drøftingsmøte ang. skolestruktur for 
ungdomstrinnet i Rundevoll/Husabø området

4 I 04.03.2013
Delta Eigersund 
avdeling

Høring: Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å 
avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

10 I 05.03.2013
FAU og SU v/Husabø 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

6 I 06.03.2013
Utdanningsforbundet 
Eigersund

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

8 I 06.03.2013
FAU Husabø 
ungdomsskole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

9 I 06.03.2013
FAU/SU v/Rundevoll 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

7 I 07.03.2013 Fagforbundet
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

11 I 07.03.2013
Foresatte til elever på 7. 
og 6. trinn v/Rundevoll 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

Parter i saken:
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Internt notat
  

  

Uttalelse fra Husabø skole vedrørende skolestruktur

Vår ref.: 13/7315 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 07.03.2013

Saksbehandler: Svein Ivar Midbrød Telefon: 51 46 10 41 Mobiltelefon:   

E-post: svein.ivar.midbroed@eigersund.kommune.no

Som rektor ved Husabø skole, ønsker jeg å benytte anledningen til å understreke 
viktigheten av å finne gode løsninger på de utfordringene som Husabø skolene har med 
plass.  De problemstillingene som nå foreligger, har vært kjent lenge, og det er synd at vi 
ikke har kommet lenger i planlggingen av varige løsninger.

Forslaget om å ha en ungdomsskoleklasse på Rundevoll berører i liten grad forholdene på 
Husabø skole (barneskolen).  Men jeg ønsker å trekke fram følgende momenter som er 
viktige for oss:

- Skolebruksplan må utarbeides snarest.
- Vi har store plassutfordringer på skolen og ser fram til at brakkeløsning skal være på 

plass i august. Vi ønsker ikke en situasjon der vi må dele disse rommene med 
ungdomsskolen. Disse rommene har vi behov for selv. 

- For elevene på 6. og 7. trinn hos oss som normalt danner nye klasser på 
ungdomsskolen sammen med elevene fra Rundevoll, er det ulike synspunkter. Noen 
elever synes det er trist at de ikke får gå sammen med elever fra Rundevoll, mens 
andre synes det er helt greit. 

Saken har forøvrig vært drøftet i personalet, i elevråd og i SU/FAU. FAU/SU kommer med 
egen uttalelse.

Med vennlig hilsen

Svein Ivar Midbrød
Rektor
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EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
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 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):
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EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
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 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):
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EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
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 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Unntatt offentlighet
Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne:

Drøftingsmøte ang. skolestruktur for ungdomstrinnet i 
Rundevoll/Husabø området

Møte 
dato:

21.02.
2013

Sted: Kantina på rådhuset
Tid 
(Fra/til):

12.30 – 14.30
Møte 
nr.:

Deltakere møtt:

Inger Elin Gridsvåg
Linn Nodland
Tove Stinesen
Irma Haakset
Kristin Bø Haugeland
Nils Georg Hanssen
Leif Broch
Leiv Kåre Nodland
Svein Ivar Midbrød
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

HTV Utdanningsforbundet
TV Husabø skole
TV Rndevoll skole
TV Husabø u-skole
Kommunalsjef personal
Konst. Kommunalsjef 
Informasjonsjef
Rektor Husabø U
Rektor Husabø skole
Rektor Rundevoll skole
Skolefaglig ansvarlig

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  13/5879 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 22.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Plassproblematikk – Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole – mulige løsninger
Utdanningsforbundet

- Ønsker ikke løsningen med 1 – 10 skole på 
Rundevoll

- Kan være med på diskutere skolebruksplan
- Nå blir det tre skoler som sliter
- Det er mulig med rom i bomberom til ansatte + 

grupperom
- Må ha klasserom til Husabø skole
- Bekymret for fagovertallighet på Husbø U 
- Spansk, tysk eller engelsk
- Bekymret for fag bla.a. utdanningsvalg
- Det er store utfordringer for Rundevoll i forbindelse 

med elever med spesielle behov
- Tenke langsiktig utbygging i Hestnes 200 boliger
- Skjønner at det må være en løsning for det neste 
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SIDE 2 AV 3

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
skoleåret

- Finne grupperom og klasserom på Husabø U
- Frigjøre bomberom på Husabø U
- Paviljong løser ikke problemet neste skoleår
- Permanente løsninger blir ofte endelige

TV Rundevoll:
- 3 rom står ledig 
- I 2014 kommer det 46 elever
- 2015: 36 elever
- Stor forsterket avdeling 
- God ånd, redd for reaksjon etter mange år med lite 

lass.
- Valgfag 
- Må strippe rom for enkelte elever

Skoleeier:
- Ny skole tar tid 
- Gå for en midlertidig løsning
- Tar tid å bygge en ny løsning
- Vedtatt at de skal lage skolebruksplan i 

Kommunestyret høsten 2012
- Dette er forslag til løsning
- En klasse på Rundevoll løser skolens 

plassproblemer på kort sikt
- Kompetansen  på Rundevoll må spres til andre 

skoler ellers vil FARS bli for stor del i forhold til 
skolen

- Det må søkes endring av bruk av bomberom

Rektor på Husabø ungdomsskole:
- 9 klasser + 1 grupperom
- 2013-2014: 91 elever 4 deling
- 4 grupperom
- 2 ekstra grupperom året etterpå 
- Så går det nedover med behovet
- Spansk 3 spansklærere 1 til rundevoll
- Utdanningsvalg er i begrenset omfang på 8. trinn
- Vokser ut av arbeidsrommene, har 3 arbeidsrom –

ekstra personmal evt inn i bomberom
- Klasse på Rundevoll løser våre problemer

Innspill fra rektor på Husabø skole:-
- Hva med en filial av Husabø ungdomsskole 

lokalisert på Rundevoll skole

Etter en pause i drøftingene konkluderte skoleeier med 
følgende:

Det settes i verk en åpen prosess der følgende 
alternativer blir vurdert:

- Alt. 1: Rundevoll skole blir en 1 – 10 skole. Bygges Side 32 av 343



SIDE 3 AV 3

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
opp med 8. trinn 2013-2014 og 9. trinn fra 2014

- Alt. 2: Rundevoll skole rommer en filial av Husabø 
skole fra skoleåret 2013-2014. 

- Personalgruppene på de tre skolene vil bli 
orientert fredag 21.02.2013

- Berørte fagforeninger vil få mulighet til å gi 
hørigsuttalelser sammen med skolenes 
rådsorganer

- Frist for uttalelse blir 8. mars

Merknader til referatet bes gis innen: 26.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til møtedeltakerne

Kopi til:
Anne Margrethe Herigstad Rektor
Leif E. Broch Informasjonssjef

Nils Georg Hansen
Konst. kommunalsjef kultur og 
oppvekst

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Konst. rektor

Side 33 av 343



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.04.2013
Arkiv: :FE-234, FA-F47, 
FE-430
Arkivsaksnr.:
13/366
Journalpostløpenr.:
13/9655

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Barnevernstjenesten
Anne Bodil Surdal
Konst. barnevernleder
51 46 84 12
anne.bodil.surdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
019/13 Formannskapet 17.04.2013

Kommunestyret 22.04.2013

Satsing på barnevernet - tilskudd til kompetanse og 
samhandlingstiltak i barnevernet
  

Sammendrag:
I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner til styrking av det kommunale 
barnevernet. Hoveddelen av styrkingen skal gå til øremerkede stillinger som tildeles 
kommunale barneverntjenester etter søknad. Kriterier for tildeling er levekårsindikatorer og 
belastning i barnevernet, og ordningen administreres av fylkesmannen. Dalane Barnevern v/ 
Eigersund kommune er innvilget 2 stillinger med virkning fra 01.04.13.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 02.04.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner opprettelse av to stillinger innen Dalane Barnevern med 
bakgrunn i tildeling av øremerkede statlige styrkingsmidler. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er ett stadig økende antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. Det 
kommunale barnevernet sliter med tilstrekkelig kapasitet til å utføre arbeidet innenfor 
lovpålagte krav og frister. Dalane Barnevern har også saker hvor det ikke er tilstrekkelig 
ressurser til å oppfylle krav vedrørende for eksempel undersøkelsesfrister og evaluering av 
hjelpetiltak. 

I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner til styrking av det kommunale 
barnevernet. Hoveddelen av styrkingen skal gå til øremerkede stillinger som tildeles 
kommunale barneverntjenester etter søknad. Kriterier for tildeling er levekårsindikatorer og 
belastning i barnevernet, og ordningen administreres av fylkesmannen. 

I Rogaland fordeles 23,9 stillinger. I henhold til retningslinjene, har Eigersund som 
vertskommune søkt på vegne av Dalane Barnevern. Det er søkt om fire stillinger til heving av 
kapasitet og kvalitet på barneverntjenesten, fordelt på to stillinger til saksbehandling og to 
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stillinger til barnevernstiltak. Dalane Barnevern v/ Eigersund er innvilget 2 stillinger med 
virkning fra 01.04.13. Barneverntjenesten står fritt til å bruke stillingene til saksbehandling 
eller tiltak. Dalane Barneverns planlegger å rekruttere to nye medarbeidere med god 
kompetanse innen barnevern. Ut i fra den totale kompetansen ansatte i Dalane Barnevern 
har, vil det frigjøres noe ressurser internt til tiltaksarbeid. 

De øremerkede midlene til to stillinger utbetales etter at det foreligger politisk vedtak i saken. 
Søknadsfristen til fylkesmannen var 18. februar 1013 og det var ikke mulig å få saken 
behandlet i kommunestyret før dette da rundskrivet kom 1812.12 og kommunestyrets møte 
var 11. mars 13. Rundskrivet åpner for at kommunestyret kan behandle søknaden etter at 
tildeling har skjedd, men presiserer at utbetaling ikke vil skje før det eventuelt foreligger et 
kommunestyrevedtak i saken.

De tildelte stillingene lyses ut snarest, men med forbehold om politisk godkjenning.

Eigersund kommune har søkt som vertskommune på vegne av kommunene Eigersund, Lund 
og Sokndal kommune.

Saksbehandlers vurderinger:
Det vurderes som positivt at Dalane Barnevern er innvilget to stillinger til styrking av 
barneverntjenesten. Tilstrekkelige ressurser er avgjørende for å i størst mulig grad fylle 
lovkrav og frister etter lov om barneverntjenester. 

Utsatte barn, unge og deres familier vil oppleve økt kapasitet og kvalitet hos 
barneverntjenesten, og muligheten til å gi hver enkelt rett hjelp til rett tid vil øke. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Det er ikke økonomiske konsekvenser utover rammene for Dalane Barneverns budsjett.

To nye stillinger betyr at det er behov for utvidelse av barneverntjenestens lokaler. Allerede 
ved etableringen av Dalane Barnevern i desember 2011, ble det avsatt midler til økt 
kontorkapasitet, men det er av ulike årsaker så langt ikke iverksatt. Det er kr 150 000,-
tilgjengelig i årets budsjett til dette formålet.

Øvrige driftskostnader knyttet til stillingene dekkes innenfor eksisterende budsjett.

Det kommer et tilleggsnotat med drifts- og investeringsmessige forhold når det 
endelige tildelingsbrevet kommer fra fylkesmannen. Dette er underveis.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:

Kommunestyret godkjenner ikke opprettelse av to stillinger innen Dalane Barnevern med 
bakgrunn i tildelte øremerkede statlige styrkingsmidler. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268109 Styrking av fagkompetanse i barnevernet - søknad om nye stillinger i barnevernet
262206 Rundskriv Q31/2012 - Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 24.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapporteringsskjema for Dalane Barnevern pr. 
31.12.12

1 U 14.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Styrking av fagkompetanse i barnevernet -
søknad om nye stillinger i barnevernet

4 I 20.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilskudd til det kommunale barnevern 2013 -
opprettelse av 2 nye stillinger i barnevernet

Parter i saken:
            

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I 

DALANE
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Søknadsskjema - Satsing kommunalt barnevern 2013.

55

66

Det søkes om to stillinger til saksbehandling (funksjon 244) og to stillinger til tiltak (funksjon 251).  
  
Når det gjelder stillinger til saksbehandling, begrunnes dette med at en økning vil heve kapasitet og 
kvalitet på tjenesten.  
  
De to stillingene det søkes om til tiltaksarbeid, planlegges brukt til utvikling og etablering av 
hjemmebaserte endrings- og styrkingtiltak. En del hjemmebaserte tiltak fra Bufetat har blitt avviklet og 
andre har det blitt svært redusert kapasitet på, og dette medfører at barneverntjenesten må satse mer 
på drift av egne tiltak. Barneverntjenesten har bl.a. PMTO-terapeut under utdanning samt at interne 
kompetansemidler også prioriteres til opplæring innen tiltaksarbeid, men det er behov for en betydlig 
styrking på tiltakssiden. 

Fylke Kommunens navn

Ansvarlig etat Postnr. Poststed

Epost Telefon

Aktivitet (Kommunen kan søke om midler til enten stillinger eller kompetanse- og/eller samhandlingstiltak)

Hvor mange stillinger søkes det om? (kan angis i desimaltall) Planlagt tiltredelsestidspunkt (omtrent)

Begrunnelse for søknad (Må fylles ut ved 'Søknad om kompetanse- og/eller samhandlingstiltak')

Kommentarer

55

66

Denne søknaden omhandler stillinger. Søknad om kompetanse- og samhandlingstiltak vil bli nærmere 
beskrevet i egen søknad innen frist 22.04.13, men av hensyn til politisk behandling 11.03.13, gis det her 
en skisse av hva det kommer til å søkes om:  
#Samhandlingstiltak:  
-Etableringskostnader i forbindelse med mulig inntreden av Bjerkreim i Dalane Barnevern (forventet politisk 
behandling vår 2013 med oppstart høst 2013).  
-Videreutvikling av Dalane Barneverns samhandling med øvrige kommunale instanser som jobber med 
forebygging, kartlegging og tiltak overfor barn og unge. Målsetting: tidlig intervensjon og rett hjelp til rett 
tid.  
#Kompetansetiltak:  
-Styrking av fagkompetanse i barnevernet  

Frist for innsendelse på søknad om stillinger er 18.02.2013 
Frist for innsendelse søknad om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak 22.04.2013

Eigersund

Dalane Barnevern 4379 Egersund

anne.bodil.surdal@eigersund.kommune.no 51468412

4 April/mai 2013

Dato for vedtak om søknad i kommunestyret eller av det organ kommunestyret har delegert myndighet til.

11.03.13

Søknad om stillingergfedcb

Søknad om kompetanse- og/eller samhandlingstiltakgfedc

Rogaland
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Målsetting (Må fylles ut ved 'Søknad om kompetanse- og/eller samhandlingstiltak')

Interkommunale samarbeid (vertskommunen skal søke på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet)

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, 
jf kommuneloven § 28 a på barnevernfeltet?

nmlkji nmlkjJa Nei

Hvis ja, oppgi hvilke kommuner som inngår i samarbeidet.

55

66

55

66

Eigersund, Lund og Sokndal

Filvedlegg (Navn på filer vises kun dersom kommunen vedla filer ved innsendelse av søknaden)
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
13/18
Journalpostløpenr.:
13/8789

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Kontrollutvalget 12.04.2013

020/13 Formannskapet 17.04.2013
Kommunestyret 22.04.2013

Årsregnskap og årsmelding 2012 for Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Denne sak omhandler årsregnskapet og årsmeldingen (årsberetningen) for Eigersund 
kommune for driftsåret 2012. Regnskapet og årsmeldingen er to dokument som er lagt ved 
saken og som tar for seg de økonomiske sidene i saken. 

Foruten praktiske årsaker er det også hjemlet i Kommuneloven at kommunene skal 
utarbeide årsregnskap og de frister som ligger knyttet opp mot ferdigstillelse og politisk 
behandling.

Årsregnskapet 2012 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,09 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og et netto driftsresultat på 19,6 millioner 
kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til 
fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 139.109,73 kroner. 

Iht. regnskapsforskriften finansieres det enkelte investeringsprosjekt – og avsluttes ved 
slutten av året i forbindelse med årsregnskapet. For investeringsprosjekt som går over flere 
år overfører vi ubrukte midler. For prosjekter som er ferdige gjøres disse opp med et 
merforbruk eller et mindreforbruk. Kommunestyret må ta stilling til hvordan et merforbruk skal 
finansieres eller hvordan et mindreforbruk skal disponeres. For oss er det viktig å synliggjøre 
hvor merforbruket er og hvordan nettopp dette merforbruket foreslås dekket. En viser her til 
Note 13 for mer informasjon. Totalt udisponert beløpt for 2012 (investeringsregnskapet) er 
100.957  kroner. En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Rådmannen foreslår at 
udisponert beløp settes av på Investeringsfondet.

For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til årsregnskap og årsmelding for 
2012. En beskrivelse av økonomisk status, resultat og situasjon vises i årsmeldingen for 
2012.

Rådmann ønsker å påpeke at presset på tjenesteproduksjonen øker – samtidig som en ikke 
kan unnlate å peke på at driftsutgiftene mot enkelt brukere øker. Selv om det er en god 
refusjonsordning knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor helse- og omsorg, har vi 
en egenandel (av HO-utgifter) på 32,1 millioner kroner. Dette på en samlet utgift på 54 
millioner kroner for 20 personer. I tillegg ser vi utfordringer knyttet opp mot barn/elever med 
behov for oppfølgning – som ikke dekkes av ulike refusjonsordninger. En må også i denne 
bolk vise til de kommentarer som er knyttet opp mot premieavviket (som omtales i 
årsmeldingen).
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Saksgang:
Årsregnskapet og årsmeldingen blir behandlet i Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak 
følger saken videre. 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret (som fatter endelig vedtak). Årsregnskap, 
årsmeldingen og politisk sak/vedtak blir oversendt til Fylkesmann i Rogaland.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Årsmelding 2012 godkjennes.
2. Udisponert mindreforbruk på 139.109,73 kroner settes av på Driftsfond.
3. Udisponert mindreforbruk i investeringsregnskapet på 100.957 kroner settes av på

Investeringsfondet.
4. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2013. 
5. Årsregnskapet for 2012 godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsregnskap og årsrapport for Eigersund kommune 2012 er ikke tidligere behandlet.

Samtidig viser en til at følgende økonomirapporter er politisk behandlet - for periodene: 
a. Januar – april 2012
b. Januar – mai 2012
c. Januar – august 2012
d. Januar – november 2012

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til årsregnskap og årsmelding knyttet opp mot denne sak.

Saksbehandlers vurderinger:
Årsregnskapet 2011 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,09 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og netto driftsresultat på 19.688.850,66 
kroner i 2012 (mot 20.311.602,44 kroner i 2011).

Udisponert overskudd for 2012 er på 139.109,73 kroner (i 2011 var dette på 876.983,74 
kroner). Kommunestyret må ta stilling til hvordan disse midlene skal disponeres. Rådmannen
foreslår at midlene settes av på fond.

Den økonomiske situasjonen / status for kommunene kan virke forvirrende.  Dette henger 
sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler fremkommer etter netto driftsresultat. 
Tidligere har fokus vært på hva en har hatt i merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer 
(avsetninger og bruk av fond). For 2012 er dette et viktig forhold for Eigersund kommune. 

KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2012 ville 3% vært 32 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 1,9% av samlede driftsinntekter, mens det i 2011 
var på 2,2% (2010 var på 0,3%,  2009 var på 1,2%  i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og i 2006 
var på 4%).

Netto driftsresultat er bedre enn budsjettet, men samtidig er det grunn til å peke på en del 
konkrete forhold knyttet opp mot årets resultat. Netto driftsbudsjett blir blåst opp av 
inntektsføring av selvkostområder og premieavvik knyttet opp mot investeringer. Dette er 
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gjort  iht. regnskapsforskriftene og er på lik linje med samtlige kommuner i Norge. Problemet 
med disse føringene er:

 Inntekter knyttet opp mot selvkostområdet går til konkrete forhold og er ikke med på å 
styrke kommuneøkonomien. For 2012 blir det på ulike selvkostområder satt av totalt 
7.864.786 kroner til bunde driftsfond.

 Premieavviket er en regnskapsmessig føring som ikke påvirker likviditeten. Det er en 
beregnet størrelse som regnskapsmessig reduserer pensjonsutgiftene. Hvis vi ser på 
avsetningen til Premieavviksfondet utgjør dette en ”inntekt” på 6.896.562 kroner.

 Hvis vi korrigerer for disse forholdene (dvs. trekker disse regnskapsmessige 
inntektene ut) vil de samlet sett utgjøre 14.761.348 kroner – noe som hadde gitt oss 
et netto driftsresultat på 0,5%. 

På denne måten blir både Eigersund kommune sitt regnskap – og regnskapene til samtlige 
av landets kommuner – betydelig bedre enn de reelt sett er. Videre må en ta hensyn til 
avsetninger og bruk av tidligere avsatte midler. Basert på dette er det grunn til å påpeke at 
netto driftsresultat gir et for godt bilde av den økonomiske situasjonen for Eigersund 
kommune. Samtidig er dette (sagt med andre ord) det samme som vi har pekt på i flere år. 
Kommunene sine regnskap blir realitetene som følge av regnskapsreglene som vi skal følge. 

I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat 
(etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt 
regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller 
bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk er ”bunnlinjen” – hvor et 
eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd.

For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte:
 Netto driftsresultat (markert med blå stolpe)
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller 

budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe).
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Perioden 2013 – 2016 er iht. vedtatt budsjett.

Universell utforming:
Ingen knyttet til denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
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Driftmessige forhold
Økonomisk oversikt for avdelingene (drift):

Drift ved avdelingene Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Netto rammer 2012 2012 R12 - B12 2011

1 Sentraladm. 54 297 54 301 -4 50 699

2 Skole og oppvekst 312 993 312 997 -4 293 091

3 Helse og omsorg 319 454 319 498 -44 296 480

5 Kultur (nå en del av ”ny” avd) 12 254 12 277 -23 11 303

6 Teknisk avdeling 69 264 69 332 -68 64 627

7 Div. fellesposter -5 464 -5 461 -3 -23

8 Skatt og statlige tilskudd -783 717 -785 067 1 351 -735 909

9 Finansposter 20 919 22 123 -1 204 19 732

T O T A L T 0 0 0 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2012
Samlet investering (utgifter) i 2012 var på totalt 99.963.692 kroner – av et budsjett på 
185.027.000 kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere 
år – og hvor finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot 
investeringsprosjekt som ikke er sluttført, blir overført til 2013.

For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2012.

Tabellen nedenfor viser årlige investeringer fra 1995 og frem til 2012:

Årlige investeringer
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Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune i 
nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer. Totalt udisponert beløpt for 2012 (investeringsregnskapet) er 
100.957  kroner. En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Kommunestyret må ta 
stilling til hvordan disse midlene skal disponeres. 

Samlet lånegjeld pr. 31.12.2012 var på 670.263.520 kroner. En påpeker at kommunalt lån for 
2012 først ble utbetalt i 2013. Dette lån er derfor ikke med i oversikten i tabellen for 2012.
Kommunalt lån til investeringer i 2012 var på 58,5 millioner kroner (som ikke er med i 
oversikten da utbetalingen fant sted i 2013).
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Utvikling sum samlede langsiktige lån
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~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274846 Investering - overføring fra 2012 til 2013.xls
274815 Revisjonsberetning - uttalelse om årsregnskapet
274816 Årsoppgjørsnotat 2012
276106 Årsregnskap 2012.pdf
276107 Årsmelding 2012 Eigersund kommune.pdf

1. Årsmelding 2012
2. Årsregnskap 2012
3. Investeringer - overføring fra 2012 til 2013
4. Revisjonsberetning 2012 – fra Rogaland Revisjon
5. Årsoppgjørsnotat 2012 – fra Rogaland Revisjon

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 21.01.2013 Rogaland Revisjon IKS Oppsummering av revisjonen gjennom året 2012
3 I 14.03.2013 Rogaland Revisjon IKS Fullstendighetserklæring for regnskapet 2012
5 I 21.03.2013 Rogaland Revisjon IKS Revisjonsberetning - uttalelse om årsregnskapet
6 I 21.03.2013 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat 2012
8 I 21.03.2013 Rogaland Revisjon IKS Revisjonsberetning, uttalelse om årsregnskapet

Parter i saken:
Årsregnskapet er først og fremst en intern sak, men blir rapportert videre til bla. stat og andre 
aktører (for eksempel långivere og bankforbindelse til Eigersund kommune).
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Oversikt over overføringer i investeringsregnskapet 2012 til 2013
Eigersund kommune - Årsregnskapet 2012 Budsjett Regnskap Avvik Overføres Sum Kommentarer knyttet til
Oversikt over overføringer i investeringsregnskapet 2012 til 2013 2012 2012 Disp. 2013 Lån Invest.fond Tomteutvikl. Skattefond Næringsfond Annet Tilskudd Momsref. finansiering det enkelte prosjekt

1100 TILFLUKTSROM 0 22 855 -22 855 0
1101 MIDLER TIL FLOMSIKRING 1 460 000 0 1 460 000 1 460 000 1 300 000 160 000 1 460 000
1102 FORMIDLINGSLÅN 1 900 000 1 900 324 -324 0
1104 INDUSTRIOMRÅDE TENGS 2 500 000 124 709 2 375 291 2 375 000 875 000 1 500 000 2 375 000

111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INFO) 190 000 0 190 000 190 000 180 000 10 000 190 000
111005 NYE PC'ER /SERVERE 150 000 186 053 -36 053 0
111009 FELLES NETT 150 000 188 384 -38 384 0
111010 OPPGRADERING PERSONAL/ØKONOMISYSTEM 150 000 175 000 -25 000 0
111017 WEB-PORTAL 150 000 0 150 000 150 000 120 000 30 000 150 000
111018 OPPGRADERING SOFTWARE 300 000 353 437 -53 437 0
111020 IKT SKOLENE 1 650 000 1 285 003 364 997 365 000 295 000 70 000 365 000
111021 INTEGRASJON MELLOM ULIKE SYSTEM 200 000 104 998 95 002 95 000 80 000 15 000 95 000
111022 IKT UTSTYR BARNEHAGENE 100 000 0 100 000 100 000 80 000 20 000 100 000
111023 FEIDE 450 000 461 000 -11 000 0
111025 OPPGRADERING HSPro (E-MELDING) 190 000 240 070 -50 070 0
111026 OPPGRADERING E-POST/KALENDERLØSNING 400 000 406 729 -6 729 0
111027 OPPGRADERING SAK-/ARKIVLØSNING 300 000 337 500 -37 500 0
111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO 100 000 133 546 -33 546 0
111038 IKT-SIKKERHET 100 000 116 711 -16 711 0
111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEHOV 150 000 0 150 000 150 000 120 000 30 000 150 000
111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SERVERE 300 000 341 974 -41 974 0
111045 DATA TIL FORLKEVALGTE 350 000 241 532 108 468 100 000 80 000 20 000 100 000
111048 OPPGRADERING SERVERROM 370 000 494 067 -124 067 0
111049 INTEGRERING NOTUS/IST M/LØNN 250 000 0 250 000 250 000 200 000 50 000 250 000
111051 DVPRO-DRIFS- OG TIMESYSTEM MILJØ 250 000 0 250 000 250 000 200 000 50 000 250 000

1115 LÅN PRIVATE BARNEHAGER 900 000 0 900 000 0 0
1116 AVDRAG ANVARLIGE LÅN ELVERK 2 950 000 2 951 000 -1 000 0
1117 IP-TELEFONI 400 000 430 232 -30 232 0
1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP 200 000 216 966 -16 966 0
1121 KJØP AV AKSJER MOTORSPORTSENTER SOKNDAL 270 000 0 270 000 270 000 270 000 270 000
1130 DEKNING REGNSKAPSM.MERFORBRUK 0 165 953 -165 953 0
1140 PLAN RUNDEVOLL/HESTNES 0 739 901 -739 901 0
1150 DIGITALE REGULERINGSPLANER 175 000 180 190 -5 190 0
1181 SALG HAMMERGÅRDEN 0 162 785 -162 785 0
1194 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0 1 560 658 -1 560 658 0 Salg - avsetning på fond
1195 EIENDOMSFORVALTNING 0 1 464 290 -1 464 290 0 Salg - avsetning på fond
1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 20 000 000 18 119 386 1 880 614 0 Overføres på egen måte. Ikke komm. Inv
1197 EKSTRAORD.NEDBET.LÅN 1 145 000 1 184 023 -39 023 0
1204 HELLVIK SKOLE - BRANNTEKN.OPPGRADERING 150 000 184 360 -34 360 0

12141 RUNDEVOLL SKOLE - OMBYGGING 940 000 873 000 67 000 65 000 55 000 10 000 65 000
1222 HUSABØ U.SKOLE - PERSONALTOALETTER 270 000 285 000 -15 000 0
1223 RUNDEVOLL BARNEHAGE - UTVIDELSE GARDEROBE 275 000 52 776 222 224 220 000 185 000 35 000 220 000 Avd. sjef KO har tatt opp denne.
1227 C-SAK BUK:UTSTYR,KLATRESTATIV GB-SKOLE 120 000 0 120 000 120 000 120 000 120 000 Må prioriteres etter mange år.
1230 UTBYGGING FORSTERKET AVD. GRØNE BR. 1 490 000 447 831 1 042 169 1 030 000 880 000 150 000 1 030 000
1253 LAGÅRD U.SKOLE - BYGG P OG G 350 000 380 782 -30 782 0
1254 LAGÅRD U.SKOLE - BRANNALARMANLEGG 330 000 0 330 000 330 000 275 000 55 000 330 000
1255 LAGÅRD U.SKOLE - NYTT SKOLEKJØKKEN 4 600 000 0 4 600 000 4 600 000 3 750 000 850 000 4 600 000
1256 HELLVIK BARNEHAGE - TILBYGG 8 650 000 7 749 636 900 364 900 000 720 000 180 000 900 000
1303 TRYGGHETSALARMER OG NØKKELBOKSER 75 000 46 067 28 934 0
1310 SAMHANDLING - MEDISINROM 2-VEST 70 000 135 694 -65 694 0
1311 SAMHANDLING - OMBYGGING AV PASIENTROM 200 000 196 000 4 000 0
1312 SAMHANDLING - PASIENTUTSTYR 100 000 95 000 5 000 0
1321 BIL-KVALIFISERINGSPROSJEKTET 0 229 000 -229 000 0
1326 TRAPPEHEIS LYSGÅRDEN(TYRIGÅRDEN) 100 000 0 100 000 100 000 80 000 20 000 100 000
1327 INVENTAR LAGÅRD 260 000 263 985 -3 985 0
1333 INVENTAR H&S 100 000 110 000 -10 000 0
1401 NYANLEGG LEKEPLASSER 1 430 000 724 212 705 788 700 000 585 000 115 000 700 000
1403 ÆSAND-SKJØTSEL 60 000 0 60 000 60 000 60 000 60 000
1413 SLUTTFØRING VEI LANGEVANN 60 000 52 460 7 540 0
1414 NÆRMILJØANLEGG 285 000 447 610 -162 610 0
1417 MINIBUSS TRANSPORTAVDELINGEN 620 000 620 625 -625 0
1418 SKATERAMPE 200 000 0 200 000 200 000 160 000 40 000 200 000
1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILUFTSFORMÅL 630 000 97 500 532 500 500 000 400 000 100 000 500 000
1426 TOALETT EIEBUKTA 110 000 0 110 000 110 000 110 000 110 000
1429 TOALETT EIEBUKTA 50 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000
1433 GRUNNINNLØSNING 550 000 0 550 000 550 000 550 000 550 000
1434 OPPRUSTNING BÅTUTFARTSOMRÅDER I EGERSUND 40 000 49 000 -9 000 0
1436 MAURHOLEN STASJON 90 000 110 000 -20 000 0
1437 MAURHOLEN STASJON - UTHUS 220 000 69 081 150 919 150 000 150 000 150 000

Finansiering

Side 45 av 343



1505 KULTURHUS STORE SAL NYE STOLER 1 250 000 1 000 000 250 000 0  Avsluttet prosjekt.
1510 KULTURHUS BRANNTEKNINSK OPPGRADERING 7 215 000 5 755 663 1 459 337 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Faktura og arbeid vil komme i 2013. 
1530 TAK IDRETTSPARKEN 0 122 500 -122 500 0
1537 KUNSTGRESSBANE BAKKEBØ 6 550 000 1 644 432 4 905 569 4 900 000 3 930 000 970 000 4 900 000 Iht. vedtak i øk.rap nov 2012.
1538 KUNSTGRESSBANE HELLVIK 770 000 0 770 000 770 000 770 000 770 000 Iht. vedtak i øk.rap nov 2012.
1539 KUNSTGRESSBANE HELLELAND 2 900 000 0 2 900 000 2 900 000 770 000 730 000 900 000 500 000 2 900 000 Iht. vedtak i øk.rap nov 2012.
1575 STEINMUR EGERSUND KIRKEGÅRD 100 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000
1576 MINNELUND/URNELUND 200 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 Gjelder Gamlis
1584 GRAVLUND 700 000 533 750 166 250 0
1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND 330 000 19 250 310 750 470 000 400 000 70 000 470 000
1587 NYTT TAK EGERSUND KIRKE 120 000 0 120 000 120 000 120 000 120 000
1588 RENOVERING EGERSUND KIRKE 200 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000
1589 RENOVERING GAMLE PRESTEGÅRDSVEI 200 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000
1601 VANN NORDRE EIGERØY 1 575 000 202 980 1 372 020 1 370 000 1 370 000 1 370 000
1604 UTBYGGING NY VANNKILDE 5 350 000 365 470 4 984 530 4 985 000 4 985 000 4 985 000
1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM 2 000 000 151 241 1 848 759 1 850 000 1 850 000 1 850 000
1610 UTBEDRING DAM HELLELAND VANNVERK 1 500 000 209 046 1 290 954 1 290 000 1 290 000 1 290 000
1618 VAREBILER VANN 760 000 0 760 000 760 000 760 000 760 000
1626 VANN LÆDRE 2 000 000 996 617 1 003 383 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET 500 000 335 850 164 150 160 000 160 000 160 000
1650 KLOAKKPUMPESTASJON 800 000 800 000 0 0
1651 OPPGR. SKJERPE RENSEANLEGG 7 650 000 49 729 7 600 272 7 600 000 7 600 000 7 600 000
1654 AVLØP-RUNDEVOLLSVEIEN 3 000 000 1 064 420 1 935 580 1 930 000 1 930 000 1 930 000
1656 AVLØP-RENOVERING FOTLAND-TENGS 5 000 000 3 193 4 996 807 4 990 000 4 990 000 4 990 000
1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM 2 300 000 2 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000
1659 SANERING STRANDGT.-LERVIKA 2 750 000 110 341 2 639 659 2 640 000 2 640 000 2 640 000
1660 VAREBIL-AVLØP 760 000 0 760 000 760 000 760 000 760 000

16610809 PUMPESTASJON V/KIRKEN 1 950 000 0 1 950 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000
1663 AVLØP NORDRA ØYNE 2 100 000 2 100 000 0 0
1669 AVLØPSLEDN./RENSEANL. YSTEBRØD 6 400 000 6 478 049 -78 049 0
1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET 1 200 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
1702 OPPGRADERING KJELD BUGGESGATE 2 300 000 377 814 1 922 186 1 920 000 1 920 000 1 920 000
1704 UTVIDELSE PARKERINGSPLASS GRUSET 715 000 0 715 000 715 000 615 000 100 000 715 000
1705 SKOLEVEI VADLÅSEN(GRAUTGRAMSEN) 500 000 0 500 000 500 000 500 000 500 000
1708 NYÅSVEIEN RASSIKRING 400 000 0 400 000 400 000 400 000 400 000
1711 TILTAK VEGANLEGG 600 000 478 766 121 234 100 000 100 000 100 000
1712 LEDELINJE EGERSUND SENTRUM 480 000 0 480 000 0 Prosjektet utsatt. Melding gitt fylket.
1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJEKT VEISEKTOR 3 000 000 592 607 2 407 393 2 400 000 2 400 000 2 400 000
1720 SLETTEVEIEN HELLVIK 2 000 000 151 274 1 848 726 1 850 000 1 850 000 1 850 000
1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 975 000 236 021 738 979 725 000 625 000 100 000 725 000
1800 ISTANDSETTING AV EIGERØY FYRSTASJON 37 000 52 886 -15 886 0
1815 VENTILASJON HELLELAND SKOLE 13 600 000 10 065 836 3 534 164 3 500 000 2 850 000 650 000 3 500 000
1817 EGERSUNDHALLEN- RENOVERING 170 000 108 205 61 795 60 000 50 000 10 000 60 000
1819 KJØLEROM/TEKNISK UTSTYR LAGÅRD SJUKEHEIM 500 000 0 500 000 500 000 400 000 100 000 500 000
1820 NY HEIS FJELLHEIM 175 000 218 750 -43 750 0
1822 RÅDHUSET - BRANNTEKNINSK OPPGRADERING 1 900 000 329 362 1 570 638 1 550 000 1 300 000 250 000 1 550 000
1830 RENOVERING 650 000 723 863 -73 863 0
1835 GEOVEKSTPROSJEKT ORTOFOTO 60 000 4 500 55 500 55 000 55 000 55 000
1837 GEOVEKSTPROSJEKT FKB-DATA(OPPMÅLING) 600 000 150 000 450 000 450 000 400 000 50 000 450 000
1839 EGERSUNDSHALLEN - SANDFILTER 750 000 738 000 12 000 0
1840 EGERSUNDSHALLEN - SKIFTE DUSJARMATURER 300 000 310 000 -10 000 0
1842 RÅDHUSET - KLOAKK OG AVLØP 300 000 0 300 000 300 000 250 000 50 000 300 000
1843 STALLKROA - TILRETTELEGGING FOR UTLEIE 250 000 0 250 000 250 000 200 000 50 000 250 000
1844 TENGSAREIDVEIEN 2 OG 3 - BASE 250 000 0 250 000 250 000 200 000 50 000 250 000
1880 ERVERV GRUNNAREAL 2 000 000 1 269 686 730 314 700 000 700 000 700 000
1888 TUÅ BOLIGFELT 0 1 577 821 -1 577 821 0
1889 STRØMSTAD BOLIGFELT 0 226 381 -226 381 0
1890 SALG AV TOMTER I HESTNES 0 0 0 0
1891 OPPARBEIDELSE TOMTER KABELHUSVEIEN 1 200 000 1 418 242 -218 242 0
1900 VANN/AVLØP KJELD BUGGESGATE(SANERING) 4 000 000 2 589 274 1 410 726 1 400 000 1 400 000 1 400 000
1901 VANN/AVLØP SEGLEM 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
1902 MJØLHUS V/A 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
1957 VANN/AVLØP STIE-SKJELBRED 550 000 0 550 000 550 000 550 000 550 000
1961 KVIDINGSVATNET-HELLVIK SKOLE VANN/AVLØP 1 200 000 1 200 000 0 0
1962 GAMLE EIGERØYV. M/PUMPEST. VANN/AVLØP 2 500 000 1 589 096 910 904 900 000 900 000 900 000
1964 SKJERPE-EIGESTAD VANN/AVLØP 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
1970 RENSEANLEGG VA HESTNES 2 450 000 2 482 426 -32 426 0
1981 FORNYELSE MASKINPARK 660 000 652 500 7 500 0
1986 BILER BRANN 250 000 268 961 -18 961 0

T O T A L T 185 027 000 99 963 697 85 063 306 88 910 000 72 985 000 875 000 2 550 000 270 000 1 500 000 4 660 000 1 110 000 4 960 000 88 910 000
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Forord – rådmannens vurderinger og kommentarer 
Årsregnskapet 2012 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,09 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og et netto driftsresultat på 19,6 millioner 
kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til 
fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 139.109,73 kroner.   
 
En ønsker å kommentere at beskrivelsen av den økonomiske situasjonen / status for 
kommunene kan virke forvirrende for både den enkelte innbygger og personer som jobber 
med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler 
fremkommer etter netto driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fokus på hva en hatt i 
merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer (avsetninger og bruk av fond).  
 
KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2012 ville 3% vært 32 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 1,9% av samlede driftsinntekter, mens det i 2011 
var på 2,2% (2010 var på 0,3%,  2009 var på 1,2%  i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og i 2006 var på 4%). 
 
Netto driftsresultat er bedre enn budsjettet, men samtidig er det grunn til å peke på en del 
konkrete forhold knyttet opp mot årets resultat. Netto driftsbudsjett blir blåst opp av 
inntektsføring av selvkostområder og premieavvik knyttet opp mot investeringer. Dette er 
både iht. regnskapsforskriftene og på lik linje med samtlige kommuner. Problemet med disse 
føringene er: 
 Inntekter knyttet opp mot selvkostområdet går til konkrete forhold og er ikke med på å 

styrke kommuneøkonomien. For 2012 blir det på ulike selvkostområder satt av totalt 
7.864.786 kroner til bunde driftsfond. 

 Premieavviket er en regnskapsmessig føring som ikke påvirker likviditeten. Det er en 
beregnet størrelse som regnskapsmessig reduserer pensjonsutgiftene. Hvis vi ser på 
avsetningen til Premieavviksfondet utgjør dette en ”inntekt” på 6.896.562 kroner. 

 Hvis vi korrigerer for disse forholdene (dvs. trekker disse regnskapsmessige 
inntektene ut) vil de samlet sett utgjøre 14.761.348 kroner – noe som hadde gitt oss et 
netto driftsresultat på 0,5%.  

 
På denne måten blir både Eigersund kommune sitt regnskap – og regnskapene til samtlige av 
landets kommuner – betydelig bedre enn de reelt sett er. Videre må en ta hensyn til 
avsetninger og bruk av tidligere avsatte midler. Basert på dette er det grunn til å påpeke at 
netto driftsresultat gir et ”for godt bilde” av den økonomiske situasjonen for Eigersund 
kommune! Samtidig er dette (sagt med andre ord) det samme som vi har pekt på i flere år. 
Kommunene sine regnskap blir ”forbedret” som følge av regnskapsreglene som vi skal følge.  
 
En viser videre til at det i 2012 ble gjennomført en organisasjonsgjennomgang. Et av 
resultatene av denne gjennomgangen var at den tidligere Levekårsavdelingen ble splittet opp i 
Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. For å unngå å bygge om 
regnskapet har en rapportert etter den tidligere strukturen for 2012 – og som er endret fra og 
med 2013.  
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Del 1 - Økonomiske hovedtall for 2012 – i driften 
1.1  Økonomiske hovedtall 
 

Samlet driftsmessig oversikt for 2012 

Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 19.688.850,66 kroner i 2012 (mot 
20.311.602,44 kroner i 2011). 
 
Udisponert overskudd for 2012 er på 139.109,73 kroner (i 2011 var dette på 876.983,74 
kroner). Kommunestyret må ta stilling til hvordan disse midlene skal disponeres. Rådmann 
foreslår at midlene settes av på fond. 
 
1.2 Økonomiske mål og resultater 

Økonomisk mål 

For å videreutvikle vår innsats i forhold til målsettinger i eksisterende kommuneplan, må 
Eigersund kommune ha økonomisk handlefrihet. Dette for å kunne møte uforutsette 
svingninger i inntekter og utgifter, slik at en kan opprettholde en jevn drift.  
 
Iht. kommuneloven har vi ikke lov til å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) 
som ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i økonomiplanperioden. 
Dvs. at det må være balanse i hele økonomiplanperioden.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2002 vedtok kommunestyret følgende 
punkter: 

 Fra 2004 skal det settes av 2% av brutto driftsutgifter til fond. Fondene skal danne 
buffer for uforutsette forhold samt egenkapital på investeringer (punkt 21).  

 Basert på de vedtatte og foreslåtte avsetninger er ikke dette mål nådd i 2011. 
 Fra 2005 er det en målsetting at det skal være minst 50% egenfinansiering i 

investeringsprosjektene (punkt 22 – vedtatt av kommunestyret). 
o Dette er ikke nådd i 2011. 
o I økonomiplanen for 2012 – 2015 har det ikke vært mulig å realisere dette mål. 

 
Økonomisk overskudd sett i forhold til KS sine anbefalinger: 

 KS opererer med 3% overskudd i sine anbefalinger.  
 KS mener at 3% tilsvarer et nullresultat i privat sektor fordi avskrivninger, i 

motsetning til private bedrifter ikke ligger inne i kommunale regnskap. 
 Basert på netto driftsresultat har ikke Eigersund kommune nådd denne målsetting 

og beregning i 2012. 
 

1.3 Eventuelle konsekvenser av forhold i årsregnskapet for 2012 

Forhold fra årsregnskapet 2012 som kan gi negative konsekvenser for 2013 

I forbindelse med årsregnskapet for 2012 ser vi at det er gitte forhold som kan bli dyrere/slå 
negativt ut i 2012 – dvs. mer enn det som det er avsatt i budsjettet for 2013. Dette er spesielt 
rettet mot følgende forhold: 
 

 Overtid. Ligger betydelig høyere enn det som er budsjettert. 
 En økning i antall ressurskrevende tjenester og økte kostnader pr bruker innenfor både: 

o Helse- og omsorgssektoren 
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o Grunnskolene  
o Barnehagene. 
o Barnevernet . 
o Vi ser nå klarere trender for at flere instanser må inn på gitte brukere. 

 Generelt en økning i antall brukere ved Helse- og omsorg – bla. som følge av raskere 
utskrivning fra sykehusene. Dette kan gi økt overbelegg samt økt press på åpen omsorg. 

 Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning som svinger). Vi har lagt opp til ”høy 
inntekt” samt bruk av fond. Regnskapet for både 2012 og 2011 viser en betydelig endring. 
Slik sett vil pensjon og premieavviket være den største enkeltposten som en må foreta 
endringer opp mot budsjett. Vi snakker her om betydelige beløp – som en alt den første 
økonomirapporten må komme tilbake til – hvor utgiftene kan øke og inntektene blir betydelig 
redusert.  

 Skatteinngangen for 2013 kan være budsjettert for høyt. En vil komme tilbake til dette i egen 
økonomirapport. En viser her til kommentarer i forbindelse med budsjettprosessen 2013. 

 Barnehagesektoren. 
 I løpet av 2012/2013 har Eigersund kommune hatt tilsyn fra Fylkesmann i Rogaland. En av 

konklusjonen er endringer/pålegg knyttet opp mot bemanning. Dette må også sees opp mot 
behov for flere barnehageplasser basert på barnehageinntaket for høsten 2013. Dette vil føre til 
økte utgifter innenfor sektoren – som igjen kan/vil føre til økt/endret tilskudd til private 
barnehager. Utgiftene er avhengig av hvilken løsning som blir valgt. 

 Tilskudd til private barnehager. 
 Det har kommet signaler fra Dalane energi som går på at utbyttet blir lavere enn det som er 

budsjettert. 
 I mars 2013 har vi fått informasjon om en faktura fra DNB Liv på 5,8 millioner kroner. Dette 

er en ekstra betaling for lønnsregulering og pensjonsregulering for 2012 (som ble 5,4% av 
samlede premiereserver – mot budsjetterte 4,0%). Dette er en faktura som blir utsendt i 2013. 
Det er ikke avsatt budsjettmidler til å dekke en slik faktura. 

Forhold fra årsregnskapet 2012 som kan gi positive konsekvenser for 2013 

 Avdelingene har hatt god kostnadskontroll i 2012 – i sum og innenfor den enkelte avd. 
 Det er satt av midler knyttet opp mot gitte forhold. 
 Det er vedtatt at Eigersund kommune skal foreta driftsmessige endringer/reduksjoner – som 

skal ha effekt fra 2014. 
 Et eventuelt overskudd fra livselskapene. 
 En konklusjon og etteroppgjør knyttet til feilregistrering av utenlandske arbeidstakere (Verran 

– saken). 
 Det er satt av midler på gitte driftsfond. En viser til at det bla. er budsjettert bruk av nevnte 

fond i budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden. 
 
 
 

1.4 Regnskapsmessig driftsresultat de siste årene 
I forbindelse med utarbeidelse av et årsregnskap må det foretas strategiske valg – som kan og 
vil få konsekvenser for både regnskapsåret, men også påfølgende år. Dette har en også gjort i 
forbindelse med årsregnskapet for 2012. 
 
I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat 
(etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt 
regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller 
bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk er ”sluttlinjen” – hvor et 
eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd. 
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For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: 
 Netto driftsresultat (markert med blå stolpe) 
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert bruk av 

driftsfond (markert med grønn stolpe). 
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Perioden 2013 – 2016 er iht. vedtatt budsjett. 

Netto driftsresultat for det enkelte år 
o Netto driftsresultat for 1995: 14.235.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1996: 15.849.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1997: 21.900.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1998: 15.148.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1999: 14.973.000 kr  
o Netto driftsresultat for 2000:  -2.022.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2001:      907.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2002: -18.009.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2003:   -6.464.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2004: 20.056.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2005: 36.383.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2006: 35.003.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2007: 28.531.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2008: 26.088.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2009: 15.961.357 kr  
o Netto driftsresultat for 2010: 2.889.772 kr 
o Netto driftsresultat for 2011: 20.311.602 kr 
o Netto driftsresultat for 2012: 19.688.850 kr 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, for det enkelte år 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1995: 6.981.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1996: 5.312.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1997: 1.861.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1998: 2.615.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1999: 47.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2000: 0 kr (Vi hadde mindre avsetning til driftsfond enn budsjettert. 

Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2001: -4.225.000 kr (Underskudd. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond.) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2002: -19.605.000 kr (underskudd)  
o Regnskapsmessig merforbruk i 2003: -6.901.000 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2004: 11.706.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2005: 4.144.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2006: 11.673.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2007: 7.950.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2008: 52.835 kr 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2009: -22.395 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2010: 0 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2011: 876.983 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2012: 139.109 kr 
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1.5 Oversikt over avsetninger, bruk av fond og fondsoversikt 
En viser til regnskap 2012. 
 
Vi viser til at vi i 2012 har brukt 30.356.990 kroner av fond.  
 
Det er videre satt av midler til ulike fond – inkludert bundne fond. Avsetningene er viktige 
med tanke på de disponeringer som er foretatt for gjeldene økonomiplan. 
 

Del 2 – Avdelingene sin økonomiske virksomhet i  2012 
2.1 Økonomisk gjennomgang og vurdering av driftsåret for avdelingene 
 

Drift ved avdelingene Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
Netto rammer 2012 2012 R12 - B12 2011 

1 Sentraladm. 54 297 54 301 -4 50 699
2 Skole og oppvekst 312 993 312 997 -4 293 091
3 Helse og omsorg 319 454 319 498 -44 296 480
5 Kultur (nå en del av ”ny” avd) 12 254 12 277 -23 11 303
6 Teknisk avdeling 69 264 69 332 -68 64 627
7 Div. fellesposter -5 464 -5 461 -3 -23
8 Skatt og statlige tilskudd -783 717 -785 067 1 351 -735 909
9 Finansposter 20 919 22 123 -1 204 19 732

  T O T A L T 0 0 0 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer knyttet til den enkelte avdeling 

Totalt sett har avdelingene ett mindreforbruk på 143.000 kroner (av et samlet netto budsjett på 
768 millioner kroner). Rådmannen peker på at det er gjort mye godt arbeid for å hold de 
økonomiske rammene. Dette er et arbeid som pågår hele tiden – og som er utfordrende knyttet 
opp mot behov, ønsker og økonomiske muligheter. 

Sentraladministrasjon 

 Avdelingen har et mindreforbruk på 4.000 kroner.  
 Det er gitte enheter som har et merforbruk i 2012. Dette gjelder hovedsakelig knyttet 

opp mot felles annonsering av stillinger. Dette vil variere knyttet opp mot antall 
stillinger som lyses ut. Det er foretatt og foretas løpende vurderinger og endringer for 
å redusere denne post. 

 Det er satt av midler til reguleringsplaner på Eie, Kaupanes og Ramsland. Disse 
midlene er overført til 2013 (ubrukte midler). 

 I både 2011 og 2012 har Eigersund kommune mottatt tilskudd knyttet opp mot 
terrorangrepene 22/7. Dette føres inn på ansvar 1134. Ubrukte midler settes av på eget 
fond – som pr 31.12.12 omfattet 965.532 kroner.  

 En medvirkende årsak til at avdelingen kom i balanse henger sammen med vakante 
stillinger innenfor Seksjon Økonomi i 2012.  

 Vi har økte utgifter ved gitte enheter – som en har tatt hensyn til i forbindelse med 
budsjettet for 2013, samtidig som det er gitte forhold som en vil ha en ny 
gjennomgang knyttet opp mot økonomirapporter i 2013. 
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Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst 

 Avdelingen har et samlet mindreforbruk på 4.060 kroner.  
 Det er videre satt av midler på ulike fond ved enkelt enheter. En viser her til Note 11.  
 Det er ulike økonomiske resultater ved enhetene i avdelingen. Enkelt enheter har et 

større mindreforbruk, mens andre enheter har et større merforbruk (begge forhold sett 
opp mot budsjett). Årsakene til dette henger sammen med: 

o Vakante stillinger ved enkelte enheter.  
o Sykelønnsrefusjonen ble høyere enn budsjettert. 
o Tjenester og innsats av ekstra ressurser knyttet opp mot barn og elever med 

behov for ekstra ressurser/hjelp varierer mellom de ulike enhetene. 
o Gitte engangsforhold som spiller inn. 

 Skole- og barnehageåret splitter budsjettåret 2012, da august er oppstart for nytt skole 
og barnehageår. Det vil derfor alltid bli en del forandringer med hensyn til lønn og 
ansettelser.  

 En forventer økt antall saker innenfor barnevernet for Eigersund kommune i årene 
som kommer. 

 Økt ressurs til barnehage – spesialpedagogisk hjelp 
o Medhold på klager fra foreldre til Fylkesmannen i Rogaland har høsten 2012 

medført økte utgifter tilsvarende 1, 2 millioner kroner (4,5 stilling med 
halvårsvirkning). 

 Avvik grunnskoleelever og førskolebarn. 
o Ressurskrevende elever og førskolebarn som kommer til eller blir utredet, i 

løpet av skoleåret / barnehageåret 2012-2013 får tildelt ekstra ressurser og ført 
som avvik konto 10301. 

o For 2012 utgjorde dette i overkant av tre millioner kroner. 
 Det er grunn til å peke på at en må forvente press på ”ressurskrevende tjenester” 

innenfor skole og barnehage. Dette er en situasjon for landet som helhet. Vi vil få 
situasjoner hvor enkelt elever/barn kommer til å tjenester rundt seg for mer enn en 
million kroner innenfor skole/barnehage. Tjenestene innenfor dette området har økt 
betydelig de siste år. Dette er et forhold som en må se på – herunder organisering og 
muligheter for å redusere utgiftene på sikt.  

 

Levekårsavdelingen – Helse og omsorg (HO) 

 Avdelingen har et samlet mindreforbruk på kr. 44.000 i 2012. Avsetning av frie midler er 
på kr. 5,1 mill. kroner hvorav 2,9 mill. kr er avsatt til Vertskommunefond og 1,9 millioner 
er avsatt til Samhandlingsfond. Midlene er bla. satt av for å dekke kommende utgifter og 
iht. budsjettvedtak.  

 Innenfor lønnsområdet, som utgjør 86,5% av netto driftutgifter, så har vi der et 
mindreforbruk på 1,6 mill. kroner.  

o Mindreforbruket er knyttet til stillinger som i perioder har vært ubesatt. Bl.a. 
var lederstillingen på Lundeåne bo- og servicesenter ledig frem til høsten 2012. 

o Forbruk av overtid skiller seg ut med høyt forbruk i forhold til budsjettet. 
Samlet har avdelingen her et merforbruk på 2,8 mill, og i tillegg kommer 
sosiale kostnader. Som beskrevet i rapporter løpende gjennom året jobbes det 
kontinuerlig internt med å redusere overtidsbruken.  

o Ut fra regnskapsresultatene fra de enkelte driftsområdene kan det synes som at 
det er våre bo- og servicesenter/sykehjem som har de største utfordringene i å 
oppnå budsjettbalanse.  
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o Også innenfor en av sonene for utviklingshemmede med mye utfordringene 
mht. urolige og ofte utagerende brukere har vi merforbruk, og har hatt dette 
over flere år. 

o Ved andre enheter har vi mindreforbruk som bl.a. kan ha sammenheng godt 
kvalifiserte læringer som gjør at en slipper innleie ved permisjoner og 
lignende. Også i situasjoner hvor brukere er innlagt i spesialisthelsetjenesten 
kan det være mulig å spare inn ledige vakter noe som gir et positivt økonomisk 
resultat. 

o Innenfor området støttekontakter og avlastning har vi mindreforbruk. Dette 
skyldes mange vedtak som ikke er aktive da en mangler rekruttering til disse 
jobbene. Budsjettene blir i stor grad lagt opp etter innvilgede vedtak ikke 
hvorvidt disse er aktive eller ei. 

o Generelt sett innenfor lønnsområdet er det sykefravær og forbruk av overtid 
som trekker i negativ retning, mens det er perioder med ledighet i stillinger 
som gir et positivt resultat. 

 Ved Eigersund kommunale legesenter er merforbruket på i overkant av kr. 800.000, noe 
som har sammenheng med merutgifter på lønn og mindre inntekter en forutsatt. Senteret 
er forholdsvis nyåpnet, og det forventes at inntektsnivået øker etter hvert som antall 
listepasienter øker. 

 Avdelingen hadde i 2012 til sammen 26 leasingbiler som hovedsakelig disponeres av 
hjemmesykepleien/hjemmetjenesten. Leasingavtalene gjelder for 3 år av gangen, og ved 
innbytte må bilene ofte utbedres for betydelige beløp da skadefrekvensen er relativt høy 
på bilene. Flere av bilene ble byttet i 2012, og vi fikk derfor et forholdsvis stort 
merforbruk på dette området. Avsetninger fra 2011 dekket deler av dette. 

 I forbindelse med samhandlingsreformen er en av de store budsjettpostene kommunal 
medfinansiering som kort beskrevet går ut på at kommunen betaler 20% av kostnadene 
ved sykehusinnleggelser.  

o I 2012 var denne budsjettposten på 13,7 mill. kroner mens regnskapet viser et 
mindreforbruk på ca. 1 mill. kroner.  

o Ubrukte midler blir her avsatt til fond slik at vi kan imøtekomme eventuelle 
svingninger i kommende år. 

o Et annet området innenfor samhandling som gav veldig positiv økonomisk 
uttelling for oss i 2012 var kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. 
Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienter som utskrives fra 
Helseforetakene med 3 timers varsling fører dette til en regning på kr. 4.000 pr. 
pasient pr. døgn. I 2012 hadde vi 1 døgn for 1 pasient – kr. 4.000 mens vi 
hadde budsjettert med et forbruk på kr. 800.000 i 2012.  

o Alle enhetene i kommunen, i samarbeid med Tiltaksteamet, har gjort en god 
jobb gjennom hele året, slik at det har vært mulig å ta innbyggere hjem 
fortløpende så snart de er meldt utskrivningsklare. Spesielt har 
korttidsavdelingen 2-vest jobbet godt slik at avdelingen til enhver tid skal klare 
å ta i mot utskrivningsklare pasienter som blir meldt.  

o Ubrukte midler blir avsatt til fond.  
 

Levekårsavdelingen – Kultur 

 Samlet sett er avdelingen i balanse (med et mindreforbruk på 23.000 kr). 
 På Kinoen (ansvar 5410 og 5411) fikk vi et merforbruk på 367.000 kroner. Dette 

henger sammen med vedtatte reduksjoner innenfor stillinger – som ikke kunne 
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reduseres fra begynnelsen av året. Merforbruket er kompensert med reduserte utgifter 
andre steder (bla. ved Kulturadministrasjon på 170.000 kr). 

 Det grunn til å peke på at det vil være en utfordring å holde budsjettene ved 
kinodriften. Dette basert på priser og konkurrerende tilbud (til lavere priser). 

 

Teknisk avdeling 

 Avdelingen har et mindreforbruk på 67.911 kroner. Resultat tidligere har vært slik: 
o For 2011 hadde Miljøavdelingen et mindreforbruk på 127.485 kroner. 
o For 2010 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 4.600.000 kroner. 
o For 2009 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.419.000 kroner. 
o For 2008 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.549.000 kroner. 
o For 2007 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 2.849.000 kroner. 
o For 2006 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 436.000 kroner. 
o For 2005 hadde Miljøavdelingen et mindreforbruk på 59.000 kroner. 
o For 2004 hadde Miljøavdelingen et merforbruk på 324.000 kroner. 

 Teknisk avdeling har hatt en positiv utvikling i forhold økonomistyring de siste årene, 
som tallene ovenfor viser. Avdelingen hadde et betydelig merforbruk fra 2006-2010, 
men det er snudd til mindreforbruk i 2011 og 2012.  

 Mindreforbruket ved avdelingen i 2012 har flere årsaker, blant annet at det har vært 
ubesatte stillinger deler av året. Samtidig vil en påpeke at det har blitt arbeidet aktivt 
for å holde økonomiske rammer.  

 En annen årsak til mindreforbruket ved avdelingen har sammenheng med kjøp av 
energi (strøm), hvor det er et mindreforbruk på ca. kr. 710.000. I tillegg er det for 
2012 satt av kr. 1.600.000 på eget strømfond. Strømfondet kan disponeres av 
kommunestyret på et senere tidspunkt. Mindreforbruket på strøm har blant annet 
sammenheng med at det er gjort en god jobb på avdelingen med å iverksette tiltak for 
å få ned strømforbruket, samt at forholdsvis lave strømpriser har hatt betydning. Det 
kom en betydelig etterregning i 2012 på strøm for gjestehavnen. Etterregningen hadde 
sammenheng med tidligere års forbruk. Da det er satt av midler til Strømfondet spiller 
ikke dette direkte inn på mindreforbruket (avsetningen er en utgiftsføring i 2012). 

 Det er et samlet mindreforbruk knyttet til ansvarsområdene på Vei/utemiljø. Dette har 
blant annet sammenheng med at to administrative stillinger var ubesatt deler av året, 
utbetaling av tilskudd for flere år (i 2012) og at samlede inntekter er høyere enn 
budsjettert. Utgifter til vedlikehold er samlet sett omtrent i balanse. Det er stort fokus 
på økonomistyring hos Vei/utemiljø. 

 Eiendomsforvaltningen har et samlet merforbruk på ca. kr. 1.400.000. Det er 
merforbruk på flere poster, blant annet på rengjøringsmidler, vedlikehold bygninger, 
vedlikehold av maskiner/utstyr m.m. Samtidig har husleieinntekter og refusjoner langt 
høyere inntekter enn budsjettert. Husleieinntektene er på kr. 1.200.000 mer enn 
budsjettert (budsjetterte husleieinntekter er oppjustert i 2013). Dette betyr at 
merforbruket på utgiftssiden er langt høyere enn kr. 1.400.000, men samlet 
merforbruk dekkes delvis av høye inntekter. Samlet merforbruk på utgiftssiden (inkl. 
lønn og sosiale utgifter) er på ca. kr. 3.000.000. Samtidig skal det bemerkes at 
Eiendomsforvaltningen har stort fokus på økonomistyring, og det jobbes kontinuerlig 
å holde seg innenfor rammene, men eksisterende rammer er ikke nok til å dekke det 
nødvendige vedlikehold av bygg pr. i dag. Dette fører til et for lavt nivå på 
vedlikeholdet og en redusert standard på eksisterende bygningsmasse.   

 Byggesakskontoret er i balanse, men basert på selvkostberegninger kunne / burde 
inntekten vært ca. 1.100.000 kroner høyere. Dette for at støtte- og tilleggsfunksjoner 
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skulle vært dekket. På utgiftssiden har merforbruket blant annet sammenheng med at 
bruk av overtid, konsulenttjenester og interne tjenester ligger høyere enn budsjettert.    

 Brannberedskap går omtrent i balanse, men det bemerkes at det er et merforbruk 
knyttet til lønn og sosiale utgifter. Dette henger blant annet sammen med høyere 
utgifter enn budsjettert på kvelds/-nattillegg, utrykning og vikarer. 
Ved brannforebyggende seksjon er det et mindreforbruk på ca. kr. 320.000. Dette har 
blant annet sammenheng med at en stilling var vakant i deler av året, og det er derfor 
brukt mindre enn budsjettert på lønn og sosiale utgifter. Stillingen er nå besatt, og en 
vil derfor trolig ikke få samme utslag i 2013.   

 

Kap. 7 - Diverse fellsutgifter 

 Området har et samlet mindreforbruk på 3.000 kroner. 
 I dette område ligger felles utgifter knyttet opp mot for eksempel lønnspott og 

premieavvik. 
 Det er gjort regnskapstaktiske disposisjoner ved Kap. 7 med tanke på gitte økte 

utgifter i 2013 og årene som kommer. Dette også knyttet opp mot regnskapsmessige 
føringer av premieavviket.  

 Årsregnskapet for 2012 viser økte pensjonsutgifter fremover og hvor det blir større 
regnskapsmessige endringer vedrørende føring av premieavvik. Slik en vurderer det i 
skrivende stund vil dette gi negative konsekvenser for økonomiplanperioden som 
gjelder for perioden 2013 – 2016. Dette er forhold som rådmannen vil komme tilbake 
til i forbindelse med økonomirapporteringen for 2013. 

 

Kap. 8 - Skatt og statlige tilskudd 

 Området har en merforbruk på 1.350.000 kroner. Årsaken til dette henger 
hovedsakelig sammen med reduserte kalkulatoriske inntekter og 
kompensasjonstilskudd. En viser her til: 

o Kalkulatoriske inntekter er de finansinntekter som Vann- og avløpssektoren blir 
belastet med, for å dekke finansutgifter knyttet opp mot foretatte investeringer. Posten 
er lavere enn budsjettert som følge av lav statsrente og betydelig etterslep på 
investeringssiden. 

o Lavere Kompensasjonstilskudd henger sammen med lav statsrente. 
 Når det gjelder skatteinngangen så er dette et forhold som har vært kommentert 

tidligere. Basert på justert skatteinngang ligger denne 1.376.000 kroner lavere enn 
justert budsjett. Samtidig må en trekke frem at som følge av lavere skatteinngang har 
dette blitt kompensert via rammetilskuddet (som ligger 1.747.000 kroner høyere enn 
budsjett). Basert på dette har Eigersund kommune vært heldige innenfor området 
skatt/rammetilskudd i 2012 – hvor skattereduksjonen har blitt kompensert. En viser 
videre til at en vesentlig årsak i redusert skatteinngang bla. er knyttet opp mot 
feilregistreringer av utenlandske arbeidstakere (Verran-saken). Eigersund kommune 
har påpekt at et større antall arbeidstakere har vært registrert med Verran kommune 
som bostedskommune fremfor Eigersund kommune. Dette har Eigersund kommune 
kjørt en større sak på – som ikke er avsluttet i skrivende stund. 

 

Kap. 9 - Finansposter 

 Området har en merinntekt (mindreforbruk) på 1.204.000 kroner. 
 Årsaken til dette henger sammen med reduserte finansutgifter –hvor hovedårsaken er 

at låneopptak for 2012 ble skjøvet utbetalingsmessig fra sommeren 2012 til januar 
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2013 (utbetalingsmessig). Vi påpeker at låneopptaker for 2012 formelt sett er tatt opp i 
2012, men da utbetalt i 2013.   

 I 2012 er det foretatt ekstraordinære nedbetalinger på saldo for Startlån slik at behovet 
for ekstra overføringer reduseres i fremtiden. Dette har vi måtte gjøre for å 
kompensere for bla. tidligere tap. 

 
 

2.2 Økonomisk oversikt – for den enkelte avdeling  
 

For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte avdeling viser vi også 
til Regnskap 2012 og arkfanen ”Resultat (dr)”. En vil her finne detaljert informasjon om 
resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhet.  
 

I den videre oversikt vil en se på den enkelte avdeling totalt sett og ikke de enkelte ansvar / 
resultateenhetene ved den enkelte avdeling. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig 
resultat for den enkelte avdeling viser vi også til Regnskap 2012 og skillearket ”Drift pr 
avdeling”. En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for 
den enkelte resultatenhet. 
 
 

2.3 Forhold relatert til Eigersund Havnevesen KF 
Eigersund Havnevesen er et kommunalt foretak (eid av Eigersund kommune) og avlegger eget 
årsregnskap og egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kommunestyret. Kommunestyre er 
havnevesenets øverste organ.  
 

Del 3 – Regnskapsmessig endringer i utgifter og inntekter  
3.1 Fordeling av inntektene til Eigersund kommune det enkelt år 
 

Prosentvis fordeling av inntekter pr år
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Tabellen viser tydelig at de største inntektene våre (på lik linje med andre kommuner) er statlige 
rammeoverføringer (rammetilskudd, vertskommunetilskudd osv) samt skatt. En viser til at tabellen 
viser den prosentvise fordelingen av inntektene det enkelte år. En ser av tabellen utviklingstrekkene 
knyttet opp mot finansieringen vår – og kommunesektoren. Endringene har bla. skjedd som følge av 
vedtatte politiske reformer. Når det gjelder 2011 ble barnehagetilskuddet overført til kommunene 
(gikk fra øremerkede midler til en del av rammetilskuddet). For å treffe best mulig i fordeling av en 
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slik endring valgte en å overføre midlene via rammetilskuddet. Et alternativ var å overføre midlene via 
økt skatteandel, men en kunne da lett fått en situasjon hvor den økonomiske inntekten var helt 
forskjellig fra de økonomiske utgiftene.  
 
Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i skatteinngangen for Eigersund kommune (i kroner). 
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Selv om skatteinngangen totalt sett har steget betydelig over hele perioden viser tabellen 
nedenfor at det er store svingninger i skatteinngangen (både årlig prosentvis skatteendring).  

 
Videre er det ikke nødvendigvis samsvar med samlet skatteendring for kommunene og for 
oss. For å forklare dette viser en til tabellen nedenfor – som viser utviklingen i 
skatteinngangen i forhold til året i forkant (for kommunene): 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kommunene 1,6% 5,9% 5,9% 6,7% -3,2% 6,8% 
Eigersund kommune 6,8% 6,3% 8,4% 4,6% -5,2% 3,4% 

 
Dette vil si at skatteveksten i Eigersund kommune for 2012 var lavere enn for kommunene 
samlet (bla. knyttet opp mot Verran-saken). Oversikten viser at Eigersund kommune vil ha 
større svingninger enn andre kommuner knyttet opp mot aktivitet på Aker Solutions – og 
burde ha satt av den økte skatteinngangen på Skattereguleringsfondet for så å disponere av 
fondsmidlene i perioder hvor skatteinngangen ble redusert. Dette ville gitt et mer forutsigbart 
tjenestetilbud. Nå kan vi få en situasjon hvor tjenestetilbudet øker i ”gode” perioder – og må 
reduseres i ”dårligere” perioder. En konstaterer at dette er forhold vi ikke har klart å 
innarbeide – ei heller i vedtatt økonomiplan for perioden 2013 – 2016.  
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3.2 Prosentvis fordeling av kostnadene for det enkelte år 
 

Prosentvis fordeling av kostnadene pr år
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Tabellen viser at lønn og sosiale utgifter er den desidert største kostnadsposten vår. Dette er 
en naturlig sak da vi er en tjenesteproduserende virksomhet. En ser videre at lønn (inkludert 
sosiale utgifter) øker. I 2007 utgjorde ”lønn” 53,52% av samlede driftsutgifter. I 2012 har 
andelen steget til 62,72%. Årsaken henger sammen med flere forhold – hvor bla. følgende 
forhold kan trekkes frem: 

 Vi er en tjenesteproduserte virksomhet. 
 Lønnsoppgjør. 
 Renten har gått ned i perioden – samtidig som vi har refinansiert gjeld (og skjøvet avdragene 

maksimalt). 
 Det har blitt foretatt driftsmessige reduksjoner innenfor områder som ikke omfatter 

lønnspostene. 
 Pensjon har økt i perioden. 
 Det er igangsatt nye tiltak innenfor tjenesteproduksjonen (som hovedsakelig består av lønn og 

sosiale utgifter). 
 Vi er en vertskommune (hvorav vi har et eget tilskudd – som hovedsakelig går til lønn) 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingstrekkene i samlede utgifter for Eigersund kommune. 
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3.3 Utviklingen innenfor lønn og sosiale kostnader  
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Det tabellen over viser er at lønnskostnadene har økt over perioden. Dette henger sammen 
med følgende forhold: 

 Lønnsøkninger 
 Økt antall ansatte (som følge av realisering av reformer, økt tjenestetilbud og 

ressurskrevende brukere) 
 Økte pensjonskostnader 
 Økt tjenesteproduksjon. 
 Nye beregningningsmåter knyttet opp mot pensjonspremie (med vekt på premieavvik) 

 
På mange vis vil stigningen i samlede lønnskostnader være lik den vi vil finne i andre 
kommuner. For Eigersund kommune er det spesielt følgende forhold som markerer seg: 

 I perioden 2002 til 2005 stopper økningen i lønnskostnadene. 
 For 2004 har vi en reell lønnsreduksjon i forhold til 2003. 
 Begge disse forholdene kan tilskrives hovedsakelig Sparepakke 1 og Sparepakke 2 hvor vi 

foretok stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk. 

Utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i pensjonskostnadene (brutto) for Eigersund 
kommune i perioden 1994 til 2012.  
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Kommentar knyttet til utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen viser en stigning fra 1996 opp mot 2002. Videre at vi har en økning fra 2005 til 
2009. For å forklare disse forholdene må vi se på ulike tidsperioder og forhold: 
 Felles faktor for økningene generelt: 

 I løpet av perioden har vi fått økt antall ansatte. 
 Kommunen er tilført nye oppgaver – som igjen har ført til flere ansatte. 
 Tjenestetilbudet har økt (noe som gir økte lønnskostnader). 
 Lønnsøkning gir høyere pensjonskostnad (pensjonen utgjør en prosentvis andel). 
 For perioden 1994 til 2000: 

o Livselskapene (for vår del var dette knyttet til KLP) hadde store overskudd.  
o Tidligere års overskudd ble benyttet til å redusere pensjonspremiene. 
o Livselskapene hadde lave premiesatser. 

 Perioden 2000 til 2002: 
o Livselskapene tapte betydelige summer. Dette knyttet opp mot både pengeplasseringer 

på ulike børser og at premiesatsene hadde vært for lave. 
o Konsekvensene var at premiesatsene økte samtidig som vi fikk betydelige 

ekstraordinære faktura/tilleggsfaktura (knyttet opp mot at selskapene ikke tjente 
penger). 

 Perioden 2003 til 2005 
o Livselskapene begynte å tjene penger igjen. Kommunene fikk tilbakeført en andel av 

selskapene sine overskudd (som ble brukt til å redusere pensjonspremiene). 
o Eigersund kommune gjennomførte Sparepakke 1 og 2 (som førte til 

stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk – fra 2003) 
o Det var i 2002 og 2003 vært nye regnskapsregler knyttet til beregning av 

pensjonskostnader i løpet av et år. 
o I fra 2004 gikk vi over til Vital med ordførerordningen, kommunal pensjonsordning 

og AFP. Sykepleierne ble igjen i KLP, mens lærerne ble igjen i SPK (begge iht. 
tariffavtale). Vital hadde lavere pensjonspremie enn KLP. 

 Perioden 2005 til 2013: 
o Frem til 2006 (dvs. tom 2005) førte vi pensjonsfakturane etter nettometoden 

(foretok redusering av faktura med mottatt andel av selskapets overskudd), mens vi fra og 
med 2006 gikk over til bruttoføring. Summen for kommunen blir den samme, 
men innenfor pensjonskostnadene betyr dette endringer. 

o Nedgang i 2010 – som følge av reduksjoner og endringer i 
pensjonsinnkrevingen. Dette får endringer innenfor både utgifter og inntekter i 
årene som kommer. 

o En økning – av flere ulike årsaker.   
 
Forhold i forbindelse med årsregnskapet tilsier at vi må foreta budsjettmessige endringer i 
2013 – som får økonomiske konsekvenser. Bla. vil vi få et etteroppgjør knyttet opp mot 
lønnsoppgjøret i 2012 på totalt 5,8 millioner kroner. Vi arbeider med finansiering av dette. 

Kommentar knyttet til balansepostene pensjonsmidler/-forpliktelser 

For 2012 er balansepostene pensjonsmidler ført opp med 890.261.399 kroner, mens 
pensjonsforpliktelsene våre er ført opp med 1.182.205.140 kroner.  
 
Pensjonsmidler er summen av innbetalinger til den enkeltes sparekonto for fremtidige 
pensjonsutbetalinger ut ifra dagens lønnsnivå.  Pensjonsforpliktelser er regnskapsmessige 
avsetninger/gjeld for fremtidige pensjonsutbetalinger ut i fra estimering av fremtidig 
lønnsvekst, rentenivå osv (økonomiske parametere). Forpliktelsene øker for hvert år med årets 

Side 218 av 343



Eigersund kommune   Årsmelding for 2012 
   

 17

pensjonsopptjening og diskonteringsrente. Pensjonsforpliktelsene økes i teorien med 
tilnærmet like andeler/kostnader hvert år dersom forutsetningene forholder seg stabile. 
Midlene økes mer og mer for hvert år med stadig høyere premie etter som den enkelte nærmer 
se pensjonsalder.  
 
Summen av de totale kostnadsførte pensjonskostnader og summen av de totale innbetalte 
pensjonspremier inklusive renter og avkastning for den enkelte ved livets slutt vil teorietisk 
utgjøre det de samme beløp. Forskjellen underveis er en annen periodisering. Iht.  
tilbakemeldinger fra livselskapene betyr ikke differansen på postene at vi har en 
”pensjonsbombe, men at det pga. periodisering og ulik føring vil være differanse. Samtidig er 
det grunn til å påpeke at vi her snakker om en betydelig endring fra tidligere år. Note 2 tar opp 
dette forholdet. Årsakene henger sammen med føringer i alle tre livselskap, men samtidig er 
utviklingen forskjellig.  Endringene ligger på amortisert estimatavvik.  
 

Del 4 – Gjeld, finansreglement og likviditetsmessige forhold 
4.1 Vurdering av likviditeten 
Iht. kommunestyrets vedtak kunne vi ta opp økte trekkrettigheter på 50 millioner kroner i 
2012. Denne ble ikke brukt i 2012. Det er dog grunn til å påpeke – selv om likviditeten har 
bedret seg i løpet av de siste årene – at for fremtiden vil likviditeten bli presset. Dette henger 
sammen med følgende forhold: 
 

 Ekstra pensjonsregninger– og generelt øktende pensjonskostnader. 
 Fondsmidlene har blitt redusert. Dette knyttet til tidligere års underskudd og bruk 

av fondsmidler som egenkapital i investeringsprosjekt. 
 Driftskostnadene har økt.  
 Dette er også forhold som staten har sett for flere kommuner. Basert på dette har 

staten endret gitte utbetalingstidspunkt for statlige tilskudd.  
 I løpet av året ser vi at likviditeten blir kraftig presset. 
 Bruk av premieaaviksfond i ordinær drift. 

 
Det som vi – og mange andre kommuner – sikrer tilfredsstillende likviditet med er ubrukte 
lånemidler og stram styring. Når det gjelder utbetaling av for eksempel finansutgifter arbeider 
vi for å spredning på betalingstidspunkt og hvor vi ser dette opp mot andre utbetalinger. 
Videre har vi hatt etterslep på investeringer – noe som gjør at vi har ubrukte lånemidler. Dette 
må dog balanseres opp mot avdragsberegninger. Dette er forhold som det arbeides 
kontinuerlig på og som vi har lykkes med. Grunnet fokus på likviditet har vi klart å bedre 
likviditeten gradvis og konkluderer med at likviditeten har vært god i 2012. 

 
 

4.2 Kommentarer knyttet finansreglementet 
I K-sak 135/03, den 15.12.03, ble finansreglementet vedtatt. Dette skulle ha vært revidert 
innen 01.07.2010 – noe det ikke har blitt av arbeidsmessige forhold. I løpet av 2013 skal det 
bli lagt frem forslag til revidert finansreglement for Eigersund kommune. Dette er en sak som 
skulle ha vært fremmet for lenge siden, men som har måtte vike for andre mer ”presserende” 
saker. Samtidig presiserer en at et nytt finansreglement ikke vil ha vesenlige endringer i 
forhold til eksisterende finansreglement – som er strengt. 
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Eventuelle fondsplasseringer for Eigersund kommune 
Eigersund kommune har ingen andre direkte finansplasseringen enn rene bankinnskudd i Sparebank 1 
SR-Bank (vår bankforbindelse). Dette er også med på å bedre likviditetsmessig situasjon. 
 

Samlet gjeld (lånegjeld) for Eigersund kommune 
Eigersund kommune har en samlet lånegjeld på 670.263.520 kroner pr. 31.12.2012. 
I dette ligger ikke låneopptak for 2012 – som ble utbetalt i januar 2013 med totalt 58,5 millioner 
kroner. 
 

Samlet gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån 
Gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån er 23,2 år pr 31.12.2012. En peker da på at lån for 
2012 ikke er med i denne oversikten (ble utbetalt i januar 2013). 

Gjeldens fordeling mellom lånegivere 

Fordelingen mellom långiverne pr. 31.12.2012 er følgende: 
 

Oversikt långivere Lånebeløp Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. 
  2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kommunalbanken 465 925 610 69,51 % 67,65 % 59,21 % 51,54 % 51,20 % 44,28 % 32,97 %
KLP Kommunekreditt 153 555 566 22,91 % 25,88 % 34,50 % 41,33 % 41,47 % 47,09 % 57,46 %
Husbanken 12 249 532 1,83 % 2,20 % 2,36 % 2,97 % 3,12 % 3,67 % 4,60 %
Startlån - Husbanken 38 532 812 5,75 % 4,26 % 3,93 % 4,16 % 4,21 % 4,96 % 4,97 %
Andre                      -   0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sum lån 670 263 520 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 
Det er flere interessante trekk med tabellen. En trekker her spesielt frem følgende forhold: 

 Kommunalbanken er den største långiver til oss. Dette er en endring fra for eksempel 
2006 hvor KLP Kommunekreditt var størst. 

 Situasjonen innenfor finansmarkedet har endret seg hvor KLP Kommunekreditt har 
hatt finansielle utfordringer og har hatt dårligere betingelser enn andre aktører. 

 Nevnte to punkt fører også til at det er vanskeligere for kommuner å få lån. For vår del 
er vi i løpende kontakt med lånegivere og potensielle långivere. Dette for å sikre 
fremtidig finansiering, som kan bli en utfordring fremover. 

 Lån knyttet opp mot HVPU-reformen i 1991 reduseres (en ”engangsordning”). 

Utvikling av langsiktig gjeld for Eigersund kommune 

 Pr. 31.12.2004 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 443.970.309 kroner. 
 Pr. 31.12.2005 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 430.743.103 kroner. 
 Pr. 31.12.2006 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 452.808.618 kroner. 
 Pr. 31.12.2007 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 531.388.952 kroner. 
 Pr. 31.12.2008 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 582.441.044 kroner. 
 Pr. 31.12.2009 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 562.470.928 kroner. 
 Pr. 31.12.2010 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 646.923.893 kroner. 
 Pr. 31.12.2011 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 623.033.224 kroner. 

 
En påpeker at lånet for 2012 ble avtalt i 2012, men utbetalt i januar 2013. Lånet for 2012 var 
på 58.500.000 kroner. Lånet ble tatt opp i Kommunalbanken.  
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Fordeling av gjelden på antall lån 
 

Aktør Antall lån Eventuelle kommentarer 

Kommunalbanken 9 Hovedlånene i 2006 - 2012 er tatt opp i Kommunalbanken (flytende lån).  

KLP Kommunekreditt 4 Ett lån er flyttet til KBN i 2011. Refinansiert i 2012 i KLP. 

Husbanken 17 Beholdt pga. at dette er enkeltlån med helt spesielle/gunstige betingelser. 

Husbanken - videre utlån 20 Start-lån.  

Sum antall lån 50  
 
Fordeling av lån mellom flytende rente og fast rente 
 

Aktør Beløp  Fast rente  Flytende rente 

Kommunalbanken 465 925 610 362 105 645,00 103 819 965 
KLP Kommunekreditt 153 555 566 110 982 209,00 42 573 357 
Husbanken 12 249 532 11 799 019,00 450 513 
Husbanken - videre utlån 38 532 812 28 100 563,00 10 432 249 
Sum lån 670 263 520 512 987 436,00 157 276 084 

    

Prosentvis fordeling 2012   76,54 % 23,46 % 
Prosentvis fordeling 2011   82,34 % 17,66 % 
Prosentvis fordeling 2010   55,56 % 44,44 % 
Prosentvis fordeling 2009   54,08 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2008   55,43 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2007   63,09 % 36,91 % 
Prosentvis fordeling 2006   77,17 % 22,83 % 
Prosentvis fordeling 2005   55,34 % 44,66 % 
Prosentvis fordeling 2004   76,05 % 23,95 % 

 
 

En viser til at en kort periode i 2012 lå lån for høyt med fast rente (rentebinding). Dette iht. 
gjeldende finansforskrift. Dette var en klar over og ble gjort av to årsaker: 

 Som en følge av refinansiering. 
 Som en følge av at lån for 2012 ble utbetalt i januar 2013.  

 

Gjennomsnittlig lånerente 

For 2012 har gjennomsnittlige lånerente for Eigersund kommune vært på 3,41%. Den renten 
som våre lån best kan sammenlikne oss med er gjennomsnittlig effektiv NIBOR 12 mnd som 
var 2,86% i 2012 (uten prispåslag – som må påregnes).  
 
Gjennomsnittsrente i andre år: 

 I 2011 – 3,63% 
 I 2010 – 3,37% 
 I 2009 – 4,19%  
 I 2008 – 4,99% 
 I 2007 – 4,35% 
 I 2006 - 3,17% 
 I 2005 – 3,29% 
 I 2004 – 3,55%.  
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Sett i forhold markedsrenten og rentebindinger er vi fornøyd med gjennomsnittlig rente i 2012 
(basert på at det vil det være et prispåslag på markedsrenten). Det påpekes at vi har spredning 
på rentebindingene. 
 
Rentebindinger vurderes fortløpende.  

Lånegjeld pr innbygger 

Lånegjelden pr. innbygger er på 45.795 kroner (14.636 innbyggere pr 01.01.13 iht. SSB). 
 

Del 5 - Investeringer 
5.1 Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2012 
Samlet investering (utgifter) i 2012 var på totalt 99.963.692 kroner – av et budsjett på 
185.027.000 kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere år 
– og hvor finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot 
investeringsprosjekt som ikke er sluttført, blir overført til 2013. 
 
For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2012. 
 
Basert på at Eigersund kommune har ett etterslep på investeringene innenfor flere prosjekt og 
områder vil dette bli vurdert spesielt i forbindelse med budsjettet for både 2013 og 2014 (på 
løik linje med det som har skjedd). Det vi snakker om er at gitte prosjekt må skyves i tid – da 
de økonomiske oversikter viser at vi ikke klarer å realisere prosjektene etter de midler som er 
satt av i budsjettet. Dette er et forhold som en har tatt hensyn til i forbindelse med budsjettet 
for 2013 – og som vil bli fulgt opp i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2014. 
Dog så vil dette bli vurdert spesielt i forbindelse med den løpende økonomirapporteringen. 
 
En viser samtidig til at gitte stillinger har stått vakante ved bla. Teknisk avdeling. Dette har 
fått konsekvenser for investeringsprosjekt. 
 
 

5.2 Oversikt over årlige investeringer foretatt av Eigersund kommune 
Utviklingen i lånegjelden henger sammen med investeringskostnadene, som diagrammet 
nedenfor viser. 
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Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune 
i nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer. 
 
 
5.3 Udisponert beløp innenfor investeringene i 2012 
Iht. regnskapsforskriften finansieres det enkelte investeringsprosjekt – og avsluttes ved 
slutten av året i forbindelse med årsregnskapet. For investeringsprosjekt som går over flere år 
overfører vi ubrukte midler. For prosjekter som er ferdige gjøres disse opp med et 
merforbruk eller et mindreforbruk. Kommunestyret må ta stilling til hvordan et merforbruk 
skal finansieres eller hvordan et mindreforbruk skal disponeres. For oss er det viktig å 
synliggjøre hvor merforbruket er og hvordan nettopp dette merforbruket foreslås dekket. En 
viser her til Note 13 for mer informasjon. 
 
Totalt udisponert beløpt for 2012 (investeringsregnskapet) er 100.957  kroner.  
 
En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Kommunestyret må ta stilling til hvordan 
disse midlene skal disponeres.  
 
En foreslår at udisponert beløp settes av på Investeringsfondet. 
 

Del 6 – Utvikling langsiktig gjeld / lån 
6.1 Utvikling finanskostnader 
 

Utvikling finansutgifter pr år
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Faktorer som spiller inn i denne tabellen er renten, vedtatt minimumsavdragsbetaling og 
samlet lånegjeld. Uansett faktorer som legges inn så har samlede finanskostnader for 
Eigersund kommune steget i perioden som er vist. Deler av gjelden er realisert til forhold 
knyttet opp mot handlingsplan for eldreomsorg, skolebygg og selvfinansierende tjenester 
(herunder vann- og avløpssektoren) – dog så er det kommunen som har den økonomiske 
forpliktelsen. 
 
I løpet av 2012 har vi foretatt ekstraordinære avdrag (nedbetaling av gjeld) til Husbanken 
knyttet opp mot Startlån. Dette utgjør for 2012 totalt 5.028.986 kroner. Dette er knyttet opp 
mot ekstraordinære avdrag kunder foretar, ubrukte lånemidler og at det ble vedtatt en 
ekstraordinær nedbetaling i en tidligere økonomirapport (midler knyttet opp mot 
ventilasjonsanlegg på Steingården).  
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For å gi et mer detaljert bilde på gjeldssiden vår viser også rådmannen samlet lånegjeld pr. 
31.12 i perioden 1995 – 2016. 
 
6.2 Utvikling samlet lånegjeld 
  

Utvikling sum samlede langsiktige lån
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Samlet lånegjeld pr. 31.12.2012 var på 670.263.520 kroner. En påpeker at kommunalt lån for 
2012 først ble utbetalt i 2013. Dette lån er derfor ikke med i oversikten i tabellen for 2012. 
Kommunalt lån til investeringer i 2012 var på 58,5 millioner kroner. 
I løpet av perioden har den langsiktige gjelden økt. Økningen i gjelden henger sammen med 
investeringer innenfor VA-sektoren, Startlån, skole, renoveringsprosjekt vei og utbyggingen 
av nytt boligfelt på Hestnes. 
 
En viser til at gjelden har økt betydelig i perioden fra 1996. Dette er knyttet opp mot reformer 
innenfor eldreomsorg, skole og barnehager. Videre utgjør VA-sektoren en stor del av 
investeringene våre. I løpet av desember 2003 betalte vi ekstraordinært ned 71 millioner 
kroner på lån. Dette skjedde ved at vi fikk tilbakebetalt ansvarlige lån fra Dalane energi og 
Lyse energi.  
 
Gjelden for Eigersund kommune er for høy. Iht. til et snitt av kommunesektoren skulle 
gjelden vår vært på ca. 550 millioner kroner, mens den ideelt sett burde vært på ca. 300 
millioner kroner. 
 
Nedgangen i lånesummen fra 2010 til 2011 henger sammen med at lån for 2011 ikke ble 
utbetalt før i januar 2012. Dette av økonomiske årsaker.  
 
Det er videre vedtatt endringer knyttet opp mot utbygging av næringstomter og boligtomter 
(vedtatt i 2013). I utarbeidelse av økonomirapport vil dette bli innarbeidet og bla. få 
konsekvenser for gjeldsutviklingen. 
 
 
6.3 Utvikling premieavvik – en gjeldspost 
Premieavvik oppstår på grunn av at pensjonskostnaden og pensjonspremiene beregnes på 
forskjellige måter. Positivt premieavvik betyr at utgiftsført pensjonspremie er større enn 
beregnet pensjonskostnad. Positivt premieavvik "inntektsføres" i kommuneregnskapet og 
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balanseføres som en kortsiktig fordring. Videre skal premieavviket reverseres igjen, hvor 
dette gjøres over 10 og 15 år (avhengig av år og regelverk).  
 
Kort fortalt er premieavviket en regnskapsmessig føring som ble innført fra 2002. Resultatet 
av denne regnskapsmessige føringen både var og er å redusere den regnskapsmessige utgiften 
knyttet opp mot pensjon. Problemet er at vi (og alle andre kommuner) opparbeider en 
betydelig gjeld – som over tid skal utgiftsføres og er å betraktes som en gjeld. Denne gjelden 
kommer i tillegg til kommunal lånegjeld (langsiktige lån). Tabellen nedenfor viser utviklingen 
i premieavviket for Eigersund kommune: 
 

Utvikling akkumulert premieavvik i EK
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Ved utgangen av 2012 har Eigersund kommune et samlet akkumulert premieavvik på 
76.976.153 kroner. Hadde vi satt av ”inntekten” de enkelte år kunne den balansert 
utgiftsføringen, men Premieavviksfondet vårt er på ”kun” 17.196.500 kroner. Dette fører til at 
vi har en betydelig utgift som vil bli belastet regnskapene de kommende år. 
 
Iht. budsjettvedtaket brukte vi 18.000.000 kroner av Premieavviksfondet vårt til å balansere 
driften i 2012 (inkludert dekning av premieavvik). Basert på nye premieavviksberegninger og 
regnskapstekniske disponeringer kunne vi videre sette av 6.896.562 kroner til 
Premieavviksfondet. Dog så er bruken betydelig høyere enn avsetningen. Avsetningen var 
ikke budsjettert, men iht. budsjettvedtak.  
 
Videre viser vi til den sterke økningen fra 2006 til 2009. Årsaken til at akkumulert 
premieavvik flater ut henger sammen med at vi har brukt av premiefond i livselskapene. Hvis 
vi ikke hadde foretatt disse disponeringer ville premieavviket fortsatt økningen. 
 

Del 7 - Organisasjon – adm. og styring, oppfølging av arbeidsgiverpolitikk 
 

7.1 Antall ansatte i Eigersund kommune 

Generell informasjon om antall ansatte 

I Eigersund kommune har 1009,0 årsverk pr. 30.09.2012 - fordelt på 1.265 ansatte. Det er 83 
% kvinner og 17 % menn tilsatt i kommunen.   
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Antall årsverk pr 30.09.2012 i Eigersund kommune 

Avd. Enhet 
Totalt 

årsverk 
Årsverk, 
Prosjekt Lærlinger 

Faste, 
årsverk 

Sentraladm. 57,95 1,00 15,51 41,44 

  skole/barnehage 398,42 45,33   353,09 

  helse/omsorg 420,67 10,35   410,32 

  kultur 11,29 0,00   11,29 

Levekårsavd. totalt 830,38 55,68   774,70 

Miljøavdelingen 120,67 0,62  120,05 

Totalt   1009,00 57,30 15,51 936,19 
 
Dette er en økning på 9,15 årsverk fra 2011. Økningen er knyttet til prosjekter (+2,85) og 
faste årsverk (+6,29) 
 
 

7.2 Aldersfordeling ansatte i Eigersund kommune  
Aldersfordelingen blant Eigersund kommune sine faste ansatte er som følger: (lærlinger er 
inkludert i tallene)   
 

Aldersgruppe Pr. 31.12.12 
(2011) 

Fordeling 
kvinner 

Fordeling 
menn 

Under 30 år 11,9 % (11) 86,7 % (84) 13,3 % (16) 
30 – 39 år 20,2 % (23) 86,7 % (84) 13,3 % (16) 
40 – 49 år 26,4 % (25) 82,0 % (82) 18,0 % (18) 
50 – 59 år 28,1 % (28) 82,9 % (84) 17,1 % (16) 
Over 60 år 13,4 % (13) 75,7 % (75) 24,3 % (25) 

 
Det er vedtatt en overordnet Personalpolitisk plan hvor mål, satsningsområder og tiltak er 
vedtatt.  Satsningsområdene er trivsel, tilhørighet og kompetente medarbeidere.  Planen vil bli 
revidert i 2013 slik at den er i tråd med de mål og verdier som er vedtatt i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen.  
 
 
7.3 Utvikling sykefravær i Eigersund kommune  
Oversiktene viser følgende endringer i sykefraværet i perioden 2004 – 2012 fordelt på 1. og 2 halvår:  
  
 1. halvår 2. halvår Totalt 
2004 8,0 % 5.4 % 6,7 % 
2005 5.7 % 5.6 % 5,65 % 
2006 7,0 % 6.2 % 6,6 % 
2007 7.0 % 6.4 % 6,7 % 
2008 8.3 % 6.8 % 7,55 % 
2009 7.5 % 6.1 % 6,8 % 
2010 6,05 % 6,2 % 6,1 % 
2011 8,3 % 6,1 % 7,2 % 
2012 7,5 % 6.4 % 6,9 % 
* I 2005 ble det innført endringer i lov og rutiner innen trygdeforvaltningen som medførte betydelige 
reduksjoner i sykefraværet både nasjonalt og lokalt. Dette gikk bl.a på innskjerping i bruk av aktiv sykemelding 
og mer fokus på gradert sykemelding.  
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Målsetningen er at kommunen skulle ha minimum 94 % nærvær hos sine ansatte til enhver 
tid.  
 
Grafisk har vi følgende utvikling innenfor sykefraværet totalt: 

Utvikling sykefravær
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7.4 Tilsettinger i Eigersund kommune  
Antall utlysninger i 2012:  
   31 stillinger internt   (23 stillinger i 2011) 
 137 stillinger eksternt  (207 stillinger i 2011) 
 168 stillinger totalt   (230 stillinger i 2011) 
 
Tallene viser en reduksjon i antall utlyste eksterne stillinger i forhold til 2011. Antall utlyste 
interne stillinger er stabilt.   
  
Stillinger blir lyst ut internt dersom kommunen har grunn til å tro at en har kvalifiserte ansatte 
med rett til utvidelse av stillingsstørrelse. Ut over dette lyses stillinger som hovedregel ut 
eksternt.  
 
7.5 Antall frivillige oppsigelser  
I 2012 var det 140 oppsigelser fra de ansatte av stillinger i kommunen mot 133 i 2011. Det er 
følgende fordeling i forhold til hvor lenge de har arbeidet i kommunen før de sier opp: 
 35 %  sluttet før 5 år (44 % i 2011) 
 20 %   slutter etter 5 år og før 25 år (15 % i 2011) 
 16 %  slutter etter 25 år (16 % i 2011) 
 14 %   slutter i del av sin stilling (7 % i 2011) 
 15 %   slutter for å gå over til annen stilling i kommunen (18 % i 2011) 
 
Ansatte som går av med AFP/ alderspensjon inngår i disse tallene.  
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7.6 Likestilling/ mangfold 
I overordnet personalpolitisk plan er det vedtatt følgende målsetninger for likestilling/ 
mangfold:   

 Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 
trivsel og utvikling for alle ansatte – uavhengig av kjønn, religion, funksjonshemming, 
seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.  

 Eigersund kommune vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kvinner og menn i 
alle typer stillinger.  

 Eigersund kommune vil arbeide målrettet for å heve andelen av menn i barnehager til 
minimum 20 %.  

 I administrative/ partsammensatte arbeidsgrupper skal begge kjønn være representert. 
 
Høsten 2010 ble det vedtatt en egen plan for mangfold og likestilling som følger opp disse 
overordnede målene mer detaljert. I planen er det skissert ulike satsningsområder som skal 
være virkemidler for et målrettet arbeid knyttet opp mot likestilling og mangfold blant ansatte 
i Eigersund kommune.  
 
Deltidsproblematikk:  
Deltidsproblematikk er et viktig område innen likestillingsarbeidet. Eigersund kommune har 
arbeidet målrettet innen dette området i flere år, og har kartlagt utviklingen innen uønsket 
deltid årlig siden 2007.  
 
Kartleggingstall pr. 2012 viser følgende status for uønsket deltid:  
 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Antall som ønsker 100 % st 91 76 77** 43 52 76 
Ønsker 75 – 99 % st.  79 70 45 40 46 56  
Ønsker 50 – 74 %st  54 32 19 21 20 25 
Ønsker < 50 % st  5 4 1  8 2  6 
Antall totalt   231 182 144 118 121 163  
 
Tallene er pr mars i 2012. (kartlegging for 2013 er akkurat foretatt og viser en nedgang til 
146 ansatte som ønsker større stilling)  
 
Kartleggingen viser en nedgang i uønsket deltid i kommunen på 29 % i perioden 2007 til 
2012. Denne endringen har skjedd gjennom ulike tiltak innenfor vedtatt budsjettramme. I 
perioden 2007 – 2010 var det en betydelig reduksjon i uønsket deltid (ca 50 %), men så steg 
antallet i 2011 og 2012.  
 
På bakgrunn av dette ble det i 2012 søkt om prosjektmidler knyttet til et nasjonalt program 
som heter ”Saman om ein betre kommune”. Kommunen søkte om å få prosjektmidler knyttet 
til ”Heltidskultur”  
 
Eigersund kommune ble tatt opp i pulje 2 i prosjektet – og får prosjektmidler i perioden 2013 
– 2015. Hovedmålsetningen er å få et økt fokus på heltidskultur i kommunen og redusere 
antall ansatte som ønsker større stilling.  
 
Det tilsettes en prosjektleder som sammen med ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte 
skal vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle å prøve ut på den enkelte enhet. Det etableres 
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prosjektgruppe og styringsgruppe for prosjektet, og en viktig forutsetning er at dette er et 
trepartssamarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon.  
 

Del 8 - Forhold knyttet til revisjon av R2012 
En viser til revisjonsberetning og årsregnskapsnotat fra Rogaland Revisjon. 
 

Del 9 - Spesielle driftsmessige forhold for 2012 som kommenteres 

Selvkostberegninger 

Vi har foretatt selvkostberegninger innenfor vann- og avløpssektoren, byggesak, oppmåling 
og feier. 
 
Vann- og avløpssektoren er belastet for finanskostnader. Dvs. at sektoren betjener lån knyttet 
til investeringer som Eigersund kommune har fortatt (på samme måte som tidligere år). Det er 
IKKE beregnet byggelånsrente på ubrukte lånemidler innenfor vann- og avløpssektoren . 
knyttet opp mot ikke-igangsatte investeringsprosjekter innenfor vann- og avløpssektoren 
(drift).  
 
For nærmere informasjon viser en til noter i årsregnskapet. 
 

Selvkostberegninger knyttet opp mot byggesak 

Iht. selvkostberegningen for byggesak skulle tjenesten vært belastet med 1,1 millioner kroner. 
Den tid en ikke kan balanseføre et underskudd så kan ikke dette føres i 2012. Basert på 
selvkostberegningen er kostnadsdekningen 81,36% på tjenesten. 
 

Del 10 – Mål for 2012 med kommentarer 
I forbindelse med budsjettet for 2011 ble det satt mål for den enkelte avdeling. I denne 
sammenheng kommenteres det enkelte mål. 
 

Mål for Sentraladministrasjonen 
1. I gjeldende personalpolitisk plan står følgende mål som er politisk vedtatt:  

a. I Eigersund kommune vil en arbeide for:  
i. en helhetlig personalpolitikk som gir gode arbeidsvilkår for medarbeidere i 

alle faser av arbeidslivet 
ii. en synlig, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk som er kjent for alle 

medarbeidere 
iii. at våre medarbeidere skal være stolt av og snakke positivt om arbeidsplassen 

sin 
iv. at medarbeidere har en stillingsstørrelse de er fornøyde med 
v. at vi gjennom personalpolitikken skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver 
vi. at medarbeidere føler seg verdsatt 

Disse målene jobbes det kontinuerlig med – og som til en viss grad også vil reflekteres i vår 
årlige medarbeiderundersøkelse. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2013 og vil 
danne et godt grunnlag for sammenligning med forrige undersøkelse.  
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2. I kvalitetskommuneprosjektet er det vedtatt at en skal arbeide for en nærværsprosent på 94 % 
eller høyere.  
For 2012 hadde vi et sykefravær på 6,95 % og dermed en nærværsprosent på 93,05. Vi er litt 
bak målsettingen, men totalt sett er dette et akseptabelt nivå sammenliknet med kommune-
Norge som helhet og ikke minst i sett opp mot kommunegruppen som vi er en del av. 

3. Tilstrebe likestilling og mangfold blant våre ansatte – som det arbeids kontinuerlig med. 

4. Vi skal holde våre innbyggere løpende orientert om hva som skjer i kommunen.  
Vi er aktive på kommunens nettsider – og ser at vi i mange tilfeller er raskere ute med 
kommunale nyheter enn det dagspressen er. Vi blir ofte referert til – og det er vi fornøyd med. 
Utover nettsidene våre er vi på Facebook og Twitter – og har vært det siden primo 2012. 
Kommunen har over 600 ”Likes” på Facebook. Vi er opptatt av å gi rask, riktig og relevant 
informasjon til våre innbyggere og andre interesserte. Dette mener rådmannen at vi gjør i stort 
monn. 

5. Vi skal utnytte de mulighetene som ligger i elektroniske medier til beste for våre ansatte og 
derigjennom våre innbyggere.  
Vi utforsker mulighetene som ligger i elektroniske tjenester og hjelpemidler. Dette gjøres både 
gjennom opplæring og gjennom utvikling av programvare. I 2012 ble det åpnet for e-post og 
kalenderfunksjoner på mobiltelefon for en del nøkkelpersoner.  

6. Vi skal jobbe for å gjøre deler av vårt tjenestespekter til selvbetjeningsløsninger gjennom 
elektroniske nettløsinger.  
Vi er på stadig søken etter de tjenesteområdene hvor balansen mellom kost/nytte er best med 
tanke på å tilby elektroniske nettløsninger. Det må være et gitt volum for at det skal lønne seg 
å investere i – og ta i bruk elektroniske løsninger. Det som vurderes i øyeblikket er søknad på 
SFO. I 2012 kom søknad om plass på Kulturskolen på plass som en elektronisk tjeneste. Fra 
før har vi en del tjenester innenfor Teknisk etat – og ikke minst barnehagesøknader.  

7. Gjennomføre organisasjonsgjennomgang. 
Implementeringen av organisasjonsgjennomgangen er startet. Dette er et omfattende, krevende 
og givende arbeid som skal resultere i en mer strømlinjet organisasjon hvor ressursutnyttelsen 
totalt sett skal bli bedre.  
 
Arbeidet innenfor SLT er revitalisert. Ungdomskontakten gjeninnføres og det utarbeides klare 
og tydelige retningslinjer for arbeidet. Næringsarbeidet samles i et eget foretak sammen med 
havn. Her vil både tomteutvikling innenfor næringsområdet og privatboliger finne sin plass. 
Levekårsavdelingen er allerede splittet i to med to tilhørende kommunalsjefer. Dette vil føre 
til et økt trykk for å heve kvaliteten og en kontinuerlig vurdering av ressursprioriteringer 
innenfor den enkelte avdeling. 
 
Det satses på opplæring av våre ledere og lederne skal også inngå egen lederkontrakt.  
 
Målstyring er under vurdering og kommer til å prege organisasjonen vår mer enn tidligere. I 
denne sammenheng er det viktig å si at vi må finne den gode balansen mellom et måltyranni 
og muligheten for å tenke selv. Rådmannen ønsker seg medarbeidere som både skal kunne ha 
selvstendighet i arbeidet og samtidig jobber mot klare og gode målsettinger. Det å finne den 
gyldne middelvei i dette blir et viktig suksesskriterie.  

 

Mål og prioriteringer for Helse- og omsorgsavdelingen 
1) Ferdigstille plan for fremtidens helse og omsorgstjenester 

a) Planen er ferdigstilt.  
b) Vedtatt i kommunestyret 01.10.2012 (sak 90/12) 
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2) Øke andel ansatte med høyskoleutdanning og fagutdanning i helse- og omsorgsavdelingen 
og stimulere til tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne 
a) 4 ansatte er ferdig med videreutdanning ( kreftomsorg, psykososialt arbeid barn/unge 

og palliasjon) 
b) 8 ansatte har startet på vernepleierutdanning ( ferdig 2014 ) 
c) 2 ansatte har begynt på videreutdanning i psykiske lidelser og utviklingshemming, 1 

har begynt på videreutdanning i legevaktssykepleie og 3 har startet på organisasjon og 
ledelse 

d) 2 ansatte er ferdig med fagskole eldreomsorg 
e) Det er sterkt fokus på omgjøring av stillinger der det er hensiktsmessig ift 

tjenestebehovet. Assistentstillinger omgjøres til fagstillinger og fagstillinger til 
høyskoleutdanning. 

f) Det er jobbet systematisk for å styrke samarbeidet internt i avdelingen.  På 2 Vest er 
det ukentlige tverrfaglige teammøter, alle de andre enhetene har også økt fokus på 
tverrfaglighet.  

3) Øke bruk av Qm+, et system for avviksbehandling og rutiner 
a) Bruken av Qm+ er utvidet. Det legges stadig inn flere retningslinjer, rutiner og 

gjeldende lovverk. Bruken av avviksmeldinger øker, men det er fortsatt 
forbedringspotensiale 

b) Høsten 2012 startet enhetene et arbeid med ROS analyse i Qm+ 
4) Arbeide aktivt for å sikre at oppsøkende behandlingsteam Dalane (OBD) når sitt mål om 

at mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser som ikke nyttiggjør seg ordinært 
behandlingstilbud i kommunene og i spesialisthelsetjenesten får gode og samordnede 
tjenester 
a) Samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er styrket.   
b) Tilbakemelding er at tjenestetilbudet til aktuell brukergruppe er bedret det siste året.   

5) Elektronisk meldingsutveksling med alle fastleger i kommunene og med SUS ( ElinK) 
a) Alle fastlegene i Egersund  kommuniserer elektronisk med  

      kommunehelsetjenesten  
b.   Elektronisk samhandling med SUS er under arbeid 

6) Videreutvikle og forbedre tilbudet til pasienter med demens og tilbudet om lindrende 
omsorg.  
a) Det er etablert kontaktpersoner i hver enhet som jobber med utredning av demente. 

Utredningsarbeidet er i samarbeid med fastlegene.  
b) Flere frivillige er engasjert i tilbudet til personer med demens 
c) Det er etablert en kommunal ressursgruppe i palliasjon 
d) LCP ( tiltaksplan for døende) er innført i alle enhetene i avdelingen 
e) 2 Vest har 3 rom som er spesielt rettet mot pasienter som har behov for lindrende 

behandling.  
 

 

Mål og prioriteringer for Kultur- og oppvekstsavdelingen 
1. Økt fokus på arbeid mot mobbing gjennom manifest mot mobbing. 0 – toleranse. 

a. Det er i skoleåret 2012-2013 vært fokus på arbeid mot mobbing både på den 
enkelte skole og barnehage og hos skoleeier. 

b. Eigersund kommune er med i en nasjonal satsing ”Beredskapsteam mot 
mobbing” sammen med Kristiansand, Råde og Sarpsborg. Dette er i regi av KS 
og FUG.  

c. Alle skoler har skrevet under på mobbemanifest. 
2. Fortsatt vektlegging av leseferdigheter på alle trinn. 
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a. Videreutvikling av Lesenøkkelen. 
b. Vektlegging av tidlig innsats i barnehage og grunnskole. PPT har fått tilført 1,0 

stilling til dette formålet. 
c. Kartleggingsverktøy leseferdigheter, ”STAS”. 

3. Økt læringsutbytte for elevene og bedre vurderingsgrunnlag for lærere gjennom 
deltakelse i prosjektet ”Vurdering for læring” 

a. Alle skolene bruker Vurdering for læring og deltar i nettverk og samlinger. 
b. Økt fokus på vurderingskultur både på barneskolen og på ungdomstrinnet. 
c. Utarbeidelse av vurderingskriterier på alle trinn. 

4. God ivaretakelse av høytbegavede førskolebarn og elever. 
a. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som ser på dette med høyt begavede barn 

i skole og barnehage. 
b. Åpent kurs om denne problematikken ble avholdt på Rundevoll skole 

11.03.13. 
5. Videreutvikle Grøne Bråden barnehage som ressursbarnehage for førskolebarn med 

spesielle behov. 
a. Det er avsatt ekstra midler på B2013 for Grøne Bråden barnehage som 

ressursbarnehage for barn med særlige behov. 
b. Styrking av styrerressurs og assistentressurs. 

6. Fokus på arbeid med sosial kompetanse, språklig utvikling og tall og rom og mengde i 
barnehagene. 

a. Alle kommunale barnehager har jobbet med sosial kompetanse, språklig 
utvikling, tall og rom og mengde. 

 

Mål og prioriteringer for Teknisk avdeling 
1. Trygg og god beredskap for kommunens innbyggere.  

 Seksjon brann og redning har styrt mot målet og endret fokus på det 
forebyggende arbeid i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB).  

 Fokus i 2012 var å føre kvalitetstilsyn ved objektenes internkontrollsystem, samt 
å samkjøre tilsyn med andre tilsynsorgan eks. arbeidstilsynet og mattilsynet.  

 Beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling har i tillegg gjennomført flere 
undervisningsopplegg om beredskap og forebyggende brannvern til barnehager, 
skoler, institusjoner og bedrifter i 2012. 

 Avholdte øvelser i 2012:  
 12 øvelser i Eigersund kommune  
 8 øvelser i Bjerkreim kommune  

 Utrykninger i 2012:  
 163 utrykninger i Eigersund kommune  
 19 utrykninger i Bjerkreim kommune  

 Tilsyn brannobjekter: 
 Bjerkreim:  

1. A-objekter: 9 
2. B-objekter: 1 

 Eigersund:  
1. A-objekter: 38 
2. B-objekter: 1 

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 
1. Bjerkreim 491 feiinger og 273 tilsyn.  
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2. Eigersund 860 feiinger og 879 tilsyn.  
2. Trygge veier med fokus på myke trafikkanter.  

 Målet ble satt med utgangspunkt i at seksjon vei og utemiljø skulle starte arbeidet 
med å rullere kommunens trafikksikkerhetsplan i 2012.  

 Som følge av en midlertidig, men langvarig periode med lav bemanning i 
seksjonen, måtte dette arbeidet utsettes til 2013.  

 Seksjonen har allikevel hatt fokus på målsetningen, blant annet gjennom arbeidet 
med ny plan for oppgradering av Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate og i 
forbindelse med planlegging av ny kryssløsning der ny sidevei til 
Rundevollsveien treffer fylkesvei 44 ved NAV.  

 Kommunen har også planlagt og inngått kontrakt for ras- og issikring av 
Dyrnesveien fordi denne veien har en viktig funksjon som skolevei, samt startet 
anleggsarbeidet for å etablere fortau og opphøyde gangfelt i tilknytning til 
Hellvik skole. 

3. Hygienisk betryggende drikkevann til kommunens innbyggere.  
 Pågående arbeide. 

4. Rask og effektiv saksbehandling for kommunens innbyggere.  
 Seksjon oppmåling 

o Gjennomsnittlig behandlingstid for oppmålingsforretninger var i fjor 9 
uker. Lovens frist er 16 uker. 

 Seksjon byggesak 
o Byggesakssjefen mottok 518 byggesøknader og 28 delingssøknader i 

2012. Totalt 546 søknader. 
o Seksjon byggesak fattet 596 delegerte vedtak i 2012 og utredet 79 

saksframlegg til planteknisk utvalg. Dette gir totalt 675 vedtak.  
o I tilegg er flere henvendelser/saker avgjort uten at det fattet formelt 

vedtak, kun ved utsendelse av brev. 
o Seksjon byggesak har redusert antall ubehandlede saker fra 433 saker i 

september 2012 til 306 saker ved utgangen av året. 
o Brukerne av seksjon byggesak etterspør rask byggetillatelse. For å sikre 

rask og effektiv saksbehandling for kommunens innbyggere har seksjon 
byggesak  

o kundemottak daglig mellom klokken 08:00 - 11:00. Det føres statistikk 
over antall henvendelser.  

o Det ble registrert 1334 telefonhenvendelser og 768 kundebesøk til 
saksbehandlerne i 2012. 

o I tilegg driver byggesakssjefen møtevirksomhet og oppfølging av 
profesjonelle foretak på telefon og i egen person. 

o Seksjon byggesak tilbyr døgnåpen forvaltning ved bruk av byggsøk. Her 
kan søknader sendes inn på kveldstid, i helger og ved andre passende 
anledninger. Det er lagt til rette for at nabolister kan hentes ut som del av 
tilbudet. 

o Tiltaket fungerer dessverre ikke optimalt da kommunens 
reguleringsplaner kun er tilgjengelige på papir ved henvendelse til 
planseksjonen. 

Del 11 - Regnskap for 2012 
Rådmannen viser til vedlagt regnskap for 2012. 
 
En viser spesielt til oversikten som viser overføringer av investeringer fra 2012 til 2013.  
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Teknisk avdeling
Seksjon brannvern
Roger Egeli
Leder forebyggende avdeling
51 46 83 42
roger.egeli@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
021/13 Formannskapet 17.04.2013

Kommunestyret 22.04.2013

Oppsigelse av avtale

Sammendrag:
Det foreligger i dag en avtale med Bjerkreim kommune for levering av tjenester relatert til 
feiing og tilsyn (boligtilsyn): ”Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune”. 

Seksjon brannvern fant i 2012 at det var et behov for å ta avtalen fra 1997 opp til ny 
vurdering med grunnlag i at
 Avtalen ikke var faglig oppdatert etter siste regelverk.
 Avtalen ikke var økonomisk oppdatert. Det var stor sannsynlighet for at leveransen til 

Bjerkreim kommune kom negativt ut i selvkostregnskapet i Eigersund kommune. 
 Det var foretatt pennerettelser i avtalene som gjorde historikk og leveranse noe uklar.

Det benyttede faktureringsgrunnlaget, som tok utgangspunkt i antall feide piper og utførte 
boligtilsyn og ikke inkluderte medgått tid og annen ressursbruk, tok ikke i tilstrekkelig grad 
høyde for alle forhold ved leveransen av feie- og tilsynstjenesten til Bjerkreim kommune. 

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Gjeldende ”Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune” datert den 

24.11.1997 med grunnlag i sak 117/97, sies opp snarest mulig.
2. Kommunen inngår ikke nye samarbeidsavtaler for levering av feie- og tilsynstjenester 

(boligtilsyn) før etterslepet på feiing er hentet inn i Eigersund kommune.
3. For fremtidige samarbeidsavtaler innen feie- og tilsynstjenesten skal det i avtalen sikres

at alle reelle kostnader dekkes fullt ut av den som mottar tjenesten. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Avtalen er forankret i kommunestyrevedtak. 
Avtalens signatur er gitt den 24.11.1997 med referanse til sak 117/97.

Etter dialog med Bjerkreim kommune, hvor det ble kommunisert at Eigersund kommune 
ønsket avtalen reforhandlet, fremmet Eigersund kommune forslag til ny avtaletekst som 
innebar 
 Mulighet for fastsettelse av feie- og tilsynsgebyr i Bjerkreim uavhengig av feie- og 

tilsynsgebyr i Eigersund. 
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 Endring i feie-/tilsynshyppigheten for å samsvare med Forebyggendeforskriften § 7-3. 

Bjerkreim kommune har behandlet saken politisk med følgende resultat:
 Bjerkreim kommunestyre den 19.09.2012 (sak 063/12):

”Kommunestyret tar Eigersund kommunes ønske av revidering av gjeldende avtaler om
brann-, rednings- og feietjenestene til etterretning.
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om nye avtaler mellom Eigersund og Bjerkreim.
Nye avtaler legges fram for kommunestyret til godkjenning.
Årlig rapportering legges fram for LMT-utvalget, jfr. avtalens punkt 6.”

 Bjerkreim kommunestyre den 12.12.2012 (KST-086/12 Vedtak:)
”Bjerkreim kommune slutter seg til vedlagte forslag til avtale om feiing og tilsyn av piper 
og røykkanaler, med unntak av setning 2 i pkt 3. Denne erstattes med: ”Brannsjefen i 
Eigersund foreslår felles sats for feie- og tilsynsgebyr for Bjerkreim og Eigersund 
kommuner, og satsen godkjennes av kommunestyrene.”

I dialogen med Bjerkreim kommune ble det kommunisert at Eigersund kommune ikke kunne 
videreføre en avtale hvor belastning av faktiske kostnader ikke er fundament for leveransen. 

Bjerkreim kommune ble varslet om at det ville bli fremmet sak for Eigersund kommunestyre 
med anbefaling om en oppsigelse av avtalen. Avtalen har ett års oppsigelsestid.

Bjerkreim kommune valgte da å fremme saken til kommunestyret på nytt med oppdaterte 
opplysninger. 

 Bjerkreim kommunestyre den 20.02.2013 (KST-002/13 Vedtak:)
Kommunestyret opprettholder vedtaket. For å foreta konkret vurdering mangler vi 
tallgrunnlag.
Kommunestyret ber rådmannen innhente pristilbud fra Eigersund eller andre som kan 
utføre feiing i Bjerkreim kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Forebyggende avdeling ved Seksjon brannvern administrerer feie- og tilsynstjenesten 
(boligtilsyn) i Eigersund kommune som utføres av feiervesenets to feiere. 

Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune.
Avtalen omfatter de aktiviteter Eigersund brann og redning/Forebyggende avdeling sitt 
feierpersonell til daglig utfører:

 Feiing av piper og røykkanaler. 
Dette innebærer fysisk feiing, kontroll av ildstedet og fjerning av sot etter feiing. 

 Boligtilsyn 
Dette innebærer kontroll av sikkerhetsutrutning som detekterings- og varslingsutstyr 
(røykvarsler), slukkemateriell, nødutganger og veiledning til huseier om sikkerhet.

Avtale om drift av brannvernet i Bjerkreim kommune (fra 2005) – en helt separat avtale.
Samarbeid opp mot beredskap og tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13) inngår i annen 
avtale og blir ikke berørt ved oppsigelse av avtalen som behandles i denne politiske saken.

Avtalen om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune omfatter derfor IKKE:
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 Beredskapsmessige forhold som Eigersund brann og redning/Beredskaps-
avdelingen følger opp ved arbeidsgiveransvar for brannmannskaper i Bjerkreim, 
anskaffelse av materiell og samtrening av brannmannskaper. 

 Utrykninger og annen støtte/samarbeid med Bjerkreim kommune sitt brannvesen i 
skarpe operasjoner (”blålysfase”) opp mot brann, trafikkulykker og annet i Bjerkreim 
kommune, ved kommunegrensen eller ellers hvor det uansett foreligger bistandsplikt.

 Tilsyn med særskilte brannobjekter definert som ”§ 13 objekt” hvor brann kan 
medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 
Her utfører i dag branninspektørene ved Eigersund brann og redning branntilsynet. 

 Faglige lederfunksjoner som Brannsjef, Leder beredskap og Leder Forebyggende.

Historikk/statistikk for leveransen

Eigersund kommune har levert følgende til Bjerkreim etter denne avtalen de siste 3 årene:
Årstall Antall registerte pipeløp Gjennomført feiing Gjennomført boligtilsyn
2012 962 491 273
2011 931 411 155
2010 915 415 152

Til sammenligning er følgende utført i Eigersund kommune:
Årstall Antall registerte pipeløp Gjennomført feiing Gjennomført boligtilsyn
2012 4849 860 879
2011 4834 854 855
2010 4837 473 1005

Saksbehandlers vurderinger:
Seksjon brannvern avdekket ved systematisk gjennomgang av sin internkontroll i 2012 (etter
IK-forskrift § 5, 2 pkt 8) at enkelte avtaler ikke lenger var oppdatert. Etter dialog med ledelsen
ble det gitt støtte i forhold til seksjonens anbefaling om at avtalene måtte reforhandles. 

Seksjon brannvern la til grunn tre hovedmomenter ved utarbeidelse av forslag til ny avtale:

 Avtalen var ikke faglig oppdatert etter siste regelverk. 
Fra dagens avtale med feiing hvert annet år, ønsket seksjon brannvern i stedet at avtalen 
skulle omfatte feiing med hyppighet ”etter den enhver tid gjeldende lov og forskrift”. 

Seksjon brannvern sitt innspill var forankret i Forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn (FOR 2002-06-26 nr 847 - ”Forebyggendeforskriften”) § 7-3 som tilsier at kommunen 
skal sørge for feiing minst hvert 4. år. 

Etter veiledningen til forskriften skal det, etter en individuell behovsprøving, vurderes om 
kunder har behov for hyppigere feiing for å hindre at brann eller andre skader oppstår. Det 
skal sikre at de som har behov for en hyppigere feiefrekvens, kan få tilbud om det. 

 Avtalen var ikke økonomisk oppdatert.
Det er sentralt å kunne ha mulighet for å fastsette feie- og tilsynsgebyr i Bjerkreim 
uavhengig av satsen i Eigersund for å sikre balanse i selvkostregnskapet. Eksisterende 
avtale krever at feie- og tilsynsgebyret skal være likt i begge kommunene. 

Feiervesenets base er på Tengs i Eigersund. Dette medfører naturlig pendling de dagene 
det er oppdrag Bjerkreim. Det er videre store forskjeller i forhold til boligtetthet, geografi og 
til dels meget store forskjeller i fyrings- og oppvarmingsmønster i kommunene. 
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Seksjon brannvern vurderte at dette skulle tilsi en differensiering av gebyret. Det er ikke 
kjent hvor mye forskjellen skulle være. Differansen behøvde heller ikke bli meget stor. 
Administrasjonen i Eigersund var positiv til å begynne å føre et separat selvkostregnskap 
for oppdraget i Bjerkreim. Da ville en være sikret at Bjerkreim kommune kun ble belastet 
med reelle kostnader ved oppdraget, noe som burde være en fordelaktig avtale for dem.

 Å gjøre avtale fremtidsrettet.
I tillegg til momentene over ønsker seksjon brannvern å legge til rette for at tjenester 
kommunen gir innbyggerne er kostnadseffektive og har et fremtidsrettet perspektiv. 

Seksjonen har derfor som grunnlag for denne avtalen også vurdert signalene gitt ved 
- St. meld nr 35 Brannsikkerhet; Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver
- NOU 2012: 4 Trygg hjemme; brannsikkerhet for utsatte grupper
- NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer – helhetlig utdanningsmodell for

fremtidig personell i brannvesenet
- FLF 2009: Feiemesternes landsforening; Feie og tilsynstjenesten mot 2020 

– En fremtidsvisjon for en fagsterk yrkesgruppe

Erfaringer for 2012
Dokumentet ”Seksjon brannvern – årsrapport for 2012 og planer for 2013. Forebyggende 
aktiviteter: tilsyn § 13, boligtilsyn og feiing” datert 01.03.2013, oppsummerer året 2012. 

Det fremkommer at saksbehandler vurderer at ca 50 % av Seksjon brannvern sin totale 
ressurs innen feiing og boligtilsyn ble avgitt til avtalen med Bjerkreim kommune i 2012.

Enighet på administrativt nivå.
Saksbehandler er tilfreds med at kommunikasjonen mellom kommunene på administrativt 
nivå har resultert i en gjensidig forståelse. Eigersund kommune har strukket seg for å tilby en 
meget god avtale for Bjerkreim hvor kun direkte kostnader belastes. Kostnader til overordnet
administrasjon, ut over seksjon brannvern, skulle eksempelvis ikke belastes denne avtalen. 

Bjerkreim kommunes rådmann viser forståelse for at avtalen tjener begge parter i sitt brev til 
medlemmer i LMT-utvalget og Kommunestyret; ”Ber om ny vurdering av forslag til feieavtale 
med Eigersund kommune” datert den 29.01.2013

Ordningen med et felles brann- og redningsvesen for Eigersund og Bjerkreim er en god
ordning for begge kommunene. Feietjenesten hører naturlig inn som en forebyggende
tjeneste i et slikt samarbeid. Ettersom Eigersund nå vil utarbeide et eget selvkostregnskap
for Bjerkreim og dette kan legges til grunn som gebyrgrunnlag i Bjerkreim, er rådmannen av
den formening at forslaget til ny feieavtale kan godkjennes med denne endringen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Eventuelt overskudd fra feie- og tilsynsgebyr er øremerket dette formålet ved et helt separat
selvkostfond og kan ikke benyttes til andre formål. Et eventuelt underskudd på fondet dekkes 
normalt inn ved økning av gebyr de etterfølgende to år med balanse over en treårs periode.

Status for selvkostfondet er (iht regnskap Eigersund kommune pr 31.12.2012); kr 452.000,-

Feie- og tilsynstjenesten (boligtilsyn) er en meget viktig del av den brannforebyggende 
tjenesten. Seksjon brannvern kan ikke ut fra et brannfaglig standpunkt videreføre et etterslep 
på feiing i Eigersund kommune. I forhold til innbyggerne er det også viktig at kommunen får 
levert en tilfredsstillende fagtjeneste i forhold til det gebyret som er krevet inn. 
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Seksjon brannvern har forankret beslutningen administrativt om å øke tilgjengelige 
feieressurser i kommende feiesesong. Avdelingen vil gjøre dette ved fire elementer;

 Feiervesenet vil levere fagtjenester til Bjerkreim kommune i henhold til gjeldende avtale 
også i oppsigelsestiden; feiesesongen 2013.

 Feiervesenet vil fokusere maksimal på feieaktivitet i Eigersund kommune i feiesesongen 
2013 for å ta inn så stor del av etterslepet som mulig.

 Feiervesenet vil styrkes i feiesesongen 2013 ved at det leies inn ekstra fagpersonell som 
engasjement i perioden. Kostnaden dekkes av øremerkede fondsmidler.

 Feiervesenet styrkes i juni 2013 ved at det leies inn en ekstra feierressurs fra Sokndal 
kommune som skal øremerkes oppdrag i Eigersund. Kostnaden dekkes av fondsmidler.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Det fremmes ikke alternative løsninger.

Eigersund kommune har åpen dialog med Bjerkreim kommune om avtalen over noe tid. 
Grunnlaget for ny avtale har blitt behandlet flere ganger av politiske myndigheter i Bjerkreim 
kommune. Saksbehandler forutsetter at sakskomplekset har blitt tilstrekkelig opplyst.

Bjerkreim kommune har blitt godt opplyst om konsekvensen av å ikke finne forslaget til ny 
avtale akseptabel. Bjerkreim kommune står helt fritt til å velge annen tilbyder av fagtjenesten. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

273472
Seksjon brannvern - årsrapport for 2012 og planer for 2013 - forebyggende 
aktiviteter.doc

273578
Forslag til ny avtale om feiing og tilsyn av piper og røykkanaler i Bjerkreim 
kommune.doc

273586 Eksisterende avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune.pdf

Parter i saken:
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Randi Haugstad Førstesekretær

Seksjon brannvern - årsrapport for 2012 og planer for 2013
Forebyggende aktiviteter: tilsyn § 13, boligtilsyn og feiing

Vår ref.: 13/6530 / FA-M70 / 08/896 Dato: 01.03.2013

Saksbehandler: Roger Egeli Telefon: 51 46 83 42 Mobiltelefon: 489 44 199

E-post: roger.egeli@eigersund.kommune.no

Grunnlag.
Rapporten og planer fremmes med grunnlag i krav gitt ved Forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn § 5-2. 

Det er interkommunalt samarbeid med Bjerkreim kommune ved to separate avtaler; 
 Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune og 
 Avtale om drift av brannvernet i Bjerkreim kommune. 

Denne årsrapporten omfatter derfor både Eigersund og Bjerkreim kommuner. Kopi av dette 
notatet oversendes Bjerkreim kommune for fremleggelse for relevant politisk utvalg også der.

Bemanning – tilgjengelige fagressurser.
Seksjonens forebyggende avdeling består av leder forebyggende avdeling, branninspektør, 
feiermester og feiersvenn. Avdelingsleder og branninspektør ble ansatt i første kvartal. De 
nytilsatte gjennomførte etter tiltredelsen grunnopplæring ved Brannvesenet Sør-Rogaland. 

Avdelingsleder gjennomførte 5 uker lovpålagt forebyggende fagutdanning ved Norges 
Brannskole høsten 2012. 

Særskilte brannobjekter - Brann og eksplosjonsvernloven § 13.
Seksjonen har fortegnelser over særskilte brannobjekter (§ 13) i kommunene etter loven. 
Avdelingen har utført tilsyn mot disse og hadde ved årsskiftet oppnådd følgende status:
 Bjerkreim: ”A”-objekter: 9 av 18 objekter hadde tilsyn før nyttår 2012. 

”B”-objekter: 1 av 6 objekter hadde tilsyn før nyttår 2012.

Status i dag: Alle ”A”- og ”B”-objekter i Bjerkreim har fått tilsyn unntatt:
3 stk ”A” objekter (tunnel) som, etter dialog med Statens vegvesen, har 
fått utsatt tilsyn til uke 12/2013 for å gjennomføre opplegg med øvelse. 
2 stk ”B”-objekter (industribygg) som får tilsyn i uke 10 og 11 i 2013.

Tilsynsmyndigheten har valgt å gjennomføre tilsyn med inspektør for samtlige objekter i 
Bjerkreim i 2012. Når ingen får gjennomføre egenkontroll krever det mer tilsynsressurser. 
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 Eigersund: ”A”-objekter: 38 av 76 objekter har hatt tilsyn.
”B”-objekter: 1 av 49 objekter har hatt tilsyn.

Feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg.
I Bjerkreim og Eigersund kommune er det utført feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg 
etter forskrift og lokale vedtak. Med utgangspunkt i at det skal være tilsyn hvert 4. år og feiing 
hvert 2. år er det gjennomført 
 Bjerkreim 491 feiinger og 273 boligtilsyn i kommunen i 2012. 
 Eigersund 860 feiinger og 879 boligtilsyn i kommunen i 2012.

For Bjerkreim kommune har feiervesenet i 2012 hatt merarbeid etter innføring av adresser.
Hver enkelt kunde har blitt oppdatert i databasen KOMTEK. Om kjøretid for oppdrag også 
legges til, har ca 50% av vår totale feierressurs hatt fokus på Bjerkreim kommune i 2012.

For en av feierne ble feiersesongen halvert grunnet sykemelding og påvente av operasjon. I 
perioden denne feieren var sykemeldt, utførte han i stedet boligtilsyn for å ta inn etterslepet. 

Tilsyn i Egersund sentrum - tett trehusbebyggelse.
Etter lokal Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum skal det utføres 
tilsyn i alle bygninger i deler av sentrum hvert 4. år. Med grunnlag i redusert bemanning har 
avdelingen ikke fått tatt igjen etterslepet i den eldre bebyggelsen i Egersund sentrum i 2012. 

Brannvernarbeidet hos eiere/brukere av brannobjekter.
Mens de fleste eiere/brukere av brannobjekter i kommunene har god kompetanse og ser 
viktigheten av brannforebyggende arbeid, må noen få ha mye veiledning. At større bedrifter 
ser verdien i et øvelsessamarbeid med brannvesenet er noe vi har gjensidig nytte av.

Ekstern brannvernopplæring og øvelser.
Seksjonen deltok på nasjonale kampanjer i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) ved gjennomføring av Brannvernuka og Aksjon boligbrann. Avdelingen 
syntes det er beklagelig at den ikke fikk fokusert så mye som ønskelig mot særskilt utsatte 
grupper i samfunnet i 2012. Det er levert brannvernopplæring til kunder etter forespørsel. 

Oppsummering for 2012.
Seksjonen vil først i 1. kvartal 2013 nå mål definert for Bjerkreim kommune for 2012. Ut fra 
tilgjengelige fagressurser til tilsyn §13, boligtilsyn og feiing har avdelingen valgt å prioritere 
de forpliktelser som fremkommer av samarbeidsavtalene med Bjerkreim kommune i 2012. 

Seksjonen har følgelig ikke nådd mål satt opp for 2012 for Eigersund kommune. Det er nå 
etterslep både for feiing, boligtilsyn, tilsyn med eldre bydel og tilsynsobjekter § 13 (”A”, ”B” og 
”C”). Seksjonen må finne løsning for å ta igjen etterslepet i egen kommune. Det er nødvendig 
å revurdere alle avtaler slik at ikke andre må prioriteres fremfor egne innbyggeres sikkerhet. 

Motivasjons- og informasjonstiltak er meget viktig brannforebyggende aktivitet. Avdelingen 
deltok så langt det var mulig på alle landsomfattende aksjoner i 2012. I tillegg gjennomførte 
avdelingen tiltak i egen regi opp mot barnehager, skoler, institusjoner og bedrifter.

Seksjonen har ved flere av tiltakene benyttet ressurser både fra forebyggende avdeling og 
beredskapsavdelingen når det har vært mulighet. Ved å ha med erfarne brannmannskaper 
fra beredskapsavdelingen har motivasjons- og informasjonstiltak blitt tilpasset kundens 
behov og seksjonen har fått levert med den kapasitet og kvalitet avdelingen har ønsket. 

Planer for 2013.

Overordnet plan for det brannforebyggende arbeidet
Oppfylle Brann- og eksplosjonsvernlovens og Brannforebyggende forskrift sine krav om å 
drive tilsyn med ”§13 objekter (A, B og C), boligtilsyn, feiing og annet forebyggende arbeid.
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Detaljplaner

1. Beholde dyktige medarbeidere for å sikre kontinuitet innen forebyggende avdeling. 

2. Branninspektør gjennomfører lovpålagt forebyggende utdanning ved Norges Brannskole.

3. Alle samarbeidsavtaler evalueres for å sikre balanse mellom seksjonens tilgjengelige 
fagressurser og oppgaver. Alle samarbeidsavtaler må gå i balanse også økonomisk. 

4. Gjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter etter Forebyggendeforskriften § 13. 

5. Prioritering av ressursene for, om mulig, å ta igjen etterslepet fra 2012 i egen kommune.

6. Ajourføre fortegnelsene over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg.

7. Foreta feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg iht forskrift og kommunale vedtak.

8. Gi informasjon om brannvern, røykvarsler og slukkeutstyr i tilknytning til boligtilsyn.

9. Følge opp påviste avvik etter tilsyn med informasjon og eventuelt gi pålegg iht loven.

10. Gjennomføre tilsyn etter Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum.

11. Arbeide videre med prosjektet Bybrannsikring i Egersund og ”eldreprosjektet”.

12. Delta i kampanjer og tiltak og konferanser som blir initiert og iverksatt av Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

13. Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern og bistå 
virksomheter med brannvernopplæring og øvelser. 

Med vennlig hilsen

Roger Egeli
Leder forebyggende avdeling

Kopi til:
Jermund Hegdal Branninspektør
Roger Tengsareid Brannsjef
Svein Oskar Wigestrand Brannmester

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester
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( FORSLAG TIL NY AVTALE )

AVTALE OM FEIING OG TILSYN AV PIPER OG RØYKKANALER I BJERKREIM 
KOMMUNE.

Avtalen omfatter: 
1. Arbeidets utførelse og omfang
2. Feie- og tilsynshyppighet
3. Innkreving av feie og tilsynsgebyr
4. Varighet
5. Hjemmel og politisk godkjenning

1. Arbeidets utførelse og omfang:
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Bjerkreim kommune utføres av personell ansatt i 
eller engasjert av Eigersund brann- og redningsvesen. Arbeidet utføres i henhold til enhver 
tids gjeldende regelverk.

2. Feie og tilsynshyppighet
Feie og tilsynshyppighet skal utføres etter til den enhver tid gjeldende lov og forskrift. 

3. Innkreving av feie- og tilsynsgebyr.
Eigersund kommune fakturerer årlig pr 01.08 respektive år Bjerkreim kommune for utført 
tjeneste. Brannsjefen i Eigersund fastsetter satsen for feie og tilsynsgebyr for Bjerkreim 
kommune. Bjerkreim kommune krever inn feie- og tilsynsgebyr for Bjerkreims 
innbyggere.

4. Varighet
Avtalens er gjeldende fra 1.1.2013. Avtalen har gjensidig oppsigelse på 1(ett) år.

5.    Hjemmel og politisk godkjenning 
Avtalen er inngått etter § 9 LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven).

Bjerkreim __________. Sak. _________

Eigersund __________. Sak. _________
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.03.2013
Arkiv: :FA-Q52
Arkivsaksnr.:
10/925
Journalpostløpenr.:
13/6850

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Per Steinar Berentsen
Byggeleder
51 46 83 03
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
022/13 Formannskapet 17.04.2013

Kommunestyret 22.04.2013

Mulighetsstudie - utvidelse av antall parkeringsplasser på 
Gruset
  

Sammendrag:
Med bakgrunn i kommunestyret vedtak av 17.12.12, har rådmannen sett på muligheten for å 
øke antall parkeringsplasser innenfor eksisterende parkeringsareal på Gruset.

Følgende 3 alternativ er vurdert:

1. Fjerne nåværende rabatter for å kunne anlegge en ekstra rekke parkeringsplasser.
2. Forlenge rabattene mot Jernbaneveien for å få plass til flere parkeringsplasser.
3. Redusere bredden på den enkelte parkeringsplass fra 2,5 m til 2,3 m for å øke antall 

plasser.

Alle tre alternativ har en eller flere svakheter, og kan ikke anbefales av rådmannen. Det vises
til saksbehandlers vurdering.

Saksgang:
Saken behandlet av formannskapet med innstilling til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Utformingen av parkeringsplasser på Gruset opprettholdes som i dag, inntil videre.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ved budsjettbehandling for 2013 fattet kommunestyret den 17.12.12 vedtak sålydende:

Pkt. 31. Parkering i Egersund sentrum, underpunkt a: 
”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.”

Andre opplysninger / fakta i saken:
Parkeringsplassen på Gruset har i dag 144 oppmerkede parkeringsplasser + 1 plass for 
bevegelseshemmede. 
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Parkeringsplassen er delt inn i 7 ”båser” med innkjøring til hver ”bås” fra off. veg langs sjøen. 
Mot Jernbaneveien er det åpning mellom ”båsene” slik at biler kan kjøre fra en ”bås” til neste 
dersom det ikke er ledig parkering der en kjørte inn. 

Mellom ”båsene” er det rabatter (6 stk.) med bredde 1,5 meter. Oppå rabattene er trær og 
områdebelysning plassert. 
Parkeringsarealet mellom rabattene har en bredde på 16 meter, og er inndelt i 2 ×5 meter 
parkering med 6 meter bredt manøvreringsareal i midten. Bredden på hver parkeringsplass 
er 2,5 meter.

Denne inndeling på lengder og bredder er i samsvar med Statens vegvesen sin håndbok 
nr.017 som omhandler normaler for veg- og gateutforming.

Saksbehandlers vurderinger:
I vurderingen som er foretatt, har en tatt utgangspunkt i eksisterende parkeringsareal på 
Gruset, og sette på muligheten til å øke antall parkeringsplasser her.

Det første som er vurdert er å fjerne nåværende rabatter for å gi plass til flere p-plasser. En 
vil da kunne ”frigi” en lengde på 9 meter (6 × 1,5 m). Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å 
kunne anlegge en ny rekke parkeringsplasser. Til det trengs det en lengde på minst 11 meter
(5 m parkering  + 6 m manøvreringsareal).

Det neste som er vurdert er å forlenge rabattene mot Jernbaneveien for å kunne få flere p-
plasser på hver rekke. Hvis alle rabatter forlenges, vil antall parkeringsplasser kunne økes 
med anslagsvis 20 – 21 plasser. Svakheten med en slik løsning vil imidlertid være at en tar 
bort fleksibiliteten med å kunne kjøre fra en ”bås” til neste ved full parkeringsplass. Da må 
bilisten foreta rygging tilbake til off. vei eller snu bilen innenfor manøvreringsarealet.
Spesielt rygging ut i off. vei vil kunne gi mange uønskede hendelser med påkjørsler og 
ulykker.
Å forlenge rabattene, for dermed å ta bort fleksibiliteten med å kunne kjøre mellom 
parkeringsbåsene, er etter rådmannens mening ingen god løsning, og kan således ikke 
anbefales. 

Det siste som er vurdert, er å redusere bredden på den enkelte parkeringsplass fra 2,5 m til 
2.3 m. Dette vil kunne gi noen ekstra parkeringsplasser, men kan ikke anbefales da bredden 
på manøvreringsarealet kun er 6 meter – burde da etter normen vært 7 meter.

Rådmannen vil med bakgrunn i overnevnte anbefale at parkeringsplassens utforming 
opprettholdes som i dag, inn til videre.

Ved et framtidig hotell på Gruset vil parkeringsplassen med stor sannsynlighet få endret  
utforming, og antall parkeringsplasser vil bli økt vesentlig ved at det bygges en eller flere 
parkeringsdekker over eller under bakkenivå.    

Universell utforming:
Ikke aktuelt – ingen endring.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Side 247 av 343



3

Alternative løsninger:

Antall parkeringsplasser på Gruset økes ved at annen hver rabatt forlenges mot 
Jernbaneveien.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
272778 Situasjonsplan i M1000 dat. 12.3.2013.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 13.04.2010
Arild Dyrskog Rolfsen; 
Dag Kjetil Tonheim

Planlegging av utvidet parkeringsdekning på 
Gruset

2 N 13.04.2010 Arild Dyrskog Rolfsen
Planlegging av utvidet parkeringsdekning på 
Gruset

3 X 05.05.2010 Karl Johan Olsen Svar vedr. parkering Gruset

Parter i saken:
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EIGERSUND
KOMMUNE

Hj.haver/Fester:

Dato: 12/3-2013 Sign:

0

http:/Ikart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=325028.3824348488&B... 12.03.2013
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.03.2013
Arkiv: :FE-044, TI-&50
Arkivsaksnr.:
13/430
Journalpostløpenr.:
13/6084

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
023/13 Formannskapet 17.04.2013

Kommunestyret 22.04.2013

Delegasjon etter matrikkelforskriftens § 51 1. ledd
Tildeling av adressenavn

Sammendrag:
Myndigheten til å fastsette adressenavn (veinavn) har med hjemmel i delingsloven vært 
delegert til formannskapet. Matrikkelloven har nå avløst delingsloven, og overgangsperioden 
er utløpt. Det er derfor nødvendig med et nytt delegasjonsvedtak for å videreføre dagens 
ordning med at det er formannskapet som vedtar adressenavn.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Myndigheten til å tildele adressenavn med hjemmel i matrikkellovens § 51 1. ledd delegeres 
til formannskapet.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kommunen skal tildele alle gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell 
adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Denne bestemmelsen finner vi i 
matrikkelforskriftens § 51 1. ledd.
Matrikkelloven trådte i kraft 1/1-2010 og avløste da delingsloven. Tilsvarende bestemmelse 
om adressenavn fantes også i delingsloven. 
Etter delingsloven var myndigheten til å vedta adressenavn (veinavn) delegert til 
formannskapet. 
Overgangsperioden er nå utløpt, og det er derfor nødvendig med et nytt delegasjonsvedtak 
for å videreføre ordningen med at det er formannskapet som tildeler adressenavn.

Saksbehandlers vurderinger:
Det vil være hensiktsmessig å videreføre tidligere ordning med å delegere myndigheten til å 
tildele adressenavn til formannskapet.

Universell utforming:
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Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 0 0
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 0 0
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Ikke delegere myndigheten til å tildele adressenavn, men la denne ligge til 

kommunestyret.
2. Delegere myndigheten til å tildele adressenavn til annet utvalg enn formannskapet.
3. Delegere myndigheten til å tildele adressenavn til rådmannen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Saker til formannskapets møte 17.4.2013 
– som kun skal behandles / avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.03.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/587
Journalpostløpenr.:
13/7809

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
024/13 Formannskapet 17.04.2013

Godkjenning av protokoll formannskapets møte 6.3.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 13.03.2013:

Protokoll fra formannskapets møte den 6.3.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
272946 Protokollen FS 6.3.2013.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 06.03.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:45 
Sak – fra / til: 004/13 - 016/13

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Svanhild Wetteland-Skåra - H
Odd Stangeland – AP Unn Therese Omdal – AP Tor Inge Rake – V
Jon Aarsland – KrF Ruth Evy Berglyd – SP

Følgende medlemmer hadde forfall:

Thuasnee Lingeswaran - AP Solveig Ege Tengesdal – KRF Tommy Bjellås – FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Frank Emil Moen – AP Bente Skåra Gunvaldsen - KRF May Helen H. Ervik - FRP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Alf Tore Sæstad – KRF  (Sak 5/13) Renate Tråsavik (AP) (Sak 16/13)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef kultur og 
oppvekst Eivind Galtvik, kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, kommunalsjef 
personal Kristin B. Haugland, fagleder helse Anne Brit Tengesdal, skolefaglig ansvarlig Nils 
Georg Hansen, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinholt.

Merknader til møtet:
 09:15-11:30 - Befaring på Aker Solutions AS.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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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 Wetteland-Skåra
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 Gunvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund 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

004/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 6.3.2013.

005/13 Evangeliehuset - søknad om forlengelse av garanti

006/13 Overdragelse av boligareal til Eiger FK - prinsippsak

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

008/13 Endring - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget

009/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.1.2013

010/13 Detaljbudsjett 2013 - sentraladministrasjon

011/13 Detaljbudsjett 2013 - Helse og omsorgsavdelingen

012/13 Detaljbudsjett 2013 kultur og oppvekst

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

014/13 Referatsaker til formannskapets  møte 6.3.2013

015/13 Kulturstipend 2012

016/13 Plan for realisering av næringstomter

Side 255 av 343



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.
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 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. 
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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
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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:
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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: 
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”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.
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.03.2013
Arkiv: :FA-U63, TI-&58, 
TI-&14
Arkivsaksnr.:
11/1272
Journalpostløpenr.:
13/8408

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
025/13 Formannskapet 17.04.2013

Skjenkekontroller vedr. Corner Pub & Diskotek
  

Sammendrag:                                                                                               
Saken gjelder spørsmålet om inndragning av skjenkebevillingen ved Corner Pub &
Diskotek for alkoholgruppe 1, 2 og 3 på grunn av brudd på alkoholloven med 
forskrifter ved skjenkekontroller høsten 2012 og vinteren 2013.

Saksgang:
Behandles av formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013:

Corner Pub & Diskotek sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inndras for 14 –
dager på grunn av brudd på alkoholloven med forskrifter.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger brudd på alkoholforskriften § 4 –
1 den 2.9 12 og 2.2.13  i det skjenkestedet ikke sørget for at åpenbart påvirket 
person forlot stedet.

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkohollovens § 1-16. 
Klagefristen er 3 uker fra skjenkestedet er gjort kjent med vedtaket.

Inndragningen iverksettes etter nærmere avtale med rådmannen straks det er truffet 
vedtak i saken, og klagefristen er utløpt. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
FS – 041/12 Vedtak:

I henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, 2. gangs overtredelse, relativt 
kort tid etter vedtaket i helse- og omsorgsstyret 30.08.2011, HO-029/11, inndras 
skjenkebevillingen til Corner Pub & Diskotek.

Inndragningen omfatter i alt 2 - to – virkedager – fredag og lørdag, for at åpenbart 
beruset person oppholdt seg i lokalet.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Som kjent ble prikkbelastingssystemet innført i Eigersund kommune etter mønster av
opplegget som har fungert bra i Stavanger kommune en del tid, i samband med revisjonen 
av de alkoholpolitiske retningslinjene for ny bevillingsperiode, med virkning fra 1.7.12.

Administrasjonen i kommunen er i løpende dialog med skjenkestedene og skjenkekontrollen 
og forsøker så godt vi kan å opplyse om ulike sentrale spørsmål og bidra til å forebygge 
brudd på lovgivningen. Senest hadde vi sammen med skjenkekontrollen og politiet  et såkalt 
dialogmøte i rådhuset den 26.02.13 hvor samtlige salgs – og skjenkesteder av alkohol var 
invitert. Flere aktører var da til stede. Rådmannen vil også fremheve den konstruktive 
holdning som skjenkekontrollen inntar også med tanke på å tilby skjenkesteder møter med 
tilsatte for å forsøke å bidra til at ut skjenkingen foregår på en betryggende måte. 

Vi må her opplyse at Corner Pub & Diskotek fikk to skjenkerapporter høsten 2012 som ble 
kommentert av skjenkestedet overfor rådmannen. Corner Pub & Diskotek ble tilskrevet og 
meddelt 27.12 at rådmannen hadde valgt denne gangen ved innføringen av det nye 
systemet å se de 2 rapporter under ett og lytte til skjenkestedets kommentarer. Det ble tildelt 
5 prikker totalt.

Rådmannen gjorde det også klart at han tar skjenkekontrollen meget alvorlig og at ny rapport 
i 1. halvår 2013 med brudd på alkoholloven kunne få langt alvorligere konsekvenser. 
Inndragning for et tidsrom var da aktuelt etter eventuelt vedtak i formannskapet.

Der gikk altså en god måned etter denne administrative beslutningen før vi ble meddelt ny 
rapport fra skjenkekontrollen. 

Vi har avholdt møte med Kjell Garpestad Jr. og han har hatt anledning til å komme med 
kommentarer. Frem til i dag kan administrasjonen ikke se at det foreligger skriftlige 
merknader til rapporten 2.2.

I brev datert 13.03.2013 ble Corner Pub & Diskotek meddelt 5 nye brikker.

De har da altså i alt nå 10 prikker. Skjenkestedet ble da i samme brev varslet om at 
rådmannen nå forbereder sak for formannskapet i henhold til 
prikkbelastningssystemet pkt 5, ”Inndragning av bevillingen.”

Saksbehandlers vurderinger:
Den bestemmelsen som har rammet skjenkestedet i fjor høst og nå i vinter er 
følgende:. Svært alvorlige brudd – 5 – 8 prikker.
d) Åpenbart påvirket person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før 
kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet – forskrift alkoholloven § 4-1. 

Iflg. Alkoholforskriften § 4 – 1 må personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 
ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på 
skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater 
stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får 
nødvendig bistand.  
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Når det gjelder selve inndragning av salgs- og skjenkebevillinger så er dette 
nærmere hjemlet og regulert I Alkohollovens § 1-8.

Det er dette tema som følger av Alkoholforskriftens § 4 - 1 sammenholdt med selve 
alkohollovenlovens § 1 - 8  som er utgangspunket for skjenkekontrollens rapport 2.9.
To personer er registrert i lokalet  åpenbart påvirket av rusmiddel over noe tid før de 
blir bortvist av skjenkestedet. Dette rammes av pkt 4 d) i prikkbelastingssystemet.

I sin kommentar til skjenkekontrollen 02.09.12 skrev daglig leder ved ”Corner” Kjell 
Garpestad jr. følgende: Sitat:
Når det gjelder denne aktuelle kvelden så var jeg ikke tilstede.
At noen kan bli slitne og kanskje litt ustødige så sent på natten kan nok dessverre 
forekomme. Heldigvis var det ingen av de som drakk noe alkohol. 
Men vi prøver i så stor grad som mulig at det ikke skal skje. 
Må få legge til at etter vi ble pålagt å ha vakter fra Doormann har det blitt litt slakkere. 
Nå er det nyutdannede vakter som ikke har vært så lenge i bransjen.  Men det er 
myndighetene som har forlangt at det skal være slik.
Vi håper jo etter som tiden går at de skal komme opp på nivå med vaktene vi hadde 
tidligere forhåpentligvis vil dette bli bedre på sikt, bare det ikke blir for stor 
gjennomtrekk.
Kan bare til slutt si at vi skal gjøre alt vi kan for å forbedre oss.
    

Rådmannen la avgjørende vekt på denne rapporten i høst ved tildelingen av prikker,
selv om det også var rapport 7.10. Her var en person registrert på dansegulvet i noe 
ustø situasjon. Innehaver mener at dette kan være noe vanskelig å registrere når
personen er i aktivitet og at det kan ta litt for lang tid ved bortvising, som her skjedde. 
Dette valgte rådmannen i høst å ha en viss forståelse for der og da. Men også dette 
viser at det stilles krav til vaktene og skjenkestedet for rask oppfølging.

Nå gjentar dette seg i februar 13 og skjenkekontrollen opplyser og belyser forhold 
rundt 3 gjester som var åpenbart påvirket av rusmidler. Rådmannen viser til vedlagte 
rapport og tilleggsrapport.

Vi er forsåvidt kjent med at dette med åpenbart berusede personer i lokale som 
oppholder seg ikke blir vist bort tidlig nok, er et stadig tilbakevende spørsmål. 
Utelivsbransjen her og i andre kommuner gir jo uttrykk for at dette er vanskelig og 
utfordrende og lett får store konsekvenser for stedet når det blir tale om inndragning 
ved gjentagende hendelser.
Rådmannen mener samtidig at det er og skal være krevende å drive med utskjenking 
og at når her skjer overtredeleser av lov og forskrifter på saksområde samt innførte 
alkoholpolitiske retningslinjer så skal det ha konsekvenser. Dette vil forhåpentligvis 
over tid ha både individuelle og allmen preventive virkninger som kan komme alle i
bransjen til gode. 
Det er viktig å ha en god kvalitetssikring på det en holder på med enten det dreier 
seg om offentlig eller privat virksomhet og ulike gjøremål.

Ved neste evaluering får en da se om gjeldende prikkbelastingssystem bør justeres 
noe når det gjelder prikkbelasting på dette punktet som saken her omhandler. Nå 
forholder vi oss til regler innført i fjor her og som også er basert på gode erfaringer fra 
andre kommuner over noe tid.
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Nå har vi dette i Eigersund også og alle har vært klar over reglene fra dag 1. Vi står 
nå i den situasjon at Corner Pub  & Diskotek nå har 10 prikker basert rapporter fra 
skjenkekontrollen på høsten 2012/vinteren 2013.

Skjenkestedet er tildelt til sammen 10 prikker innenfor en 12 måneders periode. 5 
prikker for overtredelse 2.9.12 og 5 for overtredelse den 2.2.13.

I flg Eigersund kommunes prikkbelastningsordning kan 10 prikker medføre 
inndragning i inntil 3 måneder.

På denne bakgrunn innstiller rådmannen på en inndagning for i alt 14 dager. En 
synes i nåværende situasjon og ut fra den dialogen vi har hatt med innehaver av 
skjenkestedet at dette er passende. Etter de samtaler vi har i det faglige forum hos 
skjenkekontrollen på Sandnes og i drøftelser med vår kollega ikke minst i Stavanger 
er denne reaksjonen i tråd med vanlig praksis. Rådmannen vil derfor pr.nå ikke 
anbefale å gå videre selv om prikkbelastingssystemet åpner for lengre tidsrom.

Universell utforming:
Ivaretatt

Økonomiske konsekvenser:
Ikke umiddelbart. Noe mulig redusert skjenkeavgift.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
- Lengre inndragningsperiode, eks. 3 uker.                                                                                
- Kortere inndragningsperiode, eks. 1 uke.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
267597 Skjenkekontroll - Corner Pub & Diskotek - 02.02.13
267598 Tilleggsrapport
244316 Rapport fra skjenkekontroll 02.09.12 - Corner Pub & Diskotek
244317 Tilleggsrapport
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.05.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport etter skjenkekontroll 29.05.11 ved 
Corner Pub & Diskotek

2 U 14.06.2011 Corner pub og diskotek Rapport fra skjenkekontrollen

4 I 08.07.2011 Corner pub
Kommentar angående tilleggsrapport 
skjenkekontroll - Corner lørdag 28/29 mai 2011

5 U 31.08.2011 Corner pub og diskotek
Skjenkekontroller - Corner Pub & Diskotek 18. 
mai 2011

6 I 12.12.2011
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll ved Corner Pub & 
Diskotek 04.12.11

7 U 05.01.2012 Corner pub & Diskotek
Skjenkekontroll - Corner pub & Diskotek -
04.12.11

8 I 02.02.2012 Kjell Garpestad Vedr. skjenkekontroll - Corner Pub & Diskotek

10 U 29.05.2012 Corner Pub & Diskotek
Rapport fra skjenkekortrollen - Corner Pub & 
Diskotek

12 U 01.06.2012 Kjell Garpestad Corner Pub & Diskotek - stenging
11 I 01.06.2012 Kjell Garpestad Corner Pub & Diskotek - stenging

15 I 02.09.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll 02.09.12 - Corner 
Pub & Diskotek

13 I 03.09.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Skjenkekontroll, tilleggsrapport Corner pub & 
diskotek søndag 02.09.12

14 U 06.09.2012 Corner Pub & Diskotek Skjenkekontroll - 2.9.12
16 U 12.09.2012 Corner Pub & Diskotek Fullstendig skjenkerapport

17 I 07.10.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll, Corner Pub & 
Diskotek 07.10.12

18 U 16.10.2012 Corner Pub & Diskotek
Skjenkerapport - Corner pub & Diskotek -  
7.10.2012

19 U 27.12.2012 Corner Pub & Diskotek Skjenkekontroll - rapporter - høsten 2012

20 I 02.02.2013
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Skjenkekontroll - Corner Pub & Diskotek -
02.02.13

21 U 13.02.2013 Corner Pub & Diskotek
Corner Pub & Diskotek - Skjenkerapport datert 
02.02.2013

22 U 13.03.2013 Corner Pub & Diskotek
Corner Pub & Diskotek - Skjenkerapport datert 
02.02.2013

Parter i saken:
Corner Pub & Diskotek
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2013
Arkiv: :FE-614, FA-A02
Arkivsaksnr.:
12/119
Journalpostløpenr.:
13/9262

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
  
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
026/13 Formannskapet 17.04.2013

Nye lokaler Voksenopplæringssenteret 
  
Sammendrag:
Voksenopplæringen flyttet i 2012 lokaliteter fra Slettebø til Spinnerigata 15. Fra skoleåret 
2013 vil de ha behov for større areal pga. flere voksne som trenger opplæring.

Saksgang:
Avgjøres i formannskap

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013:
Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om utvidet leieareal av 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 64,5 kvm).

Eventuell tidligere politisk behandling:
FS-028/12 Vedtak-18.04.2012

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

3. Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de fremforhandlede 
avtalene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lokalitetene som det skal utvides med ligger i 2. etg. og er godt egnet til undervisning. 
Leiearealet utgjør et klasserom på 35 kvm og et grupperom på 11,5 kvm. Det er og et 
gangareal på 18 kvm som voksenopplæringen vil kunne disponere.
Tilleggsarealet vil medføre at Voksenopplæringen får merinntekter. Omfanget på 
merinntektene er vanskelig å beregne

Saksbehandlers vurderinger:
Anbefaler at Voksenopplæringen kan ta i bruk disse lokalitetene for å kunne gi undervisning 
til flere brukere.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
De ekstra utgifter dette medføres sees opp mot at Voksenopplæringen får ekstra inntekter 
grunnet flere brukere. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

63.000 152.000 152.000
Sum 63.000 152.000 152.000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
272837 Okonomiplan_AS_20130311_143555.pdf - tegning 2. etg.
272838 Okonomiplan_AS_20130311_143555.pdf - tegning 2. etg.

223081
Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i Spinnerigaten 15 -
Godkjenning av revidert avtale.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 25.01.2012 Svanedal AS Leieforhold Spinnerigaten 15
3 X 09.02.2012 Leieavtale - utkast

5 I 03.05.2012 Svanedal AS
Underskrevet leieavtale for leie av kontorlokaler i 
Spinnerigaten 15, mellom Svanedal AS og 
Eigersund kommune

6 I 07.05.2012 Svanedal AS
Underskrevet leieavtale for leie av kontorlokaler i 
Spinnerigaten 15, mellom Svanedal AS og 
Eigersund kommune

7 U 09.05.2012 Svanedal AS
Oversendelse leieavtaler datert 03.05.2012 for 
kontorlokaler og lokaler 
Voksenopplæringssenteret

8 U 06.06.2012 Svanedal AS
Oversendelse underskrevet leiekontrakt for 
lokaler til Voksenopplæringssenter

10 U 12.09.2012 Fuglseth Vedrørende skilting Spinnerigaten 13 og 15 -
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voksenopplæringssenteret og helse- og 
omsorgsadministrasjonen

9 U 12.09.2012 Fuglseth
Vedrørende skilting Spinnerigaten 13 og 15 -
voksenopplæringssenteret og helse- og 
omsorgsadministrasjonen

11 I 23.10.2012 Svanedal AS
Svar på henvendelse vedr. flytting til nye lokaler 
Spinnerigt 15

12 I 11.03.2013 Svanedal AS
Tegning for nytt leieareal, Svanedalsgården, 
Spinnerigaten, 2 etasje

Parter i saken:
            

Svanedal AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.03.2012
Arkiv: :FE-614, FA-A02
Arkivsaksnr.:
12/119
Journalpostløpenr.:
12/10541

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Ketil Helgevold
Rådmann
51 46 80 13
ketil.helgevold@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
028/12 Formannskapet 18.04.2012

Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter 
i Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.
  

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok at formannskapet skulle godkjenne revidert leieavtale for 
voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i Spinnerigaten 15.

Saksgang:
Formannskapet fatter endelig vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012:

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

18.04.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Møtet ble lukket under en orientering av rådmannen jf. kl. 31, nr 5.
~ o ~

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
”Nytt punkt 3: Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de 
fremforhandlede avtalene.” 

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

FS-028/12 Vedtak:

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).
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2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

3. Det delegeres til rådmannen å foreta endelig godkjenning av de fremforhandlede 
avtalene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i KS-003/12 (19.03.12):

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en langsiktig leieavtale med Svanedal AS 
om leie av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm 
netto) iflg. vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. Når avtalen 
er ferdig fremforhandlet, legges den frem for formannskapet for endelig godkjenning.

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle leiekontrakt om å leie 151 kvm. 
kontorlokaler i samme bygg. Når avtalen er ferdig fremforhandlet, legges den frem for 
formannskapet for endelig godkjenning.

3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm.Til 
01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten og 
kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. kvm 
som gir årlig leie 128.350 pr. år.

5. Det forutsetter at parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas.
6. Felleskostnader må avklares før en eventuell avtale inngås.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Som angitt i K-sak 003/12.

Saksbehandlers vurderinger:
På bakgrunn av dette vedtaket har rådmannen i samarbeid med bygg- og eiendomssjefen 
reforhandlet avtalene i tråd med Kommunestyrets vedtak. 

De viktigste endringene ift opprinnelig kontrakt er følgende;
- Utleier er ansvarlig for å oppgradere ventilasjonsanlegg dersom dette ikke fyller 

kravet, samt fornye ventilasjonsanlegg som ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Det 
er i telefonsamtale den 29.03.12 mellom utleier og rådmann avtalt at dette forholdet 
også gjelder kontorlokalene – og ikke bare i lokalene som skal disponeres av 
Voksenopplæringen. 

- Det skal foretas oppmerking av to parkeringsplasser for handikapparkering 
umiddelbart utenfor inngangen til leiearealet i 1. etg. 

Når det gjelder fellesutgifter er det forhandlet frem estimert pris på disse. Noen av 
kostnadene vil være variable – og det er dermed ikke mulig å sette et eksakt beløp på dette. 
Pris som er forespeilet er kr 70,- pr kvm. Dette utgjør kr 51.100,- eks. mva pr år for 
Voksenopplæringen og kr 10.570,- eks. mva for kontorlokalene. 

Universell utforming:
Ivaretatt i kontrakten.
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Økonomiske konsekvenser:
Som angitt i K-sak 003/12.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 

Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm) med følgende endringer:

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm) med følgende 
endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223086 Kontor-leieavtale.pdf
223087 VO-leieavtale.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 25.01.2012 Svanedal AS Leieforhold Spinnerigaten 15
3 X 09.02.2012 Leieavtale - utkast

5 I 03.05.2012 Svanedal AS
Underskrevet leieavtale for leie av kontorlokaler i 
Spinnerigaten 15, mellom Svanedal AS og 
Eigersund kommune

6 I 07.05.2012 Svanedal AS
Underskrevet leieavtale for leie av kontorlokaler i 
Spinnerigaten 15, mellom Svanedal AS og 
Eigersund kommune

7 U 09.05.2012 Svanedal AS
Oversendelse leieavtaler datert 03.05.2012 for 
kontorlokaler og lokaler 
Voksenopplæringssenteret

8 U 06.06.2012 Svanedal AS
Oversendelse underskrevet leiekontrakt for 
lokaler til Voksenopplæringssenter

Parter i saken:
            

Svanedal AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.04.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/586
Journalpostløpenr.:
13/7808

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027/13 Formannskapet 17.04.2013

Referatsaker til formannskapets  møte 17.4.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 03.04.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/3560 U 18.02.2013
Til medlemmene i 
KFU

Referat fra møte i 
kommunalt foreldreutvalg 
(KFU) 31.01.2013

2 13/7127 I 20.02.2013 Dalane folkemuseum
Referat fra styremøte for 
stiftelsen Dalane 
folkemuseum 20.02.13

3 13/8495
M
P

18.03.2013
Protokoll fra barn og unges 
kommunestyre 18.03.2013

4 13/8616 U 19.03.2013 Dalane energi IKS

Studietur for 
representantskapet Dalane 
Energi IKS til Island -  
Politisk behandling av 
utgiftsdekning

5 13/9256 I 15.03.2013 Dalane Miljøverk IKS

Innkalling til 
representantskapsmøte 
Dalane Miljøverk IKS 
26.04.13

6 13/9519 I 22.03.2013 Uninor AS
Varsel om generalforsamling 
25.04.13

7 13/7934 I 12.03.2013
Det kgl. 
finansdepartementet

Uriktig bostedsregistrering 
av utenlandske 
arbeidstakere - mulige 
konsekvenser for det statlige 
rammetilskuddet
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
265816 Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg (KFU) 31.01.2013
271774 Referat fra styremøte for stiftelsen Dalane folkemuseum 20.02.13
273945 Protokoll fra barn og unges kommunestyre 18.03.2013
275294 Innkalling til representantskapsmøte Dalane Miljøverk IKS 26.04.13
275295 Sak 01/13
275296 Årsmelding DIM 2012

274150
Studietur for representantskapet Dalane Energi IKS til Island -  Politisk behandling 
av utgiftsdekning

275796 Varsel om generalforsamling 25.04.13
275797 Vedtekter

273147
Uriktig bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere - mulige konsekvenser for 
det statlige rammetilskuddet
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg (KFU) 31.01.2013

Møte 
dato:

31.01.
2013

Sted: Rådhuset, formannskapsalen
Tid 
(Fra/til):

19.00 – 21.30
Møte 
nr.:

1/13

Deltakere møtt:

Bente Edvardsen, Eigerøy skole
Elin Kielland, Grøne Bråden skole
Birgitte Andresen, Husabø skole
Britt Karin Sandve, Rundevoll skole
Bjørn Kåre Grude, Helleland skole
Roger Rasmussen, Hellvik skole
Siw Tollefsen, Lagård ungdomsskole

Deltakere ikke møtt:
Solveig Hognestad, Husabø ungdomsskole
Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte: 30. april kl. 19.00 – 21.00

Vår ref.:  13/3560 / 10/424 / FE-033, FA-A20, TI-&17 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
01/13 Valg av leder og nestleder

Leder: Roger Rasmussen
Nestleder: Elin Kielland
Begge valgt ved akklamasjon.

02/13 Ny kommunalsjef for Kultur og oppvekst Eivind 
Galtvik presenterte seg
Vekt på en god og åpen dialog mellom partene i 
skolesamfunnet – rektor, ansatte, elever og foreldre.

03/13 SLT – koordinator Siw Tollefsen
- Orientering om natteravnordningen 
- Orienterte om ungdomsundersøkelsen som 

gjennomføres hvert 3. år i regi av Rogaland A-
senter.  Det er 5 år siden sist. Pleier å være over 
90% svarprosent i Eigersund. 

- SLT-koordinator ønsker ungdomskontakten skal 
arbeide kveld og helg og deles på to personer.
Natteravner friv sentral – 40 % stilli
Skriftlige rutiner
Brosjyre natteravenr
Edruelig voksen
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
SLT lager egne rapporter
Viktig med ravner i byen

04/13 Nytt fra avdelingen THA
Levekårsavdelingen delt 01.01.2013:

- Helse og omsorgsavd.
- Kultur og oppvekst avd

o Grunnskole
o VO-senter
o Barnehage
o PP-tjenesten
o Ungdomskontakten
o Kulturseksjonen

- Spesialundervisning:
o 11,6 % av elevene
o Ca. 30 % av lærerressursene
o Tilpasset opplæring for de fleste –

spesialundervisning for de få
o Beholde ressursene – systemtiltak
o Arbeidsgruppe inkl. PPT

- Forsterkede tilbud på ungdomstrinnet
o Lagård U
o Husabø U
o Ressurser koordinatorer
o Veileder Rundevoll

- Kommunestyrevedtak om at flere elever skal til 
Rundevoll og Grøne Bråden skole 

o Nærskoleprinsippet gjelder uavhengig av 
kommunale vedtak

o Søsken gå på samme skole

- Ny GIV
o 10 % med lavest poengsum til jul i 10. 

klasse tilbud om intensivkurs i lesing og 
regning

o To lærere fra hver ungdomsskole, 5 dagers 
kurs betalt av staten

o Faglig- og relasjonssterke 

- Skolebruksplan
o Det skal utarbeides en skolebruksplan for 

kommunen
o Kapasitet og behov for utvidelser eller ny 

skole

- Rekruttering 
o Hovedutlysing 

lærere/miljøterapeuter/assistenter
o Rektor Husabø U og Lagård U
o Inspektør Husabø U
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Satsingsområder

o Nulltoleranse overfor krenkelser/mobbing
o Felles tiltaksplan krenkelser/mobbing

 Vedtak etter § 9a-3 i 
opplæringsloven

 Ordensregler felles
 Tiltak mot krenkelser/mobbing
 Beredskapsteam mot mobbing –

KS og FUG – når kontakten med 
skolen er brutt, 

 Kristiansand
 Sarpsborg
 Råde
 Eigersund

Tidlig innsats
o Grunnleggende ferdigheter – lesing, 

skriving, regning

05/13 Nytt fra skolene

Hellvik skole: Roger Rasmussen, nestleder FAU
- Ny rektor, god dialog fornøyd
- Nasjonale prøver gode resultater i forhold til 
kommunen, fylket og landet forøvrig
- Nytt fortau ved skolen mange år, traffikert veg,
tryggere skoleveg
- Mobbesaker, ingen registrert i høst
-Trivselstiltak – rektor leggger vekt på trivsel, 
FAU støtter opp
- Ikke  fornøyd med vedlikeholdet på skolen, ny 
rektor tatt opp igjen
Elevtall rast fra 177 til 90 på få år
Unge etablerer seg, 18 elever i 1. kl. 2013
Alf Skibstad på foreldremøte – snakke om rus 
(SLT-tiltak)

Eigerøy skole:Bente Edvardsen, nestleder
- Gang og sykkelstien er ikke ferdig ennå
Ordføreren kan ikke si når stareter opp
Gjeleder ca 200 m
-Mista rektor fra nyttår til Lagård U
- Myra og veien flyter ved mye nedbør
- Eigerøy talenter - elevråd tar 100 kr for billetter 
fra foreldre
- Skolen er 40 år
- Pusset opp kjøkkenet 
-  Rustet opp bibliotek
- Full skolegård ved skoleavslutning, elever, 
foreldre og lærere

Lagård ungdomsskole: Siw Tollefsen, nestleder
- Ny rektor kjenner elevene fra Eigerøy skole
- Skolen er 40 år
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Juleballet gikk strålende – ekstra vakthold
- Felles mobilreglement i kommunen
kommunal sak
- Tiltak i busstrafikken – evig kaos –
ungdomsskoleelevene gå inn bak i bussen, og de 
små gå inn foran
- 2 lærere vakt + to fra Grøne Bråden

Rundevoll skole: Britt Karin Sandve, nestleder
- Godt samarbeid med rektor, veldig lav terskel
- Dyktige forsterket avdeling
- FAU gapahuk skole + nærområde
Kontakt med Jone Omdal
- Tirsdagsklubb  - kjekt, imponert av elevene,
tjener penger til tur. Mål å holde elvene på 
Rundevoll
- Jenteproblemer, ikke i FAU

Grøne Bråden skole: Elin Kielland
- Trafikk situasjon verkebyll for de tre skolene
- De små elevene er redde
- Følge av lærere, bekymringsfulle situasjoner
- Lagård elever settes av foreldre på høyre side
-Glade  for at ordfører med på møte med Boreal
- 2 vakter fra Grøne Bråden og fra Lagård
- Innkjøring forbudt ved bussholdeplassen
Evaluering til påske
- Vilhelst at de små hentes på Grøne Bråden, 
egen henteplass klar
- Det skjer mye inne på bussene
- Presisere oppførsel på buss i ordensreglementet
- Ny rektor Astrid Kongshav
- En mobbesak i høst  
- Nytt lekestastiv ikke på plass 
- Julefest i Egersundshallen veldig vellykket

Husabø skole: Birgitte Andresen
- Stolte at mange vil gå på Husabø
- God trivsel blant elever og lærere
- Trangt i klasserommene
2 klassedelinger – medietak og datarom til 
klasserom
- Tannlegekontor til grupperom – stengt
- Mangler grupperom
- Flinke til fellessamlinger i hallen
- Foreldremøte på Dalane vgs – dårlig frammøte
- Grupperom og fellesrom mangler
- Dårlig ventilasjon – dørene åpne
- Dårlig plass den store saken – opptar mange
- Minoritetselever øker
- Mobbing tas opp på alle møter, ikke 
enkeltessaker i FAU
- Flinke på trivsel - trivselsvakter
- Fellessamlinger i Hallen Side 293 av 343
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
- Mangler lekeapparater – har hørt at er prioritert
- Har egen utegtuppe
- 5. trinn passer på Varberg
- Ikke felles juletrefest i år ble mye å organisere
- Ikke vaktmerster – mangler søppeltømming
- Møte neste uek

Helleland skole: Bjørn Kåre Grude, leder
- Ombygging i høst
- Ventilasjon
- Begynner nå på del 2
- God dialog med rektor
- Lav terskel for direkte kontakt
- Kunstfgrasbane Helleland idrettslag og 
Eigersund kommune brukes i skoletida
- Busstransport krevende
- Brukerunmdersøkelse i desember
- Brev med nytt møte for å gå gjennom tingene slik 
de er i forhold til skyss
- Ikke plass til alle i bussen , elevene må stå igjen 
og vente
- Juletrefest
- Nytt møte i FAU i februar

06/13 Eventuelt
Ingen saker

MEDLEMMER I KOMMUNALT FORELDREUTVALG 2012-2013

Skole Navn Telefon E-post
Eigerøy Bente Edardsen 971 33 175 Roald.ole.dyrnes@dabb.no
Grøne Bråden Elin Kielland 417 39 949 refslandelin@hotmail .com
Husabø Birgitte Andresen 962 01 903 bengt.andresen@dabb.no
Rundevoll Britt Karin Sandve 478 19 485 britt.karin 1@hotmail.com
Helleland Bjørn Kåre Grude 480 11 687 bjorn.karegrude@nortura .com
Hellvik Roger Rasmussen 47 29 08 37 rogerrasmussen@tele2.no
Husabø U Solveig Hognestad 959 33 005| Solveighognestad@hotmail.com
Lagård U Roy Hovland 454 11 865 Roy.hovland@akersoulutions.com

Skole Navn Postnr. Adresse
Eigerøy Bente Edvardsen 4374 Sjarkveien 4
Grøne Bråden Elin Kielland 4370 Lagårdsveien 28
Husabø Birgitte Andersen 4371 Furuveien 1
Rundevoll Britt Karin Sandve 4372 Gamle Hestnesvei 73
Helleland Bjørn Kåre Grude 4376 Eptelandsveien 133
Hellvik Roger Rasmussen 4375 Sletteveien 16
Husabø U Solveig Hognestad 4371 Granveien 7
Lagård U Roy Hovland 4373 Beverveien 36
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Merknader til referatet bes gis innen: 12.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til medlemmene i KFU

Kopi til:
Helga Bode Konsulent

Nils Georg Hansen
Konst. kommunalsjef kultur og 
oppvekst

Side 295 av 343



Side 296 av 343



Side 297 av 343



Utvalg: Barn og unges kommunestyre
Møtedato: 18.03.2013 Møtested: Egersund Arena
Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:50
Sak – fra / til: 001/13 - 015/13

Følgende medlemmer møtte:

Fra Eigerøy skole:
Henrik Storm Henriksen
Fra Grøne Bråden skole:
Frida Skibstad Jondal
Fra Helleland skole:
Lina Bakke Birkeland
Fra Hellvik skole:
Sander Unger Pedersen
Fra Husabø skole:
Oline Tolås Omdal
Fra Husabø ungdomsskole:
Marius Byberg Bru
Fra Lagård ungdomsskole:
Adrian Nesse
Fra Rundevoll skole:
Rakel Anna Hannesdottir 

Elise Stokset Hansen

Kornelia Herstad

Grethe Nygård

Stine Svendsen

Mathias Vehus

Emma Roaldsen Skadberg

Einar Hovland

Eline Mellgren

Joachim Midbrød Moen

Ane Gui Puntervoll

Olaf Taule

Kristoffer Nygård

William Eikanger Karlsen

Siren Høie Tengesdal

Kristian K.Kristoffersen

Christina Øen Kvernstuen

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Svein Ivar Midbrød Leiv Kåre Nodland Helga Bode
Rådmann Ketil Helgevold var tilstede under hele møtet.

Leif Erik Egaas
Ordfører Helga Bode

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Barn og unges kommunestyre
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer :
Barn og unges kommunestyre 2013 har 24 representanter.
Fra Eigerøy skole:
Henrik Storm Henriksen
Fra Grøne Bråden skole:
Frida Skibstad Jondal
Fra Helleland skole:
Lina Bakke Birkeland
Fra Hellvik skole:
Sander Unger Pedersen
Fra Husabø skole:
Oline Tolås Omdal
Fra Husabø ungdomsskole:
Marius Byberg Bru
Fra Lagård ungdomsskole:
Adrian Nesse
Fra Rundevoll skole:
Rakel Anna Hannesdottir 

Elise Stokset Hansen

Kornelia Herstad

Grethe Nygård

Stine Svendsen

Mathias Vehus

Emma Roaldsen Skadberg

Einar Hovland

Eline Mellgren

Joachim Midbrød Moen

Ane Gui Puntervoll

Olaf Taule

Kristoffer Nygård

William Eikanger Karlsen

Siren Høie Tengesdal

Kristian K.Kristoffersen

Christina Øen Kvernstuen

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

001/13 Fordeling av penger til skolenes B-saker

002/13 C-sak fra Eigerøy skole: Kunstgress på grusbanen ved Eigerøy skole

003/13 C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall

004/13
C-sak fra Grøne Bråden skole: Lyktestolper og lys ved ballbingen ved 
Grøne Bråden skole

005/13 C-sak Grøne Bråden skole: Rutsjebane i svømmehallen på Lagård

006/13 C-sak fra Helleland skole: Ny større rutsjebane i skolegården

007/13 C-sak fra Hellvik skole: Utskifting av dekke i ballbingene i kommunen

008/13 C-sak fra Hellvik skole: Regulerbare stoler til 8.-10. klasse

009/13 C-sak fra Husabø skole: Innføring av leirskole

010/13 C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom

011/13 C-sak fra Husabø ungdomsskole: Sklie i Vannbassengene

012/13 C-sak fra Lagård ungdomsskole: Gokartbane i Egersund

013/13
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på grusbanen ved Lagård 
ungdomsskole

014/13 C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen

015/13 Spørsmål/orienteringer i Barn og unges kommunestyremøte 18.3.2013
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001/13: Fordeling av penger til skolenes B-saker 

Forslag til vedtak 07.03.2013:
1. Eigerøy skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av 3 stk. Ipader.
2. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av nye hårfønere i garderoben i 

svømmehallen på Lagård.
3. Helleland skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 2 stk. Ipader.
4. Hellvik skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av bordtennisbord.
5. Husabø skole innvilges kr 8.000,- til innkjøp av 2- 3 stk. Ipader.
6. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av benker.
7. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 basketballstativ til 

skolegården på Lagård ungdomsskole.
8. Rundevoll skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av ballkasse/uteleker.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Grøne Bråden skole fikk 24 stemmer, Lagård ungdomsskole fikk 18 stemmer, Husabø 
ungdomsskole fikk 17 stemmer, Helleland skole fikk 15 stemmer, Rundevoll skole fikk 15 
stemmer, Eigerøy skole fikk 9 stemmer, Hellvik skole fikk 9 stemmer og Husabø skole fikk 7 
stemmer   

BUK-001/13 Vedtak:
1. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av nye hårfønere i garderoben i 

svømmehallen Lagård.
2. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 basketballstativ til skolegården 

på Lagård ungdomsskole.
3. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av benker.
4. Helleland skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 2 stk. Ipader.
5. Rundevoll skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av ballkasse/uteleker.
6. Eigerøy skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av 3 stk. Ipader.
7. Hellvik skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp bordtennisbord.
8. Husabø skole innvilges kr 6.200,- til innkjøp av 2 – 3 stk. Ipader

002/13: C-sak fra Eigerøy skole: Kunstgress på grusbanen ved 
Eigerøy skole

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om å legge kunstgress på 
grusbanen. 

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:

Side 300 av 343



Forslag fra Eigerøy skole fikk 8 stemmer.

BUK-002/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om å legge kunstgress på 
grusbanen. 

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

003/13: C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at kommunen er 
behjelpelig med å finne lokaler til bowlinghall og legge til rette for at anlegget skal kunne 
drives.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Eigerøy skole fikk 16 stemmer. 

BUK-003/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at kommunen er behjelpelig 
med å finne lokaler til bowlinghall og legge til rette for at anlegget skal kunne drives.

Saken fremmes for videre behandling.

004/13: C-sak fra Grøne Bråden skole: Lyktestolper og lys ved 
ballbingen ved Grøne Bråden skole

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys rundt ballbingen 
ved Grøne Bråden skole

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Grøne Bråden skole fikk 15 stemmer.

BUK-004/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys rundt ballbingen ved 
Grøne Bråden skole

Saken fremmes for videre behandling.

005/13: C-sak Grøne Bråden skole: Rutsjebane i svømmehallen på 
Lagård
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Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om rutsjebane i 
svømmehallen på Lagård.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Grøne Bråden skole fikk 6 stemmer.

BUK-005/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om rutsjebane i 
svømmehallen på Lagård.

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

006/13: C-sak fra Helleland skole: Ny større rutsjebane i 
skolegården

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om ny større rutsjebane i 
skolegården.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Helleland skole fikk 6 stemmer. 

BUK-006/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om ny større rutsjebane i 
skolegården.

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

007/13: C-sak fra Hellvik skole: Utskifting av dekke i ballbingene i 
kommunen

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at Eigersund kommune tar
en tilstandsrapport på ballbingene i kommune, og skifter ut dekket i ballbingene når de er 
utslitt. 

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Side 302 av 343



Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Hellvik skole fikk 15 stemmer.

BUK-007/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at Eigersund kommune tar en 
tilstandsrapport på ballbingene i kommune, og skifter ut dekket i ballbingene når de er utslitt. 

Saken fremmes for videre behandling.

008/13: C-sak fra Hellvik skole: Regulerbare stoler til 8.-10. klasse

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om regulerbare stoler til alle 
elever på 8. – 10. trinn i Eigersund kommune.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Hellvik skole fikk 2 stemmer.

BUK-008/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om regulerbare stoler til alle elever 
på 8. – 10. trinn i Eigersund kommune.

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

009/13: C-sak fra Husabø skole: Innføring av leirskole

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om innføring av leirskole.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Husabø skole fikk 7 stemme.

BUK-009/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om innføring av leirskole.

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

010/13: C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom

Forslag til vedtak 07.03.2013:
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Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om å sette fokus på naturfag i 
barneskolene ved å bevilge penger til utstyr, sende lærere på kurs og sørge for at skolene 
har nødvendige rom til å utføre praktiske forsøk. 

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Husabø skole fikk 5 stemmer. 

BUK-010/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om å sette fokus på naturfag i 
barneskolene ved å bevilge penger til utstyr, sende lærere på kurs og sørge for at skolene har 
nødvendige rom til å utføre praktiske forsøk. 

Saken legges fram i referat til kommunestyret. 

011/13: C-sak fra Husabø ungdomsskole: Sklie i Vannbassengene

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å sette opp stor 
sklie i Vannbassengene.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslag fra Husabø ungdomsskole fikk 12 stemmer, med ordførerens stemmer totalt 13 
stemmer.

BUK-011/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å sette opp stor sklie 
i Vannbassengene.

Saken fremmes for videre behandling.

012/13: C-sak fra Lagård ungdomsskole: Gokartbane i Egersund

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om at Eigersund 
kommune kan bidra med å legge til rette for etablering av gokartbane i Eigersund. 

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
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Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 14 stemmer.

BUK-012/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om at Eigersund 
kommune kan bidra med å legge til rette for etablering av gokartbane i Eigersund. 

Saken fremmes for videre behandling.

013/13: C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på 
grusbanen ved Lagård ungdomsskole

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og ugnes kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om bygging av 
flerbrukshall på Lagård.

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 22 stemmer.

BUK-013/13 Vedtak:
Barn og ugnes kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om bygging av 
flerbrukshall på Lagård.

Saken fremmes for videre behandling.

014/13: C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å få familiesklie i 
Egersundshallen. 

18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:
Forslaget fra Rundevoll skole fikk 6 stemmer.

BUK-014/13 Vedtak:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å få familiesklie i 
Egersundshallen. 

Saken legges fram i referat til kommunestyret.

015/13:  Spørsmål/orienteringer i Barn og unges 
kommunestyremøte 18.3.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 08.03.2013:
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Forberedende BUK 11/3-2013

Status C- saker fra 2012

Ordføreren redegjør for tre C-saker fra foregående år :

03/12 C-sak fra Eigerøy skole: Leirskoleordningen blir gjeninnført

Pga kommunens økonomi har det ikke vært mulighet til å innføre leirskoleordningen igjen.

06/12 C-sak fra Husabø ungdomsskole – lage badeplass og oppgradere stier

Vei- og utemiljøavdelingen har vært sterkt underbemannet i det året som er gått, så de har 
dessverre ikke hatt tid til å starte opp. Men nå har vi vært så heldige at noen private har tatt tak i 
dette og startet oppgradering av stiene – det er en god begynnelse. Kiellandskogen er en 
fantastisk flott plass i nærområdet for Husabø og Rundevoll og det var et meget godt forslag 
som Husabø kom med i fjor. Det er viktig å legge til rette for utendørsaktivitet, spesielt når det 
ligger der rett utenfor stuedøren og venter på oss.  

12/12 C-sak fra Husabø skole – starter planlegging av utbygging på Husabø skole 

Nok en viktig sak som fikk flertall. Her er vi i gang. Kommunestyret har sagt klart fra at det nå 
må skje noe, og det vil det gjør. Det kommer modulløsning på plass der som dagens 
volleyballbane er og disse modulene blir øremerket barneskolen. Muligens må  u-skolen låne litt 
plass, men slik løpet er lagt opp nå med u-trinn på Rundevoll, skal det i utgangspunktet være 
nok plass på Husabø u også. 

Barn og unges kommunestyre 18. mars 2013 - spørsmål til 
ordføreren

Fra Eigerøy skole:

Spørsmål til ordføreren

1) Når kommer det gang og sykkelsti ved Grautgramsen?
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Kommunen eier ikke det området hvor gang og sykkelstien skal gå, og må derfor få på plass en 
avtale med grunneierne. Dette jobber vi med nå, men det er usikkert når avtalen er på plass

2) Kommer du på besøk til skolene?

Ja svært gjerne, hvis dette er en invitasjon, så avtaler jeg med rektor om besøk en dag. Da tar 
jeg med varaordføreren og så kommer vi. 

Elevrådet ved Eigerøy skole

Fra Grøne Bråden skole:
Spørsmål til ordføreren.

1) Kan du komme på besøk til skolen vår og inspisere mangler/ ting som bør forbedres og som 
vi ikke har penger til?

Ja, som jeg sa til Eigerøy skole, vil jeg også komme på besøk til dere. Egentlig sier vi det slik at 
jeg tar med meg varaordføreren og så avtaler vi med rektorene og besøker alle skolene.  

2) Er det gøy å være ordfører?

Ja det er veldig kjekt. Jeg blir glad hver morgen når klokka ringer og jeg kan stå opp og gå på 
rådhuset. Treffer mye folk. Får være med og ta avgjørelser og bestemme. Det kan til sine tider 
være tøft, men det er politikk å velge og prioritere. Har nå vært ordfører i 1 ½ år og gleder meg 
veldig til fortsettelsen. Det som også gjør det til en fornøyelse å være ordfører, er at jeg hele 
dagen er omgitt av fantastisk flinke folk som står på for at vi skal ha det godt i kommunen. 

3) Er det mulig å få et gangfelt på Tengs der man krysser veien over til Kosen

Dette er en fylkesvei og det er Statens vegvesen (SVV) som har ansvar for denne veien. De har 
konkludert med at det er bedre at fotgjengere i det aktuelle området krysser vegen med full 
oppmerksomhet mot kjøretrafikken enn med redusert oppmerksomhet i et uheldig plassert 
gangfelt. De finner derfor å måtte avslå søknaden om gangfelt.

Elevrådet ved Grøne Bråden skole

Fra Helleland skole
Spørsmål til ordføreren

Side 307 av 343



 De fleste elevene på Helleland skole tar skolebussen. Noen dager i uken er det få elever 
som skal hjem samtidig, da bruker busselskapet stor buss. Andre dager er det flere 
elever, men da brukes maxi-taxi. Noen elever får da ikke plass, slik at de må vente på 
skolen til taxien kommer tilbake på neste runde. Dette har vi prøvd å ta opp mange 
ganger, men det hjelper ikke.

         SPØRSMÅL: Hva kan gjøres for å forandre dette ?

Dette synes jeg rektor må ta tak i og det har Oddveig gjort. Jeg vet at det er avtalt et møte med 
busselskapet om to dager og jeg håper de kommer fram til noe fornuftig da.

Elevrådet på Helleland skole 

Fra Hellvik skole 
Spørsmål til ordføreren

Når får vi kunstgrasbane i Brunnmyra?

Akkurat NÅR kan jeg dessverre ikke si, men jeg skulle ønsket jeg kunne si i morgen. Det legges 
ned veldig godt arbeid i idrettslaget og jeg vet at ønsket om kunstgress i Brunnmyra  er større 
enn på banen ved skolen. Da blir det også et litt større regnestykke som må gå i hop , men jeg 
er optimist og tror vi skal få det til med godt samarbeid med idrettslaget på Hellvik. 

Ved siden av skolen har vi et område (”skogen”) som brukes mye av barnetrinnet i friminuttene. 
Her ble det gravd for litt over 1 år siden, men de gjorde seg ikke ferdige. Det ligger hauger med 
stein, er groper i bakken og det er mye ”sorpe”. 
Når gjør Eigersund kommune ferdig gravearbeidet, og sår i skråningen? 
Vi har tidligere hatt et ønske om Tarzanløype i skogen, og vi lurer på om dette kan 
lages/eller klargjøres når gravearbeidene gjøres ferdig?

Arbeidet gjøres ferdig til våren. På grunn av mange prosjekter som må gjøres ferdig, har vi ikke 
noen planer om Tarzanløype de nærmeste årene. Det er også et spørsmål om penger og 
ressurser til å vedlikeholde et slikt anlegg.

Ved Hellvik skole har vi en grusbane. Banen er lite i bruk, og den gror igjen. 
Hvis det bygges kunstgrasbane i Brunnmyra er det ikke bruk for banen ved skolen. 
Hvis banen fjernes ønsker vi en BMX-bane på deler av banen.
Hvorfor er det ingen som vedlikeholder banen og målene, og har Eigersund kommune en 
plan for hva banen skal brukes til i fremtiden?

Forslaget om BMX-bane er bra. Men før vi sier noe endelig ja til det, må vi lande på sted for 
kunstgressbane på Hellvik. Det har vært et tema å plassere kunstgressbane ved skolen, mens 
andre mener at Brunnmyra er best. Dette må vi bestemme oss om først. 

Ved Hellvik bedehus må vi krysse veien når vi kommer fra skolen på fortauet, og skal til for 
eksempel skolebussen, bedehuset eller stasjonen. 
Hvorfor er det ikke gangfelt?
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Erfaringer viser at gangfelt i liten grad gir økt trafikksikkerhet. Undersøkelser foretatt av 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at oppmerking av gangfelt gjennomsnittlig fører til en 
økning i antall fotgjengerulykker på 28 %. Dette kan delvis forklares med at fotgjengere føler 
seg trygge når de krysser vegen i gangfelt, og dermed er mindre aktsomme. Bilistene derimot er 
ikke særlig mer aktsomme selv om det er oppmerket gangfelt. Undersøkelser viser også at 
mange kjørende ikke overholder vikeplikten for fotgjengere i og ved gangfelt. 

Det kan imidlertid være en løsning å anlegge et opphøyd gangfelt, noe som kan vurderes 
nærmere når kommunen i år skal revidere trafikksikkerhetsplanen

Elevrådet ved Hellvik skole

Fra Husabø ungdomsskole
Spørsmål til ordføreren

1) Det er så vidt vi vet bestemt at skateparken skal plasseres på Slettebø.
Vet ordføreren noe om når vi kan vente den er på plass?

Arbeidene med skateparken er nå påbegynt, og det forventes at den er ferdig ca. 10. mai

2) På Husabø ungdomsskole har vi en skråning mellom ballbingen og gårdsplassen foran 
hovedinngangen. Vi skulle så gjerne hatt noen benker i denne skråningen, gjerne som en liten
tribune hvor vi kunne sitte når vi har friminutt. Slik det er nå, kan skråningen ikke brukes til noe.
Når det settes opp brakker og deler av skolegården forsvinner, kan vi samtidig få benker i 
skråningen slik at det blir mer trivelig ute i friminuttene?

Dette bør vurderes i fbm. anlegging av brakkene.  For egen del sier ordføreren at det må vi 
klare å få til !!!!

Elevrådet ved Husabø ungdomsskole

Fra Husabø skole
Spørsmål til ordføreren fra Husabø skole:

1. Det har lenge vært snakk om å få på plass en skatepark i Egersund. Hvordan går det 
med disse planene? 

Skateparken skal etableres på Slettebø. Arbeidene med skateparken er nå påbegynt, og 
det forventes at den er ferdig ca. 10. mai
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2. Husabø skole trenger ny lekeplass. Lekeapparatene er utslitt, dissene er fjernet og 
gjerder og murer ødelagt. Blant annet har elevråd for to år siden sendt brev til 
kommunen (med kopi til ordføreren) om dette. FAU har også vært engasjert.. Vi har fått 
vite at vi står for tur når uteområdet i Husabø barnehage var ferdig.  Tidligere ble det 
sagt at vår nye lekeplass skulle være ferdig senest ved utgangen av 2012. Når kan vi 
regne med at lekeplassen vil bli oppgradert?  

På grunn av en lang periode med lav bemanning har vi vært nødt til å utsette flere 
prosjekter. Dette medfører at andre prosjekter forskyves i tid. Det arbeides nå med 
tekniske planer for en oppgradering av lekeplassen som ligger like ovenfor 
Tarzanløypen. 

Elevrådet ved Husabø skole

Fra Lagård ungdomsskole
Spørsmål til ordføreren

Spørsmål 1:

På Lagård ungdomskole har vi flere ganger stilt spørsmål om oppussing av både gymsal,  
skolekjøkken og kunst-og håndverksrommene. 

I flere år har vi fått beskjed om at skolekjøkkenet skal pusses opp, og har til og med ryddet ut av 
skap og skuffer ved årets slutt, fordi vi trodde på løftet om at kjøkkenet skulle pusses opp i løpet 
av sommeren. Dette påvirker også oppussing/ominnredning av formingsrommene, og hvordan 
det blir med disse rommene i framtiden. 

Vi har fått beskjed om at det er satt av penger til oppussing av kjøkkenet.

I tillegg har vi spilt inn behovet for oppussing av gymsalen. Her er det ingen ting som er helt 
eller kan brukes i undervisningen. Det er direkte helsefarlig å bruke ribbevegger, tauverk osv. 

1. Hvorfor tar det så lang tid fra det gjøres et vedtak om utbedring til arbeidet settes i 
gang? Når det er satt av penger til dette, er det ikke en plan om når arbeidet starter?

Bygget som inneholder skolekjøkken, formingsrom, sløyd m.m. er gammelt og har verket 
bygningsmessige- eller tekniske løsninger som tilfredsstiller dagens krav.

Et alternativ kan være å ruste opp bygget, et annet alternativ kan være å sanere bygget og føre 
opp nytt. Før en tar stilling til hvilke alternativ som anbefales, må det foretas en 
kost/nyttevurdering hvor en også ser på fremtidig rombehov. Dette arbeidet vil starte opp våren 
2013. 

Spørsmål 2:

Vi på Lagård ungdomskole synes at det går alt for mye tid til å lære to målformer, muntlig og 
skriftlig. Vi synes at det er bedre å konsentrere seg om en målform og bruke alle norsktimene til 
å bli bedre i bokmål, i stedet for å lære en ekstra målform som vi allikevel forstår.
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3. Kan ordføreren gjøre noe for å påvirke at skolene i Eigersund kommune kan velge å 
ha bare en målform i grunnskolen? 

Det er Stortinget som har bestemt at vi skal ha to språk i dette landet.  

Ordføreren var av samme oppfatning som elevene ved Lagård da han gikk på U-skolen. Nå i 
ettertid er jeg glad for at jeg lærte nynorsk. Det er et flott språk og vi snakker det selv. 
Ordføreren vil ikke ta noe initiativ for å endre på det. 

Elevrådet ved Lagård Ungdomsskole

Fra Rundevoll skole:
Spørsmål til ordføreren 

1)Hva består jobben din av og hva er den vanskeligste saken du har hatt? 

* Kontaktledd mellom politikere i kommunen og administrasjon
* Være pådriver overfor administrasjonen for at de skal gjøre det som de 

folkevalgte har bestemt
* Kontaktledd mellom mannen i gata og administrasjonen
* Ta i mot folk og være med på møter
* Profilere kommunen og drive reklame for kommunen
* Lede møter i kommunestyret
* stå for åpninger – klippe snorer
* blir invitert til jubileer og holde taler der
* hatt mange saker, vanskeligst og tyngst er budsjettsakene hvert år, men der er vi 

mange sammen
* har trykket på i skateparksaken og lagt ned mye tid og arbeid i Eigestad – resultat 

25 mill i tilskudd fra Staten.

2) Har dere tenkt på muligheten til å bygge ny ungdomsskole på Rinnan 
og la Husabø Barneskole overta arealene til Hus.U.?

Det er under utarbeidelse en Skolebruksplan hvor en bl.a. skal vurdere fremtidig struktur for 
grunnskolen. I den forbindelse vil det være naturlig å ta stilling til om det skal etableres ny 
ungdomsskole på Rundevoll, i samlokalisering med Rundevoll skole, eller om det skal foretas 
utbygging på Husabø, hvor en ser på fremtidig rombehov for barne- og ungdomsskolen under 
ett.

Skolebruksplanen skal være ferdig til behandling i kommunestyret i desember 2013, som 
innspill i forbindelse med budsjettbehandlingen.
    

   

Elevrådet ved Rundevoll skole
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18.03.2013 Barn og unges kommunestyre

Møtebehandling:

Votering:

BUK-015/13 Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester

  
  

Dalane energi IKS
Postboks 400
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/8616 / 09/429 / FE-030, FE-033 Dato: 19.03.2013

Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908 81 568

E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Studietur for representantskapet Dalane Energi IKS til Island -  Politisk 
behandling av utgiftsdekning (kr. 100.000) i formannskapet for 
representantskapsmedlemmer fra Eigersund kommune.

Jeg viser til informasjon om studietur 19 - 21. september 2013 for representantskapet i 
Dalane Energi IKS.

I K-sak 73/10 - Evaluering politisk struktur 2007 – 2011 vedtok kommunestyret enstemmig 
etter forslag fra Leif Erik Egaas (H):

12. Godtgjørelse og utgiftsdekking for medlemmer av representantskap og 

generalforsamling i Eigersund kommune.

a. Fra og med neste kommunevalg dekker Eigersund kommune alle utgifter for sine 

valgte representanter som har verv i representantskap og generalforsamling på 

vegne av kommunen. Dette ut i fra gjeldende satser som i dag praktiseres i de 

enkelte selskap.

Jeg forstår at Dalane Energi IKS er vel kjent med dette vedtaket.

I den informasjon om turen som kommunen har mottatt, fremgår det at det er påmeldingsfrist 
21. mars 2013, samt at kostnadene for den enkelte deltaker er ca. kr. 10.000,-. Jeg antar at 
det kan komme ytterligere utgifter slik at kostnadene for Eigersund kommune da vil ligge på 
ca. kr. 100 000,-.

Det er ikke budsjettert med slike utgifter og beløpet er såpass stort at det vil kreve politisk 
behandling i formannskapet med en tilleggsbevilgning, noe som ikke er mulig før møtet 17. 
april. Jeg vil derfor anbefale at fristen for påmelding utsettes.

For at administrasjonen skal kunne fremme en sak, vil jeg vennligst be om at jeg så fort som 
mulig for oversendt endelig program med fullstendig kostnadsoverslag, om hvorvidt det er 
vurdert om turen har såpass faglig innhold at det ikke utløser skatteplikt og annen relevant 
informasjon.

Med vennlig hilsen

Leif E. Broch
Informasjonssjef
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- 2 -

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Kopi til:
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Leif Erik Egaas Ordfører
Ketil Helgevold Rådmann
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi
Irene Hayde Randen Politisk sekretær
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE
Medlemmene fra Eigersund kommune i representantskap Dalane Energi IKS
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester

  
  

Dalane energi IKS
Postboks 400
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/8616 / 09/429 / FE-030, FE-033 Dato: 19.03.2013

Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908 81 568

E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Studietur for representantskapet Dalane Energi IKS til Island -  Politisk 
behandling av utgiftsdekning (kr. 100.000) i formannskapet for 
representantskapsmedlemmer fra Eigersund kommune.

Jeg viser til informasjon om studietur 19 - 21. september 2013 for representantskapet i 
Dalane Energi IKS.

I K-sak 73/10 - Evaluering politisk struktur 2007 – 2011 vedtok kommunestyret enstemmig 
etter forslag fra Leif Erik Egaas (H):

12. Godtgjørelse og utgiftsdekking for medlemmer av representantskap og 

generalforsamling i Eigersund kommune.

a. Fra og med neste kommunevalg dekker Eigersund kommune alle utgifter for sine 

valgte representanter som har verv i representantskap og generalforsamling på 

vegne av kommunen. Dette ut i fra gjeldende satser som i dag praktiseres i de 

enkelte selskap.

Jeg forstår at Dalane Energi IKS er vel kjent med dette vedtaket.

I den informasjon om turen som kommunen har mottatt, fremgår det at det er påmeldingsfrist 
21. mars 2013, samt at kostnadene for den enkelte deltaker er ca. kr. 10.000,-. Jeg antar at 
det kan komme ytterligere utgifter slik at kostnadene for Eigersund kommune da vil ligge på 
ca. kr. 100 000,-.

Det er ikke budsjettert med slike utgifter og beløpet er såpass stort at det vil kreve politisk 
behandling i formannskapet med en tilleggsbevilgning, noe som ikke er mulig før møtet 17. 
april. Jeg vil derfor anbefale at fristen for påmelding utsettes.

For at administrasjonen skal kunne fremme en sak, vil jeg vennligst be om at jeg så fort som 
mulig for oversendt endelig program med fullstendig kostnadsoverslag, om hvorvidt det er 
vurdert om turen har såpass faglig innhold at det ikke utløser skatteplikt og annen relevant 
informasjon.

Med vennlig hilsen

Leif E. Broch
Informasjonssjef
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Kopi til:
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Leif Erik Egaas Ordfører
Ketil Helgevold Rådmann
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi
Irene Hayde Randen Politisk sekretær
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE
Medlemmene fra Eigersund kommune i representantskap Dalane Energi IKS
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DET KONGELIGE

FINANSDEPARTEMENT MOTTATTTIL


JOURNALFØRNG

14M-

FYLKESMANNEN kOGALANj

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks8112Dep

0032OSLO

 7-11

Deres ref Vår ref Dato

12/4915SLJA/kth .03.2013

Uriktig bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere - mulige
konsekvenser for det statlige rammetilskuddet til kommunene

VivisertilbrevfraFylkesmanneni Rogaland27.november2012tilhenholdsvis
Kommunal-ogregionaldepartementetogFinansdepartementet.

I brevetfrafylkesmannener detredegjortforatutenlandskearbeidstakeresomhar
værtbosatti Egersundkommunevedenfeiltakelseharværtregistrerti folkeregisteret
sombosattiVerrankommune.Fellregistreringenegårflereår tilbakei tidoghari
følgefylkesmannenmedførtatVerrankommuneharmottattskatteinntekterog
kommunaltrammetilskuddsomskullehatilfaltEgersundkommune.

Problemstillingenei sakenknyttettilbostedsregistreringogskatteinntektsfordelingen
mellomdeaktuellekommunenevilfølgesoppavSkattedirektoratet.Skattedirektoratet
skalbesørgeatbostedsregistreringeneendresslikatdissegjenspeilerhvordeaktuelle
arbeidstakernereeltsetter bosatt.Denneprosessener igangsatt.

ViderevilSkattedirektoratetvurdereomdetergrunnlagforåforetaentilbakevirkende
korreksjonavskattefordelingenmellomVerrankommuneogEgersundkommunefor
heleellerdeleravperiodenhvordenneharværtbasertpådenuriktige
bostedsregistreringen.

Postadresse Kontoradresse Telefon Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep Akersg. 40 22 24 90 90 Telefon22 24 44 31/33
0030 Oslo Postmottak@Finans.Dep.No Org. nr. Teldaks22 24 95 11
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Vilegger til grunn at spørsmål i saken som gjelder fordelingen avdet statlige
rammetilskuddet til kommunene behandles av Kommunal-og regionaldepartementet.

Med hilsen

,

Ellen Gjerridal e.f.
lovrådgiver

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Skattedirektoratet

oir-
stem une

rådgiver
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland-Skåra  Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       

 
 
26.3.2013 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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