
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:20  
Sak – fra / til: 017/13 - 027/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Odd Stangeland - AP Leif Erik Egaas H Arne Stapnes – H 
Svanhild Wetteland-Skåra –H Tommy Bjellås  - FRP Jon Aarsland - KRF 
Ruth Evy Berglyd – SP Tor Inge Rake - V  
 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal - AP Thuasanee Lingeswaran - AP Solveig Ege Tengesdal - KRF
 
 
Følgende varamedlemmer møtte:  
Bjørn Reidar Berentsen – AP Tor Dahle - AP Bente Skåra Gunvaldsen - KRF
 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
Tom-Harry Albertsen – 25/13 Astrid H.  Robertson - sak 12/1  
 
 
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 
helse- og omsorg Nina Bolme Steinholt, leder forebyggende brann Roger Egeli 
 
 
Merknader til møtet: 

 Kl. 10.30-12:00  - Orientering om barnevernet v/konst. Barnevernsleder Anne Bodil Surdal 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Formannskapet 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

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

 
Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås 
 Vara i rekkefølge:  Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik 
 
Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild 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 

017/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 17.4.2013  

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  

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  

 
 
 
 



017/13: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 17.4.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 13.03.2013: 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stiltes spørsmål om når orientering om status for ruspolitiske 

handlingsplan kommer iom at mai-møte i formannskapet er avlyst. 
 

Rådmannen orienterte om det legges opp til at orienteringen tas i juni. 
 
 
 Svanhild Wetteland-Skåra H) stilte spørsmål om hva som er status for utbygging av 

byggefeltet Thuå2 på Hellvik og om vann og kloakk, samt strøm (trafo) er klart via Thuå1? 
 
Rådmannen orienterte om at infrastruktur er klar og at det er satt av midler i økonomiplanen 
for 2016. 

 
 
 Jon Aarsland (KrF) stilte spørsmålet om hva er status for barnehageopptak, lukking av avvik 

i barnehagesektoren jf. fylkesmannen og eventuell ny barnehage. 
 
Kommunalsjef Eivind Galtvik orienterte om at det arbeides med å søke nødvendig 
dispensasjon der dette er aktuelt og lukke avviket. Her arbeides det med ulike strategier. 
Når det gjelder status for rettighetsbarn ser det foreløpig ut som at alle rettighetsbarn vil få 
plass. De langsiktige tiltakene vil komme i en barnehageplan som vil komme høsten 2013. 

 
 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål ved status for urnelund på ”Gamles”. 

 
Rådmannen orienterte om at dette det settes i gang realisering og ved at arbeides ut i fra 
planer som er utarbeidet av Kari Agner og kirkevergen. Det er en reguleringsproblematikk 
som må avklares da gjeldende reguleringsplan er fra 50-tallet. 

 
 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål om hva som er rutinene for investeringsprosjekter og 

fortløpende oppfølging underveis, jf. budsjettsprekk i en nabokommune på en skole. Videre 
om det er investeringsprosjekter som blir dyrere enn budsjettert? 
 
Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen orienterte om rutinene og at det er flere mindre 
prosjekter som er dyrere, samt Helleland skole (kr. 900.000). Dette vil bli omtalt i neste 
økonomirapport. 

 
 
 Ordføreren orienterte om at ordføreren vil invitere til en mottakelse for veteraner fra 

Forsvarets utenlandsoperasjoner på Grand hotell 8. mai kl 1900. 
 
 
 Ordføreren orientert om at formannskapet blir innkalt til orientering om resultatet av 

ungdomsundersøkelsen, samt orientering om kommunene som skoleeier. Dette skjer på 
Grand hotell 2. mai 13 kl. 1615 – 1900. 

 



 Ordføreren stilte spørsmål om formannskapet samtykker i at formannskapets tur til 
Arendalskonferansen tar avreise 12. juni etter avsluttet formannskap (flyttet fra 13. juni). 
Årsaken er at det planlegges en stopp i Manndal kommune for å få orientering om ulike 
forhold i Manndal. 

 
 Ordføreren orienterte om at formannskapets oppfordring til ordføreren om kommunal hilsen 

til hytteeiere blir sendt ut før sommeren. 
 
 Rådmannen orienterte om tomtesak i lukket møte jf. kl. § 30, nr 5, jf. offl § 23. Møtet ble 

enstemmig lukket. 
 
Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å benytte seg av forkjøpsrett til tomter som 
fremlagt. 

 
 
Votering: 
 
 
FS-017/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

018/13: Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø 
ungdomsskole  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
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. 
 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han har barn i det aktuelle 
skoletrinn og er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader 
til saken, det var ikke varerepresentant til stede og formannskapet var dermed 10 under 
behandling av saken. 

~ o ~ 
  



 Arne Stapnes (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han har barn i det aktuelle 
skoletrinn og er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader 
til saken, og Astrid H. Robertson (H) tok sete. 

~ o ~  
  
Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak:  

”Dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved Husabø skole og 
Rundevoll skole til Husabø ungdomsskole opprettholdes.” 

 
 
Votering: 
Berglyds forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-018/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

Dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved Husabø skole og Rundevoll 
skole til Husabø ungdomsskole opprettholdes. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

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

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.   
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Nytt dokument i saken: Notat fra rådmannen – Økonomiske sider knyttet opp mot nye 

stilinger ved Barnevernevernet. (JPid: 13/11240) 
      --- o --- 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-019/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 



020/13: Årsregnskap og årsmelding 2012 for Eigersund kommune  
 

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. 
 
 
12.04.2013 Kontrollutvalget 
 
Møtebehandling: 
ELIN SVANES HJØRUNGNES (AP) fremmet følgende nytt pkt. 3 i tillegg til sekretariatets 
forslag: 

«Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens høye lånegrad og manglende 
nedbetaling av gjeld. Dette er forhold kontrollutvalget også har bemerket tidligere år. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret, i forbindelse med fremlegging av årsregnskap 
og årsmelding for Eigersund kommune 2012 i kommunestyremøtet, å invitere 
kommunalsjef økonomi Tore Oliversen til å gi kommunestyret en muntlig redegjørelse av 
årsregnskapet for å tydeliggjøre de tall og tanker som ligger bak regnskapet, dette 
spesielt for å belyse de alvorlige utfordringer som bruk av premieavvik vil ha for 
kommunen i årene fremover.» 

 
 
Votering: 
Sekretariatets forslag med tilleggsforslag fra Hjørungnes enstemmig vedtatt. 
 
 
KON-011/13 Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet, årsrapport, revisjonsberetningen og 
årsoppgjørsnotat for regnskapsåret 2012. Årsregnskapet og årsrapport gir etter 
Kontrollutvalgets mening et dekkende bilde av kommunens økonomi og 
aktivitetsutvikling. 

 
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen følge opp forholdene i revisjonsberetningen.  

 
3. Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens høye lånegrad og manglende 

nedbetaling av gjeld. Dette er forhold kontrollutvalget også har bemerket tidligere år. 
 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret, i forbindelse med fremlegging av årsregnskap 
og årsmelding for Eigersund kommune 2012 i kommunestyremøtet, å invitere 
kommunalsjef økonomi Tore Oliversen til å gi kommunestyret en muntlig redegjørelse av 
årsregnskapet for å tydeliggjøre de tall og tanker som ligger bak regnskapet, dette 
spesielt for å belyse de alvorlige utfordringer som bruk av premieavvik vil ha for 
kommunen i årene fremover. 
 

 



 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

4. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at Eigersund kommunes årsregnskap og 
årsmelding for 2012 godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-020/13 Vedtak: 
 
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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

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

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.  
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:  

”Det er et ønske at kommunene Eigersund og Bjerkreim kommer fram til en avtale om 
feiing for begge kommuner med samme satser og formannskapet ber om at 
administrasjonen tar kontakt med Bjerkreim igjen for å få dette til.” 

 
 
 



 
Votering: 
Rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Aarslands forslag. (KrF) 
 
 
FS-021/13 Vedtak: 
 
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.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

022/13: Mulighetsstudie - utvidelse av antall parkeringsplasser på 
Gruset  
 

Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Utformingen av parkeringsplasser på Gruset opprettholdes som i dag, inntil videre. 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Antall parkeringsplasser på Gruset økes ved at rabattene forlenges mot Jernbaneveien, 
ved at parkeringsplasser og rabatter males opp som en midlertidig løsning.” 

 
 
Votering: 
Stangelands forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens forslag. (SP+KrF+FrP) 
 
 
FS-022/13 Vedtak: 
 

Antall parkeringsplasser på Gruset økes ved at rabattene forlenges mot Jernbaneveien, 
ved at parkeringsplasser og rabatter males opp som en midlertidig løsning. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
 
 



023/13: Delegasjon etter matrikkelforskriftens § 51 1. ledd  
 

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. 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-023/13 Vedtak: 
 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

024/13: Godkjenning av protokoll formannskapets møte 6.3.2013  
 

Forslag til vedtak 13.03.2013: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 6.3.2013 godkjennes. 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
FS-024/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 6.3.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
 
 



025/13: Skjenkekontroller vedr. Corner Pub & Diskotek  
 

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.  
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: Notat fra rådmannen - Tilleggesopplysninger - Prikkbelastingsystemet – 
reaksjoner. (JPid: 13/10566) 
 
 

 Tommy Bjellås (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er styreleder i konkurrende 
virksomhet, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Tom Harry 
Albertsen (FrP) tok sete. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-025/13 Vedtak: 
 

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.  

 
Enstemmig vedtatt.  
 



026/13: Nye lokaler Voksenopplæringssenteret   
 
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). 
 
 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-026/13 Vedtak: 
 

Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om utvidet leieareal av 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 64,5 kvm). 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

027/13: Referatsaker til formannskapets  møte 17.4.2013  
 

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 

 
 
17.04.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ikke forslag i saken. 
 
 
FS-027/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken.



 


