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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
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 
 

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

 
 
Følgende blir ettersendt: 

 Vedtak fra felles brukerutvalg 5.6.2013: sak 32/13 og 37/13. 
 Vedtak fra planteknisk utvalg 11.6.2013: sak 31/13 og 34/13. 

 
 
 
Kommunestyremøte 17. juni Frist for endring: Fredag 24.mai 
 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus.     Torsdag 6.juni 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 3.juni 18:00 
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 4.juni 18:00 
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 10.juni 19:00 
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 5.juni 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 6.juni 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 6.juni 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.  
 
 
 

Side 2 av 188



Saker fra formannskapets møte 12.6.2013 som skal videre 
til kommunestyrets møte 17. juni 2013 

 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

030/13  02813 Økonomirapport  januar - april  2013 

031/13 
 0/2913 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning    

og parkeringskontroll 

032/13  030 /13 Evaluering av rusomsorgen pr april 2013 

033/13 
 03113 Delegasjon av helse og omsorgstjenestelov og 

sosialtjenstelov 

034/13 
 032/13 Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei 

og utemiljø 
 
 
 
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: 26.04.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/885
Journalpostløpenr.:
13/12222

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
029/13 Formannskapet 12.06.2013

Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 12.6.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.04.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.05.2013
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
13/728
Journalpostløpenr.:
13/13358

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
030/13 Formannskapet 12.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Økonomirapport  januar - april  2013
  

Sammendrag:
Økonomirapporten er for perioden januar – april 2013. Dog så har en innehentet og vurdert 
den økonomiske situasjonen for mai, men viser her til at vi i skrivende stund ikke har 
avsluttet mai måned regnskapsmessig (bla. mht. skatt).

Økonomirapporten viser at vi – på driftssiden – ligger lavere på inntektssiden enn budsjettert. 
Samtidig får vi økte utgifter knyttet opp mot nye ressurskrevende brukere – både innenfor 
barnehagesektoren, skole og HO. Utgiftene øker også betydelig innenfor barnehagesektoren 
knyttet opp mot krav om økt bemanning og tilhørende økt tilskudd til private barnehager. I 
skrivende stund har vi ikke fått nok informasjon knyttet opp mot beregningene av tilskudd til 
private barnehager – beløpene er derfor anslag.

Det er ikke muligheter for å tilføre avdelingene de midler som avdelingene etterspør. 
Samtidig er det forhold som kommunestyret har, vedtatt som rådmann ikke foreslår endringer 
knyttet opp mot (foreløpig). Dette basert på de politiske vedtak som er gjort.

Den økonomiske situasjonen er presset og størrelsen på avvik tyder på at Eigersund 
kommune må forvente å få et driftsmessig underskudd i 2013 – hvis ikke gitte forhold snur 
betydelig og en klarer å innarbeide (dekke) de utestående forhold. Hvis vi tok utgangspunkt i 
alle innmeldte og beskrevne forhold ville merforbruket kommet på 22 millioner kroner 
(inkludert skatt/rammetilskudd). Basert på at lønnspostene er lavere enn budsjettert innenfor 
gitte områder/avdelinger og vi har lagt til grunn en skattemessig endring vil dette beløp bli 
redusert. Dvs. at vi ikke snakker om et underskudd i denne størrelse! Dog så må vi i 
skrivende stund være forberedt på at underskuddet kan komme på flere millioner kroner. 
Basert på at det er knyttet stor usikkerhet relatert til Verran-saken er det vanskelig å være 
mer konkret i anslaget.

En peker på at en arbeider for å realisere de forutsetninger (driftstilpasninger/kutt) som ligger 
i ”Eigersund 2015”. Det er vanskelig å foreta ytterligere reduksjoner i 2013 – og i denne sak
ser en få økonomiske alternativer fremfor å bruke av fondsmidler for 2013. I 2013 legger en 
opp til å bruke totalt 54.451.000 kroner av fondsmidler – hvorav 28.450.000 kroner er i 
driften. På driftssiden er dette for høy bruk av fondsmidler – herunder midler som ble avsatt i 
forbindelse med årsregnskapet for 2012. 

En kan samtidig ikke unngå å si at det lave utbytte fra Dalane energi gir Eigersund kommune
en økonomisk utfordring både for inneværende år og for kommende år. Hadde det ikke vært 
for at vi må redusere inntektene med 4,4 millioner kroner kunne en foretatt andre 
disponeringer. De andre forhold som rådmannen kompenserer i sitt forslag er basert på bla. 
avsatte fondsmidler innenfor den enkelte sektor. Avkastningen fra Dalane energi er ikke i 
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samsvar med reell verdi og er for lav. Videre har selskapet et klart forbedringspotensiale mht. 
å informere eierne om økonomisk situasjon og utvikling. Det er videre et åpent spørsmål om 
selskapet har kapital til både å gi utbytte og foreta planlagte investeringer innenfor vindsiden. 
Det er gledelig at Lyse energi leverer over forventet utbytte. 

Når det gjelder investeringssiden er det gitte investeringsprosjekt som må tilføres midler, 
som delvis finansieres med mindreforbruk på andre investeringsprosjekt.

Økonomirapporten vil få konsekvenser for budsjettet for 2014 – hvor en må forvente økte 
utgifter knyttet opp mot ulike forhold (ressurskrevende tjenester og overtid) og hvor poster i 
inntektssiden bør justeres ned. Dette er forhold en må arbeide med i prosjektet ”Eigersund 
2015” – som pågår i 2013. Det å dempe veksten i utgiftene knyttet opp mot ressurskrevende 
tjenester – spesielt innenfor barnehager og skoler – er en viktig oppgave frem mot B2014. 

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret – som fatter endelig vedtak.
Iht. budsjettforskrift skal økonomirapporter oversendes Fylkesmann i Rogaland som 
informasjon.

Rådmannens forslag til vedtak 24.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søknad fra Bøe Eiendom AS om å slippe å betale for eiendomsskatt for bygg som de 

eier i vernesone 1 avslås.
2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Stavanger kommune på en 

interkommunal arbeidsgiverkontrollør-funksjon – hvor Eigersund kommune bidrar 
med en 100%-stilling. Udisponerte midler i 2013 for en 60%-stilling settes av på fond 
for å finansiere økningen på 40% i 2014 og deler av 2015.

3. Antall lærlinger øker – over en to års periode – med 6 stykker (til totalt 32 stykker i 
2014). Økningen finansieres innenfor dagens økonomiske ramme for lærlinger.

4. Rådmann får fullmakt til å disponere et eventuelt ”overskudd” fra DNB Liv og KLP opp 
mot pensjonsfaktura og/eller premieavvik. 

5. Budsjettert utbytte fra Dalane energi reduseres med 4.440.000 kroner.
6. Budsjettert utbytte fra Lyse energi økes med 700.000 kroner.
7. Følgende driftsmessige endringer foretas i 2013:

a. HO får kompensert følgende forhold:
i. 900.000 kroner knyttet opp mot stillinger som trenger øk bemanning og 

oppfølgning.
ii. 120.000 kroner knyttet opp mot utvidet brukerstyrt personlig assistent.
iii. 1.900.000 kroner knyttet opp mot ny ressurskrevende bruker.

b. Kultur- og oppvekstavdelingen får kompensert følgende forhold:
i. 1.050.000 kroner til tiltak for barn og elever med utvidet behov.
ii. 5.200.000 kroner knyttet opp mot endringer innenfor 

barnehagesektoren (økt bemanning og endringer i tilskudd til private 
barnehager).

c. Lønnspotten reduseres med 2.400.000 kroner.
d. Budsjettert momsrefusjon knyttet opp mot drift økes med 850.000 kroner.
e. Budsjettert vertskommunetilskudd økes med 220.000 kroner.
f. Følgende fondsmidler brukes for å balansere driften:

i. 2.200.000 kroner fra Barnehagefondet.
ii. 1.050.000 kroner fra Fond ressurskrevende elever.
iii. 3.000.000 kroner  fra Lønnspott-fondet.
iv. 3.200.000 kroner fra Finansfondet.

8. Budsjettert driftsmessig overskudd for 2013 økes med 10.000 kroner – til 50.000 
kroner. Midlene avsettes Driftsfondet.

9. Følgende investeringsmessige endringer foretas:
a. P1815 - Helleland skole – ventilasjonsanlegg/renovering – tilføres 900.000 kr.
b. P1702 - Oppgradering Kjeld Bugges gate (mur) – tilføres 950.000 kroner.
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c. Som finansiering av prosjektene foretas følgende endringer:
i. Ved P1510 - Kulturhus renovering forventes et mindreforbruk – og 

prosjektet reduseres med 370.000 kroner.
ii. Det omdisponeres 80.000 kroner ved P1774 – Trafikksikringstiltak.
iii. Bruk av Investeringsfondet økes med 1.400.000 kroner.

Eventuell tidligere politisk behandling:
En viser til at det har vært foretatt en budsjettmessig endringer knyttet opp mot modulbygg 
ved Husabø skole – hvor rammen ble hevet i kommunestyrets møte 22.04.13.
Finansieringen skjedde ved bruk av mindreforbruk på andre investeringsprosjekt.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Mottatt søknad fra Bøe Eiendom AS ang. fritak for eiendomsskatt
Bøe Eiendom AS søker om fritak for eiendomsskatt for deres bygninger i Strandgaten 62, 66, 
70, 72 og Aarstadgaten 1. I epost av 21.02.2013 sier søker (sitat):

Riksantikvaren sendte et brev til alle landets kommuner v/ordfører 25.11.2010. Det gjelder 
fritak av eiendomsskatt på bygninger som kommunen selv har regulert til bevaring i vernesone 
1 og som har historisk verdi.
Våre bygninger i Strandgaten 62, 66, 70, 72 og Aarstadgaten 1 ligger alle i vernesone 1 der 
kommunen setter spesielt strenge krav til restaurering og vedlikehold. Disse økte kravene til 
vedlikehold koster såpass mye mer enn hva det koster for et vanlig hus da alt må spesiallages 
og håndlages. Vi ønsker derfor å søke fritak for eiendomsskatt på disse bygningene.
Jeg refererer til eiendomsskatteloven av 6 Juni nr29 1975 paragraf 7 bokstav b som gjelder 
"bygning som har historisk verdi.
Vedlagt finner du kopi av brev fra riksantikvaren og Norsk kulturarv.
Vi stiller gjerne til et møte dersom det er av interesse. På forhånd takk!

For oss ser det ut som søker ikke betaler eiendomsskatt for Strandgaten 72. Sum 
eiendomsskatt for de andre bygg var i 2012 på totalt 34.890 kroner. Brevet fra 
Riksantikvaren peker på den mulighet som ligger i Eiendomsskatteloven om å frita viktige 
kulturminner eiendomsskatt. De ord som blir bruk er knyttet opp mot om ett eller flere enkelt 
bygg har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. En ønsker å påpeke at momentet om 
fritak i Eiendomsskatteloven er fornuftig knyttet opp mot bygg som kan bli omfattet av dette 
forhold. Det at bygg ligger i vernesone 1 gir ikke automatisk fritak/grunnlag for fritak for 
eiendomsskatt. Videre må en her tenke likebehandling – hvis en får fritak fordi bygget ligger i 
vernesone 1 – skal da alle i vernesone 1 ha fritak? Etter en samlet vurdering innstiller 
rådmannen negativt på søknaden.

Uavhengig av mottatt søknad fra Bøe Eiendom AS viser vi til at det vil være behov for 
endringer knyttet opp mot eiendomsskatt og oppgaver som ligger og vil ligge til denne 
funksjonen. Dette også knyttet opp mot ny taksering. Dette er et forhold som rådmannen 
kommer til å så nærmere på og må komme tilbake på forholdet i forbindelse med 
rådmannens budsjettforslag for 2014.

Endring i antall lærlinger
En viser til vedlagt notat fra Kommunalsjef Personal ang. forslag om økning av lærlinger
(notatet er lagt med som vedlegg). Rådmannen vil anbefale en gradvis økning av antall 
læreplasser slik det fremkommer i saken slik at vi kan sikre oss at lærlingene får gode 
arbeidsplasser og gode instruktører for å følge dem opp. Lærlingene bidrar positivt i 
tjenesteproduksjon og er viktige mht rekruttering. Videre vil denne økningen også være 
positiv overfor utgifter knyttet opp mot tjenesteproduksjon – vi mener vi får mye igjen for 
pengene.

Side 7 av 188



4

Stillingsmessige endringer ved Seksjon Personal
Basert på interne omrokeringer legger rådmannen på plass en HMS-koordinatorstilling ved 
Seksjon Personal. Dette er en av de prioriterte stillingene ved OU2012 – og skal bla. arbeide 
med HMS-relatert oppgaver/oppfølgning og Qm+ (kvalitetssikringssystem). Stillingen 
finansieres slik:
 En 50%-stilling overføres fra Seksjon Økonomi.
 En 30%-stilling flyttes intern ved Seksjon Personal.
 Midler avsatt til sykeforebyggende arbeid omprioriteres til en 20%-stilllingandel. Det 

vil da stå igjen 80.000 kroner til driftsmessige tiltak.

Arbeidsgiverkontrollør-stilling på Skattekontoret
Eigersund kommune fungerer som skatteoppkrever for kommune, fylke og stat – innenfor 
gitte områder. Vi er bla. pålagt å ha stilling som arbeidsgiverkontrollør – for å ha 
skattemessige kontroller av regnskap hos lokale arbeidsgivere. Dette er en stilling som har 
stått ubesatt i flere år. Tidligere har vi forsøkt å få til en felles arbeidsgiverkontrollør-stilling 
med Sokndal og Bjerkreim kommune (hvor Eigersund kommune bidro med en 60%-stilling). 
Det har ikke vært mulig å besette stillingen – da vi ikke har mottatt kvalifiserte søkere. 
Stavanger kommune sier seg nå villig til å igangsette en interkommunal stilling som 
Eigersund kommune (og andre kommuner) kan delta i. Oppstart er planlagt 01.01.2014. Hvis 
vi skal delta må stillingen økes til minimum 100%. Administrativt har vi hatt møte med 
kontrollenhet innenfor Skatt Vest som peker på at dette er en mulighet som vi må benytte 
oss av. Alternativet er at vi må øke stillingsstørrelsen og etablere et eget fagmiljø. Skatt Vest 
viser videre til manglende kontroller over flere år og at hvis vi ikke benytter oss av denne 
muligheten vil dette bli en sak som Riksrevisjonen vil vurdere nærmere.

Faglig sett er det en klar fordel hvis vi kan lykkes med en interkommunal ordning via 
Stavanger kommune. Videre står en 60%-stilling ubesatt i 2013. Disse midlene blir avsatt og 
vil finansiere den økte stillingsandelen i hele 2014 og delvis i 2015. 

Revidert nasjonalbudsjett
Den 07.05.2013 la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB2013) og 
Kommuneproposisjonen 2014 (som en vil komme tilbake til i egen sak over sommeren). 
RNB2013 tar hensyn til kommunenes årsregnskap 2012 og utviklingstrekk for 2013 (spesielt 
med fokus på skatteinngang). Etter en samlet vurdering endrer ikke staten anslaget på 
skatteinngangen for kommunene i 2013. Inntektene vil samlet sett bli økt med 0,8 milliarder 
kroner for kommunene i 2013 – i forhold til statens tidligere anslag. Hovedforklaringen på 
dette er knyttet opp mot økt eiendomsskatt for kommunene totalt.

Basert på RNB2013 og årsregnskapene for den enkelte kommune blir det dog endret 
skatteinngang og rammetilskudd for den enkelte kommune – også for Eigersund kommune.

Økonomisk situasjon – vs budsjett og R2012
Den økonomiske situasjonen – drift – viser følgende:
Økonomisk status pr 22.05.13 Regnskap Budsjett Avvik kr %- Regnskap Endring kr
Driftsmessige forhold 2013 2013 R13-B13 forbruk 2012 R13-R12

1 SENTRALADM 25 786 53 245 -27 459 48,4 % 26 734 -948

2 KULTUR/OPPVEKSTAVD 175 695 325 235 -149 540 54,0 % 135 666 40 029
3 HELSE/OMSORGSAVD 146 418 338 577 -192 159 43,2 % 146 418 0

6 TEKNISK AVDELING 30 093 69 797 -39 704 43,1 % 11 629 18 464
7 DIV. FELLESUTGIFTER 6 649 22 645 -15 996 29,4 % 5 182 1 467

8 SKATT/RAMME/ETC -299 546 -841 049 541 503 35,6 % -342 470 42 924
9 FINANSPOSTER 4 510 31 550 -27 040 14,3 % 3 498 1 012

T O T A L T 89 606 0 89 606 0 -13 343 102 949
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – for perioden frem til 22.05.13.
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Tabellen viser betydelige endringer i forhold til 2012 og opp mot budsjett. Totalt sett ligger vi 
høyt i forhold til et ideelt forbruk og sett opp mot 2012. En vil i korthet forklare gitte av 
hovedgrunnene for det enkelte ansvarsområde:

Sentraladministrasjon
Samlet sett er forbruket høyere enn normtallet. Hovedårsaken til dette henger 
sammen med at gitte overføringer har blitt foretatt – gjelder overføringene til 
Dalanerådet og Kirken. Samlet sett er den økonomiske situasjon i balanse.

Kultur- og oppvekstavdelingen
Ideelt forbruk på lønn for perioden er 46,1%. Avdelingen har et lønnsforbruk på 
48,2% - dvs. betydelig høyere (for samme periode i 2012 var forbruket på lønn 
45,1%). Årsaken til høyt forbruk henger sammen med barn/elever med behov for 
ekstra oppfølgning (herunder klagesaker). Avdelingen melder selv om at utgiftene 
knyttet opp mot ekstra bemanning vil overfor denne tjenesten føre til en økt utgift (ut 
over budsjett) med 7 millioner kroner i 2013. 

En annen årsak til at forbruket ligger høyt er utbetaling av tilskudd til private 
barnehager. Dette vil jevne seg ut over året. Samtidig vil tilskuddet til private 
barnehager bli betydelig høyere enn det som er avsatt i budsjettet (som følge av 
bemanningsmessige endringer).

Helse- og omsorgsavdelingen
Avdelingen vil få et betydelig overforbruk knyttet opp mot overtid. Årsakene til 
merforbruket er beskrevet i tidligere rapporteringen, og en jobber kontinuerlig i 
avdelingen for å redusere forbruket så godt som mulig uten at en totalt sett får 
resultater av dette. Ved noen enheter klarer en å redusere, mens ved andre øker det 
igjen. De fleste enhetene rapporterer om sykefravær og perioder der stillinger står 
ubesatte som årsaker til at de ansatte må gå overtid for å ha god nok kvalitet på 
tjenestene de yter.
Samtidig så har avdelingen et forbruk på lønnspostene på 43,6% mot et ideelt forbruk 
på 46,1%.

Teknisk avdeling
Netto forbruket ligger høyere enn tilsvarende periode. Dette er i det vesentlige knyttet 
opp mot faktureringstidspunkt for kommunale gebyr (som faktureres i slutten av mai 
og er med i 2012-tallene). Hvis vi ser på perioden januar – april 2012 vs 2013 er 
forskjellen mindre – og knyttet opp mot endringer i forbindelse med fjorårets 
lønnsoppgjør.

Kap. 7 - Fellesutgifter
Det er vedtatt at følgende beløp / reduksjoner / endringer skal innarbeides i 
budsjettet:
 1.500.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær
 1.000.000 kroner i redusert overtidsbudsjett
 600.000 kroner i redusert tilleggsbemanning

Forholdene er innarbeidet i organisasjonen, men vil være vanskelige å nå. Dette er 
knyttet opp mot at overtidsbudsjettet alt har et merforbruk, tilleggsbemanningen øker 
samtidig som vi ligger på 49,2% på vikarbudsjettet (mot et ideelt forbruk på 46,1%). 
Da dette var forhold som ble diskutert/informert om i budsjettprosessen kommer ikke 
rådmannen til å foreslå endringer knyttet opp mot nevnte forhold i 2013. 
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Vi har blitt belastet med en ekstra regning på pensjon på 5,8 millioner kroner. DNB 
Liv viser til at dette er et etteroppgjør for 2012. Denne faktura er dekket.

Kap. 8 - Skatt/ramme/etc
Skatteinngangen ligger lavere enn budsjettert. I forbindelse med RNB2013 er det 
utarbeidet en ny prognose for skatt og rammetilskudd for den enkelte kommune. 
Denne viser at Eigersund kommune ligger 8,4 millioner kroner for høyt i anslått 
skatt/rammetilskudd (når budsjettet ble utarbeidet var denne differansen 7,5 millioner kroner 

– og beskrevet i tekstdelen i rådmannens budsjettforslag). Grunnen til at Eigersund 
kommune la ett høyere anslag henger sammen med den økte aktiviteten ved Aker av 
innleid arbeidskraft. Som en tidligere har informert om pågår det en sak knyttet opp 
mot hvilken kommune innleid arbeidskraft skal skatte til (Verran-saken). Denne sak er 
ikke avsluttet og skal gi en effekt – fortrinnsvis for flere år. Foreløpig oppfatter vi at 
denne sak er ”en varm potet” som det skjer fint lite med. Vi har ikke fått informasjon 
om status eller hva som skjer videre (og hvor saken startet i oktober 2012). Eigersund 
kommune har purret på fremdrift og tilbakemelding i denne sak både overfor Skatt 
Vest og Fylkesmann i Rogaland. Fylkesmann i Rogaland har – etter forespørsel fra 
Eigersund kommune – tatt denne sak på ny opp med Finansdepartementet.

Basert på foreløpig innkommet eiendomsskatt vil vi ikke nå budsjettert anslag. En 
viser her til at dette er knyttet opp mot vindmøller og ”endring eiendomsskatt”. 
Foreløpig er anslaget at vi får 850.000 kroner i mindreinntekt. 

Rådmann foreslår ingen endringer i nevnte forhold – basert på den politiske 
diskusjonen som var i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Kap. 9 - Finansposter
Iht. budsjett.

Saksbehandlers vurderinger:
Under dette punkt vil en ha en gjennomgang av de avvik som er meldt inn av avdelingene 
knyttet opp mot driftsbudsjettet – og som avdelingene mener en ikke klarer å finansiere 
innenfor egen økonomisk ramme.  I avvikene som rapporteres inn er det forhold som går i 
motsatt retning av kommunestyrets vedtak (for eksempel økt overtidsbetaling, mens vedtaket 
reduseres nevnte post). Rådmann har derfor vurdert hvordan slike poster skal behandles og 
kommer til å se på de enkelte forholdene – samtidig som rådmann mener det er rett å vise 
hvilke forhold som avdelingene har pekt på. En kommer IKKE til å trekke frem forhold knyttet 
opp mot skatt og eiendomsskatt – da disse er vist/omtalt tidligere i saken.
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Drift – Avvik som avdelingene har meldt inn Avd 2013 2014 2015 2016

Budsjettert overskudd 2013 -40 -45 -840 -1 135

Endringer i utgiftene

1,5 stilling fra stillingsbanken HO 900 1 000 1 000 1 000

Overtid HO 4 200 4 200 4 200 4 200

Utvidelse Brukerstyrt personlig assistent HO 120 180 180 180

Respiratorpasient HO 1 900 3 200 3 200 3 200

Driftsutgifter leasingbiler åpen omsorg HO 240 240 240

Vedlikeholdsutgifter busser HO 100 100 100 100

Ny pasient fra A1 (Helseforetaket) – 01.01.14 HO 3 100 3 100 3 100

Regnskapskontrollør ved Skattekontoret +40% Sent 100 200 200

Avvik skole og barnehage - tiltak KO 7 000   

Økt antall ansatte i barnehagene - kommunale KO 700 1 500 1 500 1 500

Økt tilskudd private barnehager - økt bemanning KO 2 500 4 500 4 500 4 500

Endring tilskudd private barnehager KO 2 000 2 000 2 000 2 000

Etterregning i DNB - fra 2012 Kap 7 5 800

Redusert pensjonspremie 2Q Kap 7 -3 600

Bruk av AFP-fondet i DNB Kap 7 -2 200

Lønnspotten Kap 7 -2 000

Sum økte kostnader 17 420 20 120 20 220 20 220

Endringer i inntektene

Overførte midler fra 2012 2000 -1 150

Utbytte Lyse energi Kap 9 -700

Redusert utbytte Dalane energi Kap 9 4 440

Økt vertskommunetilskudd Kap 8 -220

Momsrefusjon drift Kap 8 -850

Sum økte inntekter 1 520 0 0 0

Justert budsjett overskudd 18 900 20 075 19 380 19 085
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Det oversikten viser er følgende forhold:
1. Inntektene er under press og en får redusert utbytte fra Dalane energi (som ikke 

leverer iht. de verdier vi har i selskapet).
2. Vi får nye ressurskrevende brukere – som ikke var kjent når budsjettet ble lagt.
3. Tilsynet knyttet opp mot barnehagesektoren har resultert i at bemanningen i 

kommunale barnehager øker. Dette får konsekvenser for tilskuddet for private 
barnehager.

4. Tilskuddet til private barnehager økte i utgangspunkt basert på tilskuddsberegningen 
for 2013 – foretatt i januar /februar 2013. 

5. Tiltak overfor barn og elever med behov for ekstra hjelp / bistand øker. Dette omfatter 
også klagesaker som Eigersund kommune har tap. Vi snakker her om økte utgifter i 
2013 på 7 millioner kroner (iht. avdelingen). 

6. I forbindelse med endring av stillinger for enkelt personer (herunder 
langtidssykemeldte) kan disse ikke gå inn i en ordinær turnus/drift, men må gå på 
topp/delvis i tjenesteproduksjonen. Dette er bla. knyttet opp mot tiltak for å få ansatte 
tilbake fra bla. sykefravær/omskolering/endring arbeidsoppgaver/etc.

7. I budsjettet var overtid (og tilleggsbemanning) ett tema. I B2013 er det nå avsatt 
1.705.000 kroner på konto for overtid. Forbruket pr mai er på 2.780.000 kroner. I 
2011 var overtidsutgiftene 4.146.000 kroner. Utslagene er størst innenfor HO – og 

Side 11 av 188



8

hvor vi anslår at utgiftene kommer til å være 4,2 millioner kroner høyere enn 
budsjettert knyttet opp mot overtid (vs. budsjett).
Vi har belastet en ekstra regning på pensjon på 5,8 millioner kroner. DNB Liv viser til 
at dette er et etteroppgjør for 2012. Vi har tatt opp dette forhold med DNB Liv og vil 
ha mer informasjon om hva dette omfatter. Fakturaen er finansiert ved bruk av AFP-
fondet i DNB (2,2 millioner kroner) og hvor vi reduserte en pensjonsfaktura for 2. 
kvartal (3,6 millioner kroner). Samtidig viser dette at vi må ha en mulighet til å 
omprioritere på premieavviket knyttet opp mot et eventuelt ”overskudd” fra DNB.

8. Det er IKKE økonomisk mulig å imøtekomme de innmeldte avvik. Dette er forhold 
som avdelingene må arbeide aktivt med og hvor Eigersund kommune må legge til 
grunn ett annet forhold i budsjettprosessen for 2014. Dette både overfor budsjetterte 
utgifter og inntekter. Under økonomiske konsekvenser viser rådmannen hvilke forhold 
som blir kompensert – og hvordan. En viser også til kommentarer over som viser at vi 
ikke kan forvente å nå budsjetterte endringer under Kap. 7.

9. Videre følger rådmannen de forutsetninger som er lagt inn i budsjettet av 
kommunestyret knyttet opp mot overtid, tilleggsbemanning og reduksjoner knyttet opp 
mot sykefravær. Som tidligere varsler en om at det er vanskelig å innarbeide disse 
forholdene økonomisk.

10. Ny beregning av lønnspotten – etter de sentrale forhandlingene – gjør at lønnspotten 
blir foreslått redusert med 2,4 millioner kroner.

Det oversikten ikke viser er:
1. Mulig lavere skatt/rammetilskudd på 8,4 millioner kroner. 
2. Lavere eiendomsskatt på 850.000 kroner.
3. Vedtatte forhold som skal dekkes inn / innarbeides i avdelingene (og som ble 

budsjettert på Kap. 7):
 1.500.000 kroner knyttet opp mot redusert sykefravær
 1.000.000 kroner i redusert overtidsbudsjett
 600.000 kroner i redusert tilleggsbemanning

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.
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Økonomiske konsekvenser:
Rådmannens forslag til finansiere av budsjettmessige endringer:
Drift - Endringer Avd 2013 2014 2015 2016

Budsjettert overskudd 2013 -40 -45 -840 -1 135

Endringer i utgiftene

1,5 stilling fra stillingsbanken HO 900

Utvidelse BPA HO 120 180 180 180

Respiratorpasient HO 1 900 3 200 3 200 3 200

Ny pasient fra A1 (Helseforetaket) HO 3 100 3 100 3 100

Regnskapskontrollør ved Skattekontoret +40% Sent 100 200 200

Avvik skole og barnehage - tiltak KO 1 050   

Økt antall ansatte i barnehagene - kommunale KO 700 1 500 1 500 1 500

Økt tilskudd private barnehager - økt bemanning KO 2 500 4 500 4 500 4 500

Endring tilskudd private barnehager KO 2 000 2 000 2 000 2 000

Lønnspotten Kap 7 -2 400

Sum økte kostnader 6 770 14 580 14 680 14 680

Endringer i inntektene

Overførte midler fra 2012 KO -1 050

Økt bruk av Barnehagefondet KO -2 200

Bruk av Lønnspottfondet - mot barnehagene KO -3 000

Utbytte Lyse energi Kap 9 -700

Redusert utbytte Dalane energi Kap 9 4 440

Økt bruk av Finansfondet Kap 9 -3 200

Økt vertskommunetilskudd Kap 8 -220

Momsrefusjon drift Kap 8 -850

Sum økte inntekter -6 780 0 0 0

Justert budsjett overskudd -50 14 535 13 840 13 545
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. For finansiering i perioden 2014 – 2015 kommer rådmannen tilbake i B2014.

En viser til at finansieringen innenfor det enkelte område er basert på bla. avsatte 
fondsmidler innenfor det enkelte område.

I dette oppsett legger en ikke inn full kompensasjon knyttet opp mot tiltak overfor barn/elever 
ved KO eller overtid ved HO. Årsaken til dette henger sammen med vi har beregnet en delvis 
inndekning innenfor lønnsområdet totalt sett (inkludert sykelønnsrefusjon). Dette vil ikke 
dekke de oppgitte forhold, men vi vil kunne få til en inndekning på flere millioner kroner. 
Dette er et forhold som rådmannen vil komme tilbake til i neste økonomirapport – og som 
krever en del arbeide for å se de ulike postene opp mot hverandre, samtidig som en må se 
organisasjonen under ett. Dvs. at vakante lønnsmidler innenfor gitte områder vil bli brukt opp 
mot de tiltak som her nevnes i 2013.

Når det gjelder investeringsmessige forhold foreslår rådmannen følgende endringer:
Investeringsmessige forhold 2013 2014 2015
P1815 Helleland skole – ventilasjonsanlegg mm 900.000 kr
P1702 Oppgradering Kjell Bugges gate (mur) 950.000 kr
P1510 Kulturhus (mindreforbruk) -370.000 kr
P1774 Trafikksikringstiltak (omprioritering) -80.000 kr
Bruk av Investeringsfondet -1.400.000 kr
Sum 0

Side 13 av 188



10

En viser til at forholdene har vært oppe til vurdering tidligere. 
Vi informerer videre om at på investeringsprosjekt 1223 Rundevoll barnehage så er det 
ønske om å utvide garderoben. Dagens garderobe er liten og behovet har vært over en 
lengre periode. Det er avsatt 220.000 kroner til dette prosjektet. Prosjektet har vært på anbud 
og hvis prosjektet skal gjennomføres må budsjettet opp til 700.000 kroner. Basert på antall 
kvadratmeter blir prisen for høy iht. rådmannens vurderinger. Prosjektet er derfor utsatt og vil 
bli vurdert på ny i forbindelse med B2014. 

Oversikt over fond og bruk av fond i B2013 
Regnskap Avsetning Regnskap Bruk Avsetn Sum fond

Navn på fond 2011 R2012 2012 2013 2013 31.12.2013

NÆRINGSFOND -618 -15 -633 -633

FOND FEIERVESENET -345 -108 -453 -185 -638
VANNFOND -7 597 -4 639 -12 236 -12 236

FOND AVLØP OG RENSING -11 342 -3 176 -14 518 -14 518
RENOVASJONSFOND -284 -7 -291 -291

PARKERINGSFOND -1 138 -28 -1 166 -1 166
OPPMÅLINGSFOND -320 -420 -740 -740

BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN -475 -668 -1 143 1 143 0

BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - DEKNING TAP -168 0 -168 -168
VILTFORVALTNINGENS FOND -114 0 -114 -114

PSYKIATRI - KOMP.MIDLER -866 164 -702 -702
HUSABØ SKOLE - JUBILEUMSBOK -109 0 -109 109 0

FOND KVALIFISERINGSPROGRAM -1 343 0 -1 343 -1 343
INVESTERINGSFOND -11 240 -2 125 -13 365 3 800 -1 250 -10 815

FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER -1 545 -1 125 -2 670 1 500 -1 170

TOMTEUTVIKLINGSFONDET -9 520 -1 265 -10 785 5 500 -1 000 -6 285
KULTURBYGGMIDELR 2004 -3 0 -3 -3

TILB.FØRTE PENSJONSM. FRA KLP 2004 -5 541 0 -5 541 -5 541
EKSTRAORD.NEDBETALING LÅN -84 0 -84 -84

FORPROSJ.MIDLER VEIER M.M. -10 760 0 -10 760 10 700 -60
FOND TILFLUKTSROM -709 -23 -732 -732

BUNDNE INVESTERINGFOND -2 809 530 -2 279 2 279 0
EIGERØY SKOLE VELFERDSTUR -100 0 -100 -100

DRIFTSFOND -25 -624 -649 -450 -1 099

BEVILLINGSFOND -171 0 -171 -171
FOND 22.JULI 2011 -915 -51 -966 -966

PENSJONSFOND -59 -2 469 -2 528 -2 528
PREMIEAVVIKSFOND -27 398 11 556 -15 842 15 000 -842

FINANSFONDET -5 325 -903 -6 228 6 200 -28
UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE -195 0 -195 -195

TAPSFOND BYGGESAK -200 0 -200 -200

SKATTEREG.FOND -453 0 -453 270 -183
FOND BARNEVERN -700 0 -700 700 0

STRØMFOND -2 170 -1 600 -3 770 -3 770
FOND RESSURSKREVENDE ELEVER 0 -1 000 -1 070 1 050 -20

LØNNSPOTT 0 -3 095 -3 095 3 000 -95
PARK- OG VEIFOND 0 -500 -500 -500

MASKINFOND 0 -47 -47 -47
SAMHANDLINGSFOND -460 -460 -460

VERTSKOMMUNEFOND -2 806 -1 050 -3 856 -4 500 -8 356

BARNEHAGEFOND 0 -4 364 3 200 -1 164
TAPSFOND SENTRALADM -200 -200 -200

T O T A L T -107 907 -12 888 -125 229 54 451 -7 385 -78 163
Beløp markert med rød indikerer endring iht. kommunestyrets budsjettvedtak.
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Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

261080
Søknad om fritak for eiendomsskatt Strandgaten 62, 66, 70 og 72 samt 
Aarstadgaten 1

261081 Kopi av brev fra Norsk Kulturarv
261082 Kopi av brev fra Riksantikvaren

Parter i saken:
Eigersund kommune
Fylkesmann i Rogaland (som informasjon iht forskrift)
Firmaet Bøe Eiendom AS 
Private barnehager i Eigersund kommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.05.2013
Arkiv: :FA-Q52
Arkivsaksnr.:
10/925
Journalpostløpenr.:
13/13098

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
139/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013
031/13 Formannskapet 12.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll
  
Sammendrag:

Rådmannen mener at antall offentlige parkeringsplasser i sentrumskjernen er tilstrekkelig for 
å dekke dagens og nær fremtids behov for korttidsparkeringsplasser. Parkeringstiden bør 
ikke være mer enn max. 2 timer og noen plasser enda kortere tid.

Antall langtidsparkeringsplasser er gjennom rapporten fra Asplan Viak anbefalt økt med 150 
– 200 plasser, og lokalisert til Gruset. Rådmannen støtter denne vurdering, og mener at dette 
bør sees i sammenheng med bygging av nytt parkeringsanlegg på Gruset, gjerne i 
samarbeid med utbygger av hotellet som eget utbyggingsselskap. 

For at korttidsparkeringsplassene skal fungere som forutsatt, foreslår rådmannen at det 
innføres avgiftsparkering ved alle offentlige plasser i sentrum, og at det oppsettes 
parkeringsautomater ved Areneset/Torget, ved Rådhuset, rundt kirken/ bytelttomten (kun i 
vinterhalvåret), og ute ved Kulturskolen. Avgiften bør være moderat og må fastsettes av 
kommunestyret ved et senere tidspunkt.

Videre anbefaler rådmannen at kontrollfunksjonen legges til et kommunalt parkeringsselskap
(kommunalt foretak) som får ansvar for all parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele 
kommunen. 

Rådmannen vil også foreslå at det innføres en årsavgift ved utstedelse av parkeringskort 
innenfor boligsonene. Avgiften bør gjenspeile reelle kostnader for drifting av ordningen, for 
eksempel kr. 1.000,- pr. år pr. kort. Ordningen anbefales å tre i kraft ved fornyelse av kort for 
2014 og indeksreguleres hvert 3. år.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgir uttalelse som fagutvalg
Formannskapet med innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Gjennom samarbeid med utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 

å etablere 150 – 200 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til avtale med utbygger av hotellet. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.  
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2. Det innføres avgiftsparkering på offentlige korttidsparkeringsplasser i sentrum. Dette 
gjelder områdene  Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. Avgiftens størrelse skal fastsettes av kommunestyret.

3. Det opprettes nytt kommunalt parkeringsselskap (KF) som får ansvar for all 
parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis fullmakt 
til å utrede organiseringen av et slikt selskap.

4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 
1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelse av kort for 2014 og 
indeksreguleres hvert 3. år.

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

Pkt. 31b: Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall parkeringsplasser 
i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. Løsningene skal være selvfinansierende, og 
ulike modeller for regulering vurderes.
Saken skal belyse:

 Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.
 Ulike muligheter for å øke antall parkeringsplasser.
 Det vurderes samarbeid med private aktører.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har ved tidligere anledning engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide en 
parkeringsutredning/analyse for Egersund sentrum, datert 27.01.09. Rapporten ble 
behandlet av kommunestyret den 09.03.09 hvor følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunestyret tar parkeringsutredning for Egersund sentrum til orientering. Følgende 
legges til grunn for videre utvikling av parkeringstilbudet:

1-1 Gruset I og Gruset II blir prioritert og det skal arbeides videre med sikte på å etablere 
mellom 150-200 nye langtidsparkeringsplasser. Viktige siktsoner fra Jernbaneveien skal 
søkes ivaretatt.

1-2 En er positiv til at det kan etableres en privat parkeringsløsning i form av et mindre 
parkeringshus ved Havnebygget (Varbergsiden). Det må sikres at landskapshensyn og 
estetikk i forhold til friområdet på Varberg blir ivaretatt.

1-3 Endelig vurdering herunder omfang og etablering av parkeringsdekke under Areneset 
avventes til en får vedtatt ny sentrumsplan, og må sees i sammenheng med etablering av ny 
bygningsmasse/infrastruktur i området. Denne skal forbeholdes kortidsplasser.

1-4 Organisering endres ikke på på det nåværende tidspunkt.

1-5 Det avsettes et antall for el-biler med strømuttak i forbindelse med videre 
detaljplanlegging.

1-6 Kommunestyret ber om en sak på parkeringskontroll for Egersund kommune innen 
01.06.09.

1-7 Ved revisjon av kommuneplanen, evnt. ved utarbeidelse av kommunal planstrategi, skal 
parkering være et tema og sees i sammenheng med den øvrige samferdselspolitikken, 
herunder miljø- og klimautfordringer knyttet til denne.

Side 22 av 188



3

2. Kommunestyret vedtar:

2-1 Frikjøpsbeløpet settes til kr. 150.000,- pr. parkeringsplass, beløpet indeksreguleres.

2-2 Følgende veiledende fastnorm for parkering blir lagt til grunn, med 1 parkeringsplass pr. 
50 m² BRA for alle formål unntatt bolig, med krav knyttet til bolig på minimum 1,25 i sentrum. 
Det tillates ikke frikjøp for boliger. Endelig krav til parkering må skje i den enkelte 
reguleringsplan.

2-3 I sentrum skal 5 % av parkeringsplassene være merket for HC, jfr. norm.

I løpet av 2013 skal Reguleringsplan for nytt hotell på Gruset m.m, opp til endelig behandling 
i kommunen. Planen gir rom for å øke antall parkeringsplassen på Gruset vesentlig ved at 
det bygges nytt parkeringsanlegg over flere etasjer.

Den 29.04.13 ble det avholdt møte med Egersund sentrumsforening (i etterkant kalt ES) hvor 
en ønsket å høre deres synspunkter på følgende tema:

Parkeringsdekning i sentrum – nå og i fremtiden:
ES mener at antall langtidsparkeringsplasser i sentrum bør økes med 150 – 200 plasser, 
gjerne i randsonen til sentrum, for eksempel på Gruset.

Antall korttidsparkeringsplasser i sentrum er etter ES mening tilstrekkelig.

Tidsbegrenset parkering – hvilke områder:
ES mener at langtidsparkeringsplassene på Gruset bør skiltes med max. 24 timers opphold. 
Dette for å unngå at biler blir stående på plassen over flere døgn.

Dagens korttidsparkeringsplasser i sentrumsområdet bør etter ES sin mening ha som 
hovedregel max. 2 timers parkering. Noen plasser bør ha kortere tid.

Bruk av automatiske løsninger (for eksempel parkomater) – avgiftsbelagt/ikke 
avgiftsbelagt:
ES ønsker ikke at korttidsparkeringsplasser i sentrumsområdet avgiftsbelegges. De ønsker 
heller ikke at det oppsettes parkomater for kontroll av tidsbegrensningen – 2 timer. 
Parkomater må daglig ettersees og vil etter ES sin mening stå utsatt til for hærverk. 
Dessuten kommer løpende driftskostnader.

ES mener det er svært viktig at dagens gratis parkeringsordning i sentrum videreføres. Dette 
er helt nødvendig så lenge parkering er gratis alle andre steder der konkurrerende 
virksomhet drives.

Ordnede parkeringsforhold er viktig for de som driver virksomheter i sentrum i dag og helt 
avgjørende for å gjøre sentrum attraktivt for nyetableringer og nysatsning.

Det bør være mulig å gå i dialog med Politiet for å avklare en enkel måte å utføre 
parkeringskontroll. ES mener at korte intensive kontroller i sporadiske perioder av året utført 
av Politiet vil ha en klart preventiv virkning. Dette tror vi vil være et tilstrekkelig virkningsfullt 
tiltak og som vil medføre relativt små kostnader for alle parter.
Imidlertid stiller ES seg positiv til at det tas i bruk urskiver i bilvindu dersom dette vil medføre 
en god og enkel måte å få utført kontroll av parkering. En ordning med kontroll av parkering 
er en forutsetning for at urskiver innføres.
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For langtidsparkeringsplasser på Gruset ønsker ES at det i første omgang ikke innføres bruk 
av urskive, da dette er en 24 timers p-plass.

Parkeringskontroll:
ES mener det ikke vil bli ordnede parkeringsforhold i sentrum før det er på plass en kontroll-
funksjon av bestemmelsene som gjelder på korttidsparkerings-området. Kommunalt ansatte, 
innleide parkeringsvakter, og Politiet er nevnt som noen som kan utføre parkeringskontrollen. 
ES mener en ordning med kontroll utført av Politiet vil medføre den minst kostnadskrevende 
ordningen. Det viktigste er ikke hvem som utfører kontrollen, men at det blir utført.

Parkeringsanlegg – offentlige og private aktører:
En maksimal utbygging av Gruset vil løse parkeringsutfordringene i sentrum og for Egersund 
i mange ti-år fremover.

Boligsoneparkering – årsavgift:
ES har ingen sterke meninger for eller imot at det innføres årsavgift ved tildeling av 
parkeringskort i boligsonene. 
Ved evnt. innføring av slik avgift, bør denne være lav og gjenspeile kommunens kostnader 
med å administrere ordningen, for eksempel kr. 750,- pr. kort årlig.

Parkeringsdekning i sentrum – nå og i fremtiden:

Dagens parkeringsdekning:
I rapporten fra Asplan Viak fremgår følgende nøkkeltall:

 Samlede offentlige og private parkeringsplasser i sentrumsnært område er ca. 970 
plasser.

 Offentlige parkeringsplasser utgjør til sammen ca. 480 plasser, hvorav ca. 200 er 
uten tidsbegrensning og ca. 280 er korttidsparkeringsplasser.

 Hovedtyngden av korttidsparkeringsplassene er lokalisert i sentrumskjernen –
Areneset/Torget. Det er også noen korttidsparkeringsplasser rundt kirken, ved 
Rådhuset og ute ved Kulturskolen.

 Hovedtyngden av langtidsparkeringsplassene er lokalisert til Gruset.

 Av de ca. 490 private parkeringsplassene, er ca. 65 % allmenn tilgjengelige 
kortidsparkeringsplasser ved kjøpesenter som Amfi og Spinnerigården. De øvrige 
private plassene er delvis reservert egne ansatte og kunder eller en kombinasjon av 
dette.

Fremtidig parkeringsdekning:
Korttidsparkeringsplassene er i dag etablert i sentrale deler av sentrum, alle på bakkeplan.
En stor del av denne parkeringen er heftet med reservasjoner som i sum gjør det vanskelig 
for besøkende / handlende til å finne ledige parkeringsplasser på dagtid. Dette skyldes i stor 
grad at korttidsparkeringsplassene også nyttes som langtidsparkeringsplasser for folk som 
har sitt daglige arbeid i sentrum.
Dersom tidsbestemmelsene hadde blitt overholdt, vil en kunne fått mye bedre 
gjennomstrømning på korttidsparkeringsplassene, som igjen ville lette muligheten til å finne 
ledige plasser.
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I vinterhalvåret har kommunen også tillatt kortidsparkering på Bytelttomten, for å øke 
parkeringsdekningen i sentrum.

Videre økning av kortidsparkeringsplasser på bakkenivå synes å være svært begrenset. 
Skulle imidlertid økt behov for korttidsparkeringsplasser være tilstede i fremtiden, vil et 
alternativ være å bygge en parkeringsetasje under nåværende parkeringsplasser på 
Areneset.  Utfordringen knyttet til bygging her er at anlegget må bygges vanntett og med 
forankring ned i underliggende fjell. En annen utfordring vil være trafikkavviklingen i 
byggeperioden.

En økning av offentlige langtidsparkeringsplasser bør i første omgang skje på Gruset ved 
bygging av et parkeringsanlegg i samarbeid med utbyggere av hotellet.
Langtidsparkeringsplassene vil her få en gunstig plassering i randsonen til sentrumskjernen 
ved innfartsvei fra nord. Et anlegg her vil i følge rapporten fra Aslan Viak også ha laveste 
kostnader pr. p-plass, sammenlignet med andre anlegg som er utredet. 
Å øke antall langtidsparkeringsplasser på Gruset, er også i tråd med kommunestyrets vedtak 
av 09.03.09 hvor 150 – 200 nye langtidsparkeringsplasser er ønskelig.

Når det gjelder økning av private parkeringsplasser, har sentrumsforeningen ikke spilt inn 
noe ønske om bygging av et privat parkeringsanlegg. Et privat anlegg i Varberg, som var 
foreslått i utredningen og vedtaket, vil etter deres mening ligge for langt fra sentrumskjernen 
og arbeidsplassene i sentrum. 
  

Ulike modeller for utøvelse av parkeringskontroll:
For at sentrum skal kunne opprettholde sin konkurransekraft, bør parkering for kunder til 
handel og service prioriteres. Det innebærer at korttidsparkeringsplassene må brukes i tråd 
med den tidsavgrensing som er satt på plassene.

For kontroll av regulert tidsavgrensing har vi følgende ulike modeller:

 Parkomater som oppsettes lett tilgjengelig på de enkelte parkeringsplasser.
 Bruk av urskive i bilvindu for kontroll av den tidsavgrensing som gjelder.

Bruk av parkomater:
For å dekke alle plasser hvor vi har korttidsparkering (Areneset/Torget, ved kirken, Rådhuset 
og ved Kulturskolen), vil behovet for parkomater være 4 – 5 stk.

En parkomat ferdig oppsatt, inklusiv graving av grøft for strøm, er anslått å koste ca. kr. 
150.000,- eks. mva. Dette er vesentlige investeringskostnader som enten må dekkes 
gjennom kommunale budsjetter, dersom parkering fortsatt skal være gratis, eller ved å 
avgiftsbelegge plassene.

Dersom kombinasjonen parkomater og gratis parkering ønskes nyttet, må lovligheten av 
dette avklares nærmere med statlige myndigheter.

Bruk av urskive i vindu:
Flere byer i Norge og Norden har tatt i bruk urskive for regulering av tidsavgrenset parkering
på offentlige plasser, bl.a. Sandefjord og Porsgrunn. 

Ut fra de opplysninger som er innhentet fra Sandefjord kommune, har de hatt denne 
ordningen på noen offentlige plasser siden 2007. Ordningen fungerer etter deres mening 
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tilfredsstillende – brukerne er godt fornøyd med ordningen og kontrollen lar seg lett 
gjennomføre. 
Utfordringer har vært å få ut tilstrekkelig informasjon til kommunens innbyggere om 
ordningen. 
Kommunen kjøpe inn urskiver i store partier – da for en kostnad på ca. kr. 4,50 pr. skive – og 
selger disse videre til butikker/bensinstasjoner for kr. 12. Disse igjen selger urskivene for kr. 
20. Denne ordning fungere etter deres mening greit.

Langtidsparkeringsplassene på Gruset bør i første omgang skiltet for max. parkering  24 
timer. Dette for å få hjemmel til å fjerne uønsket parkering. 

Ved et fremtidig parkeringsanlegg på Gruset, hvor kommunen for eksempel går inn som 
medeier i et utbyggingsselskap (premisser må i så fall avklares gjennom en utbyggingsavtale 
med hotellet), vil det tvinge seg frem behov for avgiftsparkering for å kunne dekke 
investerings- og driftskostnader for anlegget.
En slik avgift vil kunne være et virkemiddel for at flere som bor i sentrumsnære boligområder 
isteden sykler eller går til jobb. 

Organisering av parkeringsdriften - ulike modeller:

Slik regelverket er utformet i dag, kan kommunen ikke samarbeide med private om offentlig 
parkeringskontroll. Videre kan samarbeid med andre kommuner bare skje gjennom et felles 
eid parkeringsselskap, dvs. blir deleier av et parkeringsselskap.

De mest vanlige modeller for organisering av parkeringskontroll /myndighetsutøvelse er 
følgende:

 Fortsette som i dag hvor Politiet har ansvar for parkeringskontroll og 
myndighetsutøvelse i hele kommunen.

 Etablere et eget selskap, enten som kommunalt foretak eller aksjeselskap, som 
ivaretar parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen.

 Kommunen, gjennom underliggende virksomhet (for eksempel seksjon under teknisk 
avdeling) står selv for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. 

Politiet som myndighetsutøver:
Politiet har ved tidligere anledninger gitt tilbakemelding om at parkeringskontroll i 
sentrumsområdet ikke er en prioritert oppgave fra deres side. Blir løsningen at kommunen 
ønsker at Politiet fortsatt skal stå for parkeringskontrollen / myndighetsutøvelsen, må 
kommunen sammen med Politiet drøfte hvordan dette kan gjennomføres på en bedre måte 
enn i dag, for eksempel ved sporadiske kontroller.

Opprette eget kommunalt parkeringsselskap enten som foretak eller aksjeselskap
Grunnlaget for å kunne etablere et kommunalt driftsselskap, enten som foretak eller
aksjeselskap, er at det foreligger inntekter gjennom myndighetsutøvelse av 
parkeringskontrollen i kommunen, herunder inntekter fra avgiftsparkering på offentlige 
parkeringsplasser. 
Spørsmålet som kan stilles er om det er grunnlag for å etablere et driftsselskap med dagens 
antall korttidsparkeringsplasser i sentrumskjernen, eller om en heller bør vente til et nytt 
parkeringsanlegg på Gruset står ferdig.

Kommunen v/Teknisk avdeling som driftsansvarlig:
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Kommunen kan selv, om ønskelig, overta myndighetsutøvelsen for parkeringskontrollen i 
kommunen. Velges en slik modell er det viktig å ikke komme i konflikt med kommunens rolle 
på andre felt. Dette kan for eksempel gjøres ved at det opprettes en egen seksjon under 
Teknisk avdeling med egne ansatte som kun steller med parkeringskontroll og 
klagebehandling ved gebyrutstedelser. 

Boligsoneparkering - årsavgift:
I dag er boligområdene nær sentrum inndelt i 4 boligsoner. Bolighus innenfor hver av disse 
soner gis rett til parkering på offentlig gategrunn. Denne rett synliggjøres gjennom gyldig 
parkeringskort som ligger i bilvindu. 

Ordningen administreres av Teknisk avdeling og er i dag gratis. Parkeringskortet må fornyes 
hvert år og huseier må gjennom utfylt skjema dokumentere sin bostedsadresse.

Ordningen er positiv både for huseier og kommunen, men innebærer at kommunen har
kostnader med å administrere denne. 

Kommunen er kjent med at andre kommuner som har denne ordningen, tar avgift enten som 
årsavgift ved fornyelse av kort eller månedlig avgift. Avgiften varierer fra kommune til 
kommune, men ligger som regel mellom 1.000,- 2.000,- kroner årlig.
Sandefjord har valgt en annen modell hvor det innbefales en avgift på kr. 250,- pr. måned.

Det vil ikke være urimelig at kommunen får dekket sine kostnader med å administrere 
ordningen, for eksempel med en årsavgift på kr. 1.000,-.pr. kort som utstedes.

Rådmannens vurdering og konklusjon:

Rådmannen støtter seg til den uttalelse som foreligger fra Egersund sentrumsforening, og
mener at antall kortidsparkeringsplasser i sentrumskjernen er tilstrekkelig for å dekke dagens
og nær fremtids behov for korttidsparkeringsplasser. Det forutsettes imidlertid at
tidsbestemmelsene blir overholdt gjennom kontroll av parkeringsplassene. En slik kontroll 
kan enten være bruk av parkomater som oppsettes på parkeringsplassene eller bruk av 
urskive i bilvindu som viser tidspunkt en forlot bilen. Videre forutsettes det at det foretas 
hyppige kontroller for å sjekke at tidsbestemmelsene overholdes.

Antall langtidsparkeringsplasser er gjennom rapporten fra Asplan Viak anbefalt økt med 150 
– 200 plasser, og lokalisert til Gruset. Rådmannen støtter denne vurdering, og mener at dette 
bør sees i sammenheng med bygging av nytt parkeringsanlegg på Gruset, gjerne i 
samarbeid med utbygger av hotellet som et eget utbyggingsselskap. 

Rådmannen er noe mer usikker på om det på nåværende tidspunkt bør innføres
avgiftsparkering på korttidsparkeringsplassene, eller om en bør vente til nytt 
parkeringsanlegg står ferdig på Gruset. Da vil det tvinge seg frem innføring av 
avgiftsparkering på Gruset – for å dekke investerings- og driftskostnader – og som en følge 
av dette også på korttidsparkeringsplassene i sentrum.

Velges oppsetting av parkeringsautomater for kontroll, vil det innebære 
investeringskostnader i størrelsesorden 600.000,- til 750.000,- eks. mva. En slik investering 
kan etter rådmannens mening ikke forsvares uten at det samtidig innføres avgiftsbelagt 
parkering. Avgiften kan være moderat, og må i så fall godkjennes av kommunestyret ved en 
senere anledning. Velges denne modellen unngår en å komme i konflikt med statlige 
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myndigheter om lovligheten ved bruk av parkeringsautomater og gratis parkering på 
offentlige plasser.

Når det gjelder utøvelse av parkeringskontrollen, har Politiet ved tidligere anledning gitt 
uttrykk for at dette ikke er en prioritert oppgave fra deres side. Rådmannen er således av den 
oppfatning at kontroll og myndighetsutøvelse bør legges til kommunen, enten som et eget 
kommunalt driftsselskap (KF) eller som en ny seksjon under Teknisk avdeling. 

Rådmannen er noe usikker på om grunnlaget for å etablere et kommunalt driftsselskap på 
nåværende tidspunkt er til stede, ut fra forventede inntekter fra parkeringsavgiften og 
myndighetsutøvelse av parkeringskontrollen i kommunen. Rådmannen vil likevel anbefale en 
slik modell.

Rådmannen vil videre anbefale at langtidsparkeringsplassen på Gruset straks skiltes med 
max. 24-timers parkering for å unngå uønsket parkering over flere døgn.

Rådmannen finner det heller ikke urimelig at også Eigersund kommune innfører en årlig 
avgift for å utstede parkeringskort til de beboere innefor boligsonene som må parkere på 
offentlig gategrunn. Avgiften bør gjenspeile reelle kostnader til drifting av ordningen, for 
eksempel kr. 1.000,- pr. kort pr. år. Rådmannen vil foreslå at ordningen trer i kraft ved 
fornyelse av kort for 2014 og indeksreguleres hvert 3. år.   

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Ved etablering av et parkeringsselskap som kommunalt foretak, må selskapet dekke 
investeringskostnader i forbindelse med oppsetting av parkeringsautomater i 
sentrumsområdet. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

 Dagens ordning med gratis korttidsparkeringsplasser i sentrum opprettholdes inntil 
videre.

 Urskive i bilvindu tas i bruk for kontroll av den tidsavgrensning som gjelder.

Side 28 av 188



9

 Ordningen med at Politiet har ansvar for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 
kommune forsetter inntil videre.

 Kommunen v/teknisk avdeling overtar myndighetsutøvelsen for parkeringskontrollen i 
kommunen.

~ o ~
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for å lage 

en parkeringsutredning for Egersund sentrum. Utredningen er et 

strategisk dokument for utvikling av parkeringspolitikken i Eigersund 

kommune, med spesielt fokus på Egersund sentrum.  

Gorm Carlsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, Carl Rees 

Halvorsen har vært medarbeider på parkeringskompetanse og 

rapport, Tor Nestande, Steinar Onarheim og Jo Tore Kristoffersen 

har vært sentrale medarbeidere knyttet til kart- og geografisk 

informasjon.  

Dag Kjetil Tonheim har vært kommunens kontaktperson for 

oppdraget. Arbeidet har foregått i dialog med sentrumsforeningen 

og politisk nivå. 

 

Stavanger, 27.01.2009 

 

 

 
 
Gorm Carlsen  
Oppdragsleder 

 
 
Carl Rees Halvorsen 
Oppdragsmedarbeider 
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1 INNLEDNING

Parkeringsutredningen tar for seg registreringer og analyser av 

dagens situasjon, samt vurderinger knyttet til forholdet mellom 

parkering og arbeidsplasser. 

Utredningen tar for seg vurderinger av mulige nye anlegg med 

økonomiske vurderinger, parkeringsmessige og trafikale 

vurderinger. 

Parkeringsutredningen avklarer virkemiddelbruken på overordnet 

nivå og gir innspill til hvordan Eigersund kommune best kan ivareta 

sine interesser innen parkeringsforvaltning.  

Rapporten tar en gjennomgang av frikjøpsordningen og en 

prinsipiell gjennomgang av parkeringsnormen som virkemiddel. 

For videre utvikling av parkeringspolitikken må dokumentet følges 

opp av videre arbeid med konkrete virkemidler og handling. De 

prinsipielle betraktningene rundt bruk av normverktøyet må videre 

følges opp av etablering av et normnivå. 
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2 ANALYSER 

Egersund sentrum (planområdet) har et gatenett som begrenser 

muligheten for å parkere langs kantstein i gatenettet. Bortsett fra 

enkelte strekninger er derfor gateparkering forbudt ved oppsatt 

forbudskilt, eller ved at gatene er såpass smale at 

vegtrafikklovgivningen ofte vil utløse forbud mot parkering. 

Parkering er derfor i all hovedsak løst gjennom etablerte 

parkeringsplasser utenom gategrunn. 

2.1 Skilting 

Vi har registrert ca 970 parkeringsplasser innenfor studieområdet, 

hvorav 480 er offentlig regulerte plasser og 490 med privatrettslig 

regulering. Området har ikke avgiftsparkering for besøkende med 

bil. 

Behovet for parkering varierer avhengig kundeomlandet. 

Kundeomlandet kan være en kommune eller en region. I tillegg kan 

parkeringsplassenes bruk, utforming og fordeling på antall ulike 

områder være av stor betydning for behovet. 

 

Figur 1 viser parkeringsområder med hhv offentlig og privat skilting. 
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2.2 Tidsregulering 

Av de 480 offentlige P-plassene er ca 200 uten tidsbegrensning, og 

ca 280 er korttidsparkering. De offentlige P-plassene er regulert slik 

at det er avsatt til langtidsparkering på ”Gruset” ved adkomsten til 

sentrum fra nord, og ved politistasjonen ved adkomst fra syd. All 

annen allment tilgjengelig offentlig parkering har en maksimal P-tid, 

varierende fra 20 minutter til 2 timer, dvs innenfor det som anses 

som korttidsparkering. Hoveddtyngden av korttidsparkeringen er 

lokalisert ved ”Areneset” og ”Nytorget”. I syd er det regulert 

korttidsparkering i gatenettet knyttet til offentlig servicekontorer i 

Skriverallmenningen og Parkveien. 

Av ca 490 private P-plasser er ca 65% allment tilgjengelige 

korttidsplasser. Disse er i hovedsak knyttet til kjøpesentrene som 

Eikunda  (Nylig utvidet med ca 140 P-plasser) og Spinnerigården. 

Resterende plasser er delvis reservert egne ansatte og kunder eller 

en kombinasjon av dette. Ingen av de private plassene er regulert 

iht. standardvilkår for privatrettslig parkering. Det således ingen 

håndheving og det medfører ingen reaksjon å overtre 

tidsbegrensningene. 

 

Figur 2 viser tidsrestriksjoner på parkeringsområdene, blått indikerer inntil 1 times 
parkering og rødt inntil 2 timers parkering. 
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2.3 Reservasjoner 

Forflytningshemmede: Blant de offentlig skiltede 

parkeringsplassene er det 10 plasser som er avsatt for 

forflytningshemmede i Egersund sentrum. Av disse ligger 4 på 

”Gruset” bak Taxi-boden, noe som er relativt usentralt i forhold til 

bruk av sentrumsfunksjonene på den andre siden av Lundeåna. 

Veiledende anbefalt andel reserverte plasser, er 5 %, noe som 

tilsvarer 24 plasser. Beliggenhet er imidlertid også av stor viktighet 

for forflytningshemmede. 

Blant de private P-plassene er det avsatt 4 plasser for 

forflytningshemmede, hvorav 3 ligger ved ”Spinnerigården” 

kjøpesenter og 1 ved Lundeåne omsorgssenter. I forhold til ønsket 

om 5 % andel for forflytningshemmede, er det også her en 

underdekning. 

Ansatt- og kundeparkering: Blant de offentlige skiltede plassene 

er det registrert 14 P-plasser reservert for kommunen. Noen av 

plassene er på veg åpen for allmenn ferdsel, mens noen fremstår 

mer som private områder. 

Blant de private plassene er det registret ca 200 P-plasser som er 

reservert enten for ansatte, eller kunder og ansatte. Hovedtyngden 

av disse ligger i private områder i sonen mellom Strandgaten og 

sjøen. 

 

Figur 3 viser reservasjoner knyttet til parkeringsplassene. 
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2.4 P-tilbudets struktur 

Vi ser av registreringene at korttidsparkeringen er hensiktsmessig 

etablert i de sentrale delene av sentrum. En stor del av denne 

parkeringen er heftet med reservasjoner som i sum gjør det 

vanskeligere for besøkende å finne parkering.  

Et sentralt tema knyttet til parkering er skillet mellom ansatte og 

kunder, dvs langtidsparkering og korttidsparkering. Vi ser imidlertid 

av figurene at det er et stort samsvar mellom sum ansatte og 

kundeintensive arbeidsplasser. Egersund sentrum er kompakt. Det 

er også stort samsvar mellom kundeintensive arbeidsplasser og 

konsentrasjon av parkeringsplasser. Se Figur 5 og Figur 6. 

 

Figur 4 viser konsentrasjon av parkeringsplasser. 
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Figur 5 viser konsentrasjon av ansatte i Egersund sentrum. 

 

Figur 6 viser kundeintensive arbeidsplasser og konsentrasjon av parkeringsplasser. 
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2.5 Juridiske betraktninger 

Egersund sentrum har en omfattende regulering av parkering ved 

hjelp av skilt. Antall skilt og typer reguleringer er mangfoldige, og 

det er svært krevende for trafikkanter å oppfatte den til enhver tid 

gjeldende regulering. 

Rv 44 og Strandgaten er i gjennomgående regulert med 

parkeringsforbud. Det er etablert gågater med to forskjellige 

reguleringer, og 4 ulike parkeringssoner. Det er etablert avvikende 

regulering på svært mange strekninger innenfor P-sonene. Mye 

tyder på at omskiltinger gjelder så stor del av veistrekningene, at 

soneskiltingen vil være i strid med skiltforskriften. Enkelte 

skiltkombinasjoner er kompliserte, og kan også være i strid med 

skiltforskriften. Dette gjelder bl.a. der det er satt opp underskilt til 

parkeringssoneskilt. På enkelte områder foreligger det en 

forskriftsstridig blanding av offentlige og private skilt, bl.a. ved at det 

er skiltet reservert parkering på plasser som åpenbart ligger på veg 

som også er omfattet av offentlige skiltreguleringer.  

Slik skiltingen er, bærer den mer preg av å være informasjon enn 

juridiske reguleringer, hvoretter håndheving av bestemmelsene nok 

kan være relativt komplisert på en del steder. Vi vil sterkt anbefale 

at kommunen tar en kritisk gjennomgang av hensikten med 

skiltingen og deretter ser på muligheten for å forenkle den. Det bør 

være mulig å foreta de nødvendige reguleringer med et betydelig 

lavere antall skilt enn dagens løsning. Både estetisk og 

vedlikeholdsmessig vil det være noe å hente på en slik opprydding.  
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3 PARKERINGSBEHOV 

For å vurdere parkeringsbehovet i Egersund sentrum kan vi 

innledningsvis sammenlikne med en tilsvarende by. Det blir noe 

forenklet, blant annet kan parkeringspolitikk være annerledes. Det 

gir imidlertid et bilde. 

 

3.1 Sammenligning 

Vi kan sammenlikne Egersund sentrum med Mandal når det gjelder 

størrelse og type oppland. En annen grunn til at det er fornuftig å 

sammenligne med Mandal, er at byen har en etablert 

parkeringspolitikk og en moderne kommunal driftsorganisasjon for 

parkering. All parkering i Mandal sentrum, både langtids- og 

korttidsparkering er avgiftsbelagt. 

 Innb. Ant p-pl. 

Egersund sentrum 13.500 970 (480 off) 

Mandal sentrum 14.000 Ca 1300 (850 off) 

 

I Mandal reguleres korttidsparkeringen med avgifter, dvs stor 

attraktivitet gir høyere pris, og de mest attraktive plassene har 

progressiv takst (man betaler høyere pris pr time jo lenger man 

parkerer). Systemet gir mulighet for å stå parkert relativt lenge også 

i sentrale områder, men prisen blir høy for lange P-tider. 

I P-husene og på plasser i sentrums randsone, tilbys rimelig dags- 

og døgnparkering. I gjennomsnitt har Mandal en inntekt på ca 8000 

kr pr avgiftsplass pr år. 

Det er under bygging ca 140 kundeparkeringsplasser til i sentrum 

knyttet til rutebilstasjonen og nytt Amfi-senter. 

Mandal har noe flere parkeringsplasser enn Egersund sentrum og 

ca 410 av de offentlig skiltede plassene er i parkeringshus/fjellhall. I 

2004 etablerte Mandal kommune et eget parkeringsselskap. I tillegg 

er ca 110 av ca 450 private plassene i Mandal avgiftsplasser, driftet 

av et kommunalt aksjeselskap opprettet for formålet. 

3.2 Antall plasser 

Med bakgrunn i observert bruk av tilgjengelige P-plasser, synes det 

rimelig klart at Egersund trenger å bedre tilgjengeligheten til 

sentrum. En kombinasjon av økt tilrettelegging for sykling og 

kollektive reisemidler, vil kunne redusere behovet for 

langtidsplasser, og derved frigjøre plasser til ønsket 

korttidsparkering for kunder til sentrum. Dette vil gi en mer effektiv 

utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige parkeringsressursene. 

Det er allikevel lite sannsynlig at man oppnår en tilstrekkelig bedring 

i tilgjengeligheten bare med disse tiltakene. Bilandelen av det totale 

antall reiser er tradisjonelt relativt høy i mindre byer, grunnet blant 

annet begrenset kundegrunnlag for kollektivtrafikken. Vår anbefaling 

er derfor å etablere en økning i parkeringskapasiteten i sentrums 

randsone, og kombinere dette med en effektivisering av 

korttidsparkeringen i selve sentrum. 

På kort sikt børe det foretas noen registreringer av parkeringstid og 

utnyttelsesgrad på parkeringsplassene i sentrum. Dette vil gi et 

bedre grunnlag for å vurdere andelen langtidsparkering på de 

plassene som egentlig er avsatt til korttidsparkering, og omvendt. 

Som langsiktig politikk bør man satse på til enhver tid å ha et 

nødvendig minimum av langtidsparkeringsplasser, slik at Egersund 

sentrum opprettholder sin attraktivitet som et sted for nye 

etableringer. 
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Det bør videre satses på å utvide korttidsparkeringen, slik at 

Egersund sentrum til enhver tid oppleves som lett tilgjengelig for 

kunder og servicekjøretøy. 

I et lengre perspektiv vil noen parkeringsplasser gjerne bli sanert 

bort samtidig som det totale behovet vil kunne øke. Det vil være 

behov for å sikre arealer til fremtidig parkering i en eller flere 

etapper. Det er også av betydning å få samlet allment tilgjengelig 

parkering og spesielt mer langtidsparkering i større anlegg. Sentralt 

beliggende gateparkering må reserveres korttidsparkering. 

Med utgangspunkt i sammenlikningen med Mandal, umiddelbare 

betraktninger av dagens situasjon i Egersund sentrum og 

sannsynligheten for noe mindre sanering av parkeringsplasser 

vurderer vi at det er behov å starte planlegging av et antall nye 

parkeringsplasser på i størrelsesorden 2-300 plasser, samlet i ett 

relativt sentralt beliggende anlegg. Det kan i tillegg være 

hensiktsmessig å ha en formening om hvor ytterligere et anlegg bør 

ligge for å sikre arealer på noe lengre sikt, uten at det tas stilling til 

bygging nå.  

Det er behov for å foreta detaljstudier for å kartlegge behovet for 

hhv korttidsparkering og langtidsparkering. Dette for å få vurdert 

balansen mellom disse.  

I det videre går vi inn på en betraktning av mulige nye anlegg. 

 

3.3 Mulige parkeringsanlegg 

Vi har foretatt en vurdering av en rekke mulige lokaliseringer av nye 

parkeringsanlegg. 
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Gruset I: Den rimeligste og raskeste måten å oppnå en økt 

parkeringskapasiteten på er å utvide parkeringsplassen på ”Gruset” 

mot syd, der det i dag er oppstillingsplass for buss og Taxi. 

Det kan synes som at en dagens bruk ikke er optimal. Dette betyr 

ikke at man skal nedprioritere kollektivtrafikk og buss, men at 

dagens bruk, som i stor grad synes å være regulering av ruter for 

bussen, og langtidsoppstilling for drosjene, ikke er funksjoner som 

krever en så sentral beliggenhet. Bussene kan med fordel regulere 

rutene lenger ut fra sentrum (eksempelvis ved Jernbanestasjonen?) 

men ha ordinære stopp i sentrumsområdet. 

Når det gjelder drosjer, vil det tilsvarende søkes andre og mindre 

sentrale områder for langtidsoppstilling, som kan fungere like godt 

som dagens løsning. 

En utvidelse av ”Gruset vil kunne gi ca 85 nye P-plasser.  

Figur 7 viser mulig utvidelse av parkeringsplass på Gruset, ca 85 ny 

plasser.  
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Gruset II: Nytt Dekke over dagens P-plass på ”Gruset”  vil kunne gi 

ca 230 nye parkeringsplasser. Dagens P-plass kan senkes noe, 

spesielt mot nord, slik at anlegget vil kunne etableres i begrenset 

høyde. I 2 plan, vil anlegget i alt kunne få ca 460 P-plasser. 

 

Figur 8 viser mulig parkeringsanlegg på Gruset, med totalt 230 nye plasser i tillegg 
til utvidelsen som vist i ”Gruset I”.. 
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Kråkefjellet: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg i fjell under 

Kråkefjellet, med adkomst fra Rv 44. Figuren viser omtrentlig 

utstrekning av et anlegg bygget som en dobbel fjellhall i 2 etasjer. 

Man bør utrede muligheten for fotgjengeradkomst mot sentrum via 

kjøpesenteret og eventuelt sammenbygging med nytt P-anlegg som 

etableres i forbindelse med utbyggingen i området. En integrasjon 

vil gi et mer konkurransedyktig P-tilbud, og kunne gi både 

økonomiske og praktiske sambruksfordeler for begge anleggene. 

Anlegget gir også mulighet for å styre langtidsparkering for en del 

brukere, eksempelvis ansatte og brukere av småbåthavnene, slik at 

disse gruppene ikke skal konkurrere med kunder om de mest 

attraktive korttidsplassene.  

 

Figur 9 viser mulig parkeringsanlegg i fjell under Kråkefjellet, total ca 300 nye 
plasser. 
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Spinnerigaten/Lundeåne: Parkeringsplassen for Lundeåne senter, 

og kjøpesenteret i Spinnerigaten kan få en underetasje. Anlegget 

kan forslagsvis etableres som et åpent anlegg mot elven. Dette 

innebærer at nedre plan må stenges i flomperioder. Der 

flomperiodene er av relativt kort varighet og der de kan varsles i 

rimelig tid, er dette en akseptabel løsning. Løsningen er benyttet 

med suksess andre steder, bl.a. i Lyon i Frankrike, og man sparer 

betydelige byggekostnader i forhold til å bygge et ”vanntett” anlegg.  

 

Figur 10 viser mulig parkeringsanlegg ved Spinnerigaten/Lundeåne, totalt ca 50 
nye plasser. 
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Areneset: Areneset kan få en parkeringsetasje under bakken. En 

parkeringsetasje med vist utstrekning kan få i størrelsesorden 130 

parkeringsplasser.  

Utfordringene knyttet til bygging her er at anlegget må bygges 

vanntett, og med forankring ned i underliggende fjell. Vi vet ikke 

hvor langt det er til fjell på ulike deler av tomten. En annen 

utfordring er trafikkavvikling i byggeperioden, siden anlegget 

forutsetningsvis skal ligge delvis under eksisterende vei. Man kan 

tenke seg trafikken mellom Jernbaneveien og Strandgaten lagt 

langs kaikanten i byggeperioden, men alle løsninger vil her gi en del 

kostnader og komplikasjoner. Anlegget vil ha en svært god 

beliggenhet i forhold til trafikkårene i sentrum.  

 

Figur 11 viser mulig nytt parkeringsanlegg under Areneset, totalt ca 130 nye 
parkeringsplasser. 
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Strandgaten: Nytt fjellanlegg syd for sentrum, med ca 300 plasser. 

Vist utstrekning gir rom for en dobbel fjellhall i 2 etasjer, med 

adkomst fra Strandgaten v/Havnevesenet. Det kan tenkes flere 

alternative plasseringer og adkomster i dette området. Ut over å 

dekke et lokalt behov for parkering knyttet til virksomheter og 

offentlig service i området, kan et P-anlegg i dette området fungere 

som langtidsparkering for ansatte i sentrum. Siden gangavstandene 

blir relativt lange for noen, er forutsetningen trolig at det etableres 

en troverdig håndheving av restriksjonene på langtidsparkering i 

bykjernen.  

 

Figur 12 viser mulig parkeringsanlegg ved Strandgaten, totalt ca 300 nye 
parkeringsplasser. 
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Kontrari: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg under 

fjellområdet ”Kontrari” på vestsiden av vågen. For å få til en attraktiv 

forbindelse mellom P-anlegget og byen, må det anlegges en 

gangbro mellom Lindøyveien og Jernbaneveien, noe som fordyrer 

alternativet med ca 17 mill kroner. Gangavstanden vil uansett bli 

lang, og anlegget vil således ikke ha så gode forutsetninger for å 

fungere som korttidsparkering for sentrum.  

 

Figur 13 viser mulig parkeringsanlegg under Kontrari, på vestsiden av vågen, totalt 
ca 300 plasser. 
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3.4 Nøkkeltall bygging av P-anlegg 

Byggekostnader for nye parkeringsanlegg vil selvsagt variere i stor 

grad med mange faktorer, bla: 

 Markedet for entreprenørtjenester 

 Tomtens beliggenhet, størrelse og arrondering  

 Bygging over eller under bakken 

 Typen bygg, antall etasjer 

 Osv 

 

Bransjetall for bygging av P-hus i dag tilsier at følgende tall kan 

legges til grunn: 

 Parkering på mark  kr   12 –  16 000 pr plass 

 Åpent P-hus   kr   95 – 125 000 pr plass 

 Lukket P-hus   kr  125 – 160 000 pr plass 

 Lukket P-hus i kjeller 1 etg. kr  175 – 260 000 pr plass 

 Lukket P-hus i kj., fl. etg. kr  250 – 500 000 pr plass 

 Fjellanlegg   kr 200 – 300 000 pr plass 

 

I våre kostnadsestimater for de foreslåtte lokaliseringene av nye P-

anlegg, har vi lagt til grunn disse kostnadstallene justert for antatte 

spesielle utfordringer knyttet til den enkelte lokalitet. 

For nedsenket og forankret P-anlegg på Areneset, har vi innhentet 

kostnadstall fra et nylig kalkulert anlegg av tilsvarende karakter i 

Mandal. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dybde til fjell, 

utfordringer mhp. spunting og muligheten for å oppnå en tørr 

byggegrop og lignende. En tilsvarende usikkerhet hefter ved tallene. 

Kostnadene med gangbroen er tatt fra en nylig kalkulert gangbro på 

120 meter i Kvinesdal. Usikkerheten i kostnader er primært knyttet 

til hvor langt fritt spenn en bro evt. får, noe som er avhengig av hvor 

langt ut i vannet det kan settes fundamenter. 

Under disse forutsetningene har vi utarbeidet følgende grove anslag 

på kostnader knyttet til det enkelte alternativet: 

P-anlegg Antall nye pl. Kostnad Pris pr. plass 

Gruset I: Utvidelse 85 400 000 4 706 

Gruset II: Nytt dekke 
over Gruset  230 33 500 000 145 652 

Kråkefjellet: Nytt P-
anlegg i fjell 300 82 000 000 273 333 

Spinnerigt./Lundeåne: 
Nytt P-anlegg ved elv 50 13 000 000 260 000 

Areneset: Nytt P-anlegg i 
ett plan under vei 130 50 000 000 384 615 

Strandgaten: Nytt 
fjellanlegg sentrum syd 300 79 000 000 263 333 

Kontrari: Nytt fjellanlegg 
inkl gangbro 300 99 000 000 330 000 
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3.5 Vurdering av anleggene 

Vi har i det videre gjort noen trafikale og parkeringsmessige 

vurderinger av å etablere de ulike anleggene. Hovedtrafikken 

kommer i dag inn Rv 44, jevnt fordelt fra nord og sørøst. En relativt 

liten del kommer sørfra langs Strandgaten.  

Når det gjelder bygging av nye anlegg vil man måtte ta standpunkt 

til hvordan anleggene skal finansieres. Hvis parkeringen forutsettes 

å være selvfinansierende, altså at man innfører avgifter som dekker 

kapital- og driftskostnader, vil det trolig være vanskelig å forsvare de 

anleggene som har høyest byggekostnad.  

Eksempelvis må et lukket P-anlegg med byggekostnad på 250.000 

kr/plass, måtte generere ca 18 000 kr pr år i inntekt for å kunne 

dekke kapital og driftskostnader over tid.  

Hvis det etableres avgift på p-anlegg som ligger i utkanten av den 

sentrale sentrumskjernen så bør den sentrale sentrumskjernen 

også få avgiftsparkering. Dette for å harmonisere virkemiddelbruken 

i området og ikke skape ytterligere press i den sentrale 

sentrumskjernen. Man kan imidlertid vurdere progressive satser 

eller tidsrestriksjoner i tillegg. 

Parkeringsanleggene vil som utgangspunkt spesielt henvende seg 

til langtidsparkering og blant annet arbeidsreisende. Det gjør at 

toppene i trafikken til og fra anleggene spesielt vil skje i rushtiden. 

Dette vil ikke være typiske kortidsparkeringsanlegg hvor trafikken er 

noe mer jevnt spredt ut over dagen. Det vil uansett være et naturlig 

mål å søke å begrense og konsentrere trafikken rundt få gater. 

Dette gir minst mulig sjenanse for annen aktivitet og mer rom for 

fotgjengere. 

 

 

Figur 14 viser en samlet oversikt over mulige plasseringer av nytt 
parkeringsanlegg. 

 

Gruset I fremstår som et relativt enkelt tiltak som kan gjennomføres 

raskt (85 plasser). Gruset II fremstår som et relativt rimelig og 

oversiktelig prosjekt. Prosjektet krever en inntjening på 10.500 per 
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plass per år for å gå rundt. Begge prosjektene utløser et bra antall 

parkeringsplasser og oppnår synergieffekter med allerede etablert 

parkeringsanlegg. Med Gruset II vil anlegget i sum være et sentralt 

og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Området er meget 

sentralt i forhold til eksisterende hovedveinett og innfartsåre Rv 44. 

Spinnerigaten/Lundeåne er et mindre anlegg, men med noe synergi 

med eksisterende parkering. Anlegget vil i sum gi et bidra til 

parkeringen i byen, men ikke være en vesentlig driver som sentralt 

og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Anlegget ligger tett 

på innfartsåren Rv 44. 

Kråkefjellet, Strandgaten og Kontrari forutsetter at det rent 

anleggsteknisk er hensiktsmessig å bygge et stort antall 

parkeringsplasser i et første byggetrinn. Disse anleggene er 

forutsatt bygget med ca 300 parkeringsplasser, noe som gir rom for 

god beleggsmessig fleksibilitet.  

Kråkefjellet får en svært god beliggenhet med egen gangatkomst 

mot sentrum. Kråkefjellet anbefales med utgangspunkt i lokalisering 

og kostnad som et anlegg som evt kan bygges etter man har sett 

effektene av en full utbygging på ”Gruset” og effektiv håndheving av 

korttidsparkeringen i sentrum. Atkomst og grunnforhold må vurderes 

nærmere.  

Strandgaten ligger et godt stykke fra det sentrale sentrum. Denne 

løsningen vil resultere i at mye trafikk må inn en gate som er relativt 

smal. Med tanke på at det finnes andre alternativer synes denne 

løsningen som trafikkmessig noe mindre optimal enn de mest 

sentrale løsningene. Løsningen vil være interessant hvis det kan bli 

fylt og løser et behov for aktivitet lokalt i området eller for trafikk som 

kommer sørfra langs Strandgaten. Vi er per i dag usikre på om 

markedsgrunnlaget er der. Gangavstanden inn til sentrum er lang, 

men akseptabel, gitt at langtidsparkering presses ut av sentrum. 

Kontrari ligger isolert sett med akseptabel gangavstand til sentrum. 

For hovedtyngden av befolkningen som kommer til sentrum 

innebærer anlegget unødig omvei. I den grad anlegget kan bli fylt 

med trafikk fra vest og Eigerøy vil anlegget være interessant. Vi er 

per i dag usikre på markedsgrunnlaget. 

Areneset ligger meget sentralt til. Dette er imidlertid et komplisert og 

dyrt anlegg. Anlegget vil i sum gi et vesentlig bidrag til parkeringen i 

byen, men i kraft av størrelsen likevel ikke fungere som en driver i 

sentrum, som et beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. 

Anlegget vil gi store ulemper i byggetiden, trafikalt sett og spesielt 

mhp omsetningstap for næringslivet. Våre kostnader er knyttet til at 

bunn av anlegget ligger ca 2 m under vannspeilet. Ved flere etasjer, 

vil anlegget blir mer komplekst og kostnadene vil kunne øke 

ytterligere. 

Oppsummert vurderes det at Gruset I og II er de to 

fremdriftsmessig, kostnadsmessig og lokaliseringsmessig 

alternativene som det er mest interessant å gå videre med. 

Kråkefjellet fremstår kostnadsmessig og lokaliseringsmessig som et 

godt sted for en senere utbygging etter at Gruset er utbygd. 
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4 ORGANISERING 

4.1 Kommunens grunnleggende interesser 

Eigersund kommunes grunnleggende interesse i en 

parkeringsvirksomhet med egen drift, er å ivareta trafikksikkerhet, 

fremkommelighet og miljø i byen, og etablere et økonomisk 

fundament for å videreutvikle parkeringstilbudet i sentrum.  

Det er en viktig interesse for Eigersund kommune å opprettholde og 

videre utvikle Egersund sentrum som handels- og kulturmessig 

tyngdepunkt i regionen. Interessen kan resultere i at kommunen bør 

etablere et integrert system for finansiering, forvaltning og drift av 

parkeringsinfrastrukturen i kommunen. 

Hvis situasjon blir slik at etterspørselen etter parkeringsplasser 

overstiger tilbudet, og dagens regulering av de offentlige plassene 

ikke kan gi den økte tilgjengelighet som etterspørres av 

trafikkantene, bør kommunen vurdere hvilke muligheter man har for 

å forbedre situasjonen. Samtidig bør en benytte de tilgjengelige 

virkemidlene for å utnytte parkeringstilbudet optimalt i forhold til 

transportpolitiske mål. 

Det etableres nye parkeringsplasser i forbindelse med nye private 

og offentlige byggeprosjekter. Et hovedpoeng med en ny modell fra 

kommunens side, vil da være å sikre at det som investeres i nye P-

plasser pløyes inn i felles prosjekter som styrker muligheten for å få 

til større offentlige anlegg. 

Videre blir det avgjørende at forvaltningen av P-plassene blir slik at 

bruken av plassene reguleres i tråd med en ønsket 

sentrumsutvikling. 

Parkering for kunder til handel og service må prioriteres slik at 

sentrum opprettholder konkurransekraft. Arbeidsparkering kan ha 

lengre gangavstander, og kan sees i sammenheng med 

kollektivtilbud, og gang/sykkelmuligheter. 

Bruk av frikjøpsordningen er en mulighet som kommunen kan 

benytte for å finansiere ny infrastruktur. Vi har i kapittel 5.3 sett på 

muligheten for å benytte dette verktøyet. Vi vil her beskrive noen 

premisser for å etablere en kommunal parkeringsdrift i Egersund. 

 

4.2 Konkrete oppgaver 

Rammene for utøvelse av virksomheten er det statlige regelverk for 

offentlig parkeringsvirksomhet, kommunens parkeringspolitikk og 

strategi for eierskap til virksomheten. 

En slik eierstrategi bør bl.a. inneholde avklaring av: 

 Organisasjonsform, (avdeling, etat, selskap osv.) 

 Eiers involvering, (aktiv involvering/ pådriver/ tilrettelegger/ 
finansiell kontroll) 

 Eierskap til infrastrukturen (grunn og bygninger) 

 Konkretisering av eierinteressene i forhold til de oppgaver 
selskapet skal ivareta (resultat og kvalitetskrav, samt 
rapportering på strategisk nivå) 

 Parkeringspolitiske retningslinjer, herunder: Parkeringsplaner, 
prisstrategi etc 

 

4.3 Kommunens roller, integritet i forvaltningen 

Kommunen, må gjennom underliggende virksomhet kunne utøve 

sin parkeringsvirksomhet uten å komme i konflikt med rollen som 

myndighetsutøver. 

Kommunen står fritt til å definere sine oppgaver og sin virksomhet i 

kraft av sin private autonomi. Det gjelder derfor selvsagt ikke noe 
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forbud mot å drive kommersiell parkeringsvirksomhet i kommunal 

regi. 

Kommunen fastsetter imidlertid som myndighetsutøver en rekke 

rammebetingelser for næringslivet, og kunne komme til å fastsette 

vilkår som favoriserer egen virksomhet. Ved en slik favorisering, vil 

det ikke være kommunens kommersielle virksomhet som er ulovlig, 

men de offentligrettslige vedtakene som bryter med reglene for 

maktutøvelse/maktmisbruk. Det er derfor viktig å organisere 

virksomheten slik at det ikke oppstår tvil om at kommunen utøver 

sin myndighet på en nøytral måte. En virksomhets administrasjon 

må således kunne operere selvstendig i forhold til f.eks: 

 Veimyndighetene 

 Skiltmyndigheten 

 Byplanmyndighetene 

 Bygningsmyndighetene 

 Brann og andre tilsynsmyndigheter 

 Osv. 
 

Ved å opprette et eget selskap vil man eksempelvis etablere et 

organisatorisk skille som gjør det mulig å ivareta dette hensynet. 

Ileggelse av offentligrettslige parkeringsgebyr, og tildeling av 

forskjellige typer tillatelser som har hjemmel i forskrift, vil være 

forvaltningsvedtak som kan foretas i virksomheten etter et 

delegeringsvedtak i kommunen. Med dette lagt til grunn, kan 

kommunens integritet i forhold til myndighetsutøvelsen ivaretas. 

 

4.4 Anbefalt organisering 

Offentlig parkeringsvirksomhet må etter dagens regelverk utøves av 

personell ansatt i kommunen eller i selskap eid av kommuner. 

Kommunen kan altså ikke samarbeide med private om offentlig 

parkeringskontroll. Videre kan samarbeid med andre kommuner 

bare skje gjennom et felles eid parkeringsselskap, slik regelverket i 

dag tolkes av myndighetene. 

En parkeringsvirksomhet i Eigersund kommune vil bli av begrenset 

størrelse. Det vil derfor være av interesse å se om det er grunnlag 

for å etablere et felles selskap med andre kommuner som også har 

offentlig parkeringsdrift. 

Forvaltningsenhet: Hvis kommunen bare vil etablere 

parkeringsvirksomheten som en rein forvaltningsenhet, med 

offentligrettslig håndheving og avgiftsparkering på offentlig 

trafikkareal, kan virksomheten opprettes som kommunal virksomhet, 

Kommunalt Foretak (KF), eller aksjeselskap. 

Markedsaktør: Skal virksomheten innebefatte bygging og drift av 

parkeringsanlegg, bør en vurdere etablering av et aksjeselskap. 

Dette av hensyn til at virksomheten kan komme i en 

konkurransesituasjon. Selskapet bør da ikke ha andre rammevilkår 

enn private konkurrenter. 

Vi forutsetter her hele tiden at virksomheten utfører 

parkeringsdriften som egenregivirksomhet på vegne av kommunen. 

Dette gir visse begrensninger i hvilke typer aktiviteter virksomheten 

kan delta i, osv. 

 

4.5 Videre utredning av organisasjonsmodell 

Når kommunen er kommet noe lenger i beslutningsprosessen bør 

en gjøre en nærmere vurdering av forholdet til omkringliggende 

regelverk og de oppgaver virksomheten skal utføre. Dette gjelder 
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forholdet til regelverk for offentlige anskaffelser, konkurranseloven, 

EU-reglenes bestemmelser om statsstøtte etc. 
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5 FRIKJØPSORDNINGEN 

Frikjøpsordningen er et tilbud som kommunen kan gi til utbyggere. 

Ordningen har hjemmel i plan og bygningslovens § 69. 

I form av vedtekt bestemmer bystyret at utbyggere i stedet for å 

etablere det nødvendige antall parkeringsplasser på egen tomt, kan 

betale inn et beløp til kommunen, som overtar ansvaret for å stille til 

rådighet parkeringsplasser. Utbyggere kan ikke kreve frikjøp, og 

kommunen kan i prinsippet ikke pålegge frikjøp. 

Kommunen har ikke ansvar for å etablere akkurat det antallet P-

plasser som er frikjøpt, og utbygger kjøper seg ingen særrettigheter 

i kommunens anlegg, verken hva gjelder antall plasser eller 

økonomiske betingelser for bruk av plassene. 

 

5.1 Formål med en frikjøpsordningen 

Utbygging i et tett bysentrum er ofte av liten til middels størrelse. 

Dette fører med seg at utbyggerne etablerer en rekke små og 

middelsstore parkeringsanlegg med adkomst til sin eiendom. Over 

tid gir dette som resultat at bysentrum får mange små og urasjonelle 

anlegg, og et trafikkbilde preget av adkomsttrafikk i alle 

sentrumsgatene. Kommunens mulighet for å regulere trafikk 

reduseres eller vanskeliggjøres og det blir henimot umulig å vise til 

og markedsføre det samlede parkeringstilbudet overfor 

sentrumskundene. 

En aktiv bruk av frikjøpsordningen kan bidra til at en rekke små og 

mellomstore P-anlegg ikke blir bygget, og at kommunen i stedet 

etablerer finansiell styrke til å bygge større, mer attraktive og 

rasjonelle parkeringsanlegg. Samtidig gir det utbygger muligheten til 

å utnytte, ofte små og trange sentrumseiendommer på en mer 

hensiktsmessig måte når det gjelder det primære formålet, nemlig 

handel eller annen næringsvirksomhet. 

 

5.2 Planverktøy for økt bruk av frikjøp 

Tilbud om frikjøp må være knyttet til en parkeringsnorm, slik at det 

aldri er tvil om hvilket antall plasser man er forpliktet til å 

bygge/kjøpe seg fri fra. 

Adkomst til parkeringsanlegg har trafikale konsekvenser i form av 

ulykkesrisiko og fremkommelighetsproblemer for annen trafikk, 

særlig sykkel og kollektivtrafikk. En restriktiv avkjørselspolitikk kan 

derfor være hensiktsmessig. Dette underbygger bruken av frikjøp 

fremfor etablering av uønskede utkjørsler fra private P-anlegg. Dette 

kan innarbeides i sentrumsplanens bestemmelser. 

Utbyggere vil imidlertid ofte ha behov for noen parkeringsplasser 

nær/på sin eiendom for å dekke viktige behov for driften av 

eiendommen. Det kan være leveranser, egen byggdrift, etc. Man 

bør ikke nødvendigvis frikjøpe et slikt behov, med mindre 

fellesanleggets beliggenhet er svært gunstig i forhold til 

eiendommen. 

Det bør ikke tillates etablert parkeringsdekning på bakkeplan i 

sentrum.  

 

5.3 Frikjøpsbeløpet 

Som nevnt ovenfor vil frikjøpsordningen benyttet på riktig måte, 

kunne bidra til et bedre parkeringstilbud og en mer rasjonell 

utnyttelse av næringseiendommer i sentrum. I tillegg er det 

nødvendig at ordningen fremstår som et økonomisk sett gunstig 
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alternativ for utbyggere. Dette betyr at frikjøp bør være noe 

rimeligere for utbygger, enn selv å bygge P-plassene. For 

kommunen kan dette medføre at man påtar seg et 

utbyggingsansvar som ikke fullt ut er finansiert gjennom 

innbetalingene fra utbyggere.  

Større felles parkeringsanlegg gir behov for færre plasser for å 

dekke den samme etterspørselen, fordi den ”overkapasiteten” alle 

vil legge inn i sitt anlegg for å ha god nok tilgjengelighet kan være 

mindre i et felles anlegg enn summen av det som må legges inn i 

alle småanleggene. Maksimal etterspørsel oppstår ikke samtidig for 

alle bransjer, slik at man oppnår en betydelig rasjonaliseringseffekt 

ved bygging av fellesanlegg. Denne gevinsten kan komme 

utbyggere til gode gjennom fastsetting av et frikjøpsbeløp som er 

lavere enn faktisk utbyggingskostnad for P-plassene. I tillegg til 

dette vil bruken av plassene i et felles anlegg generere 

driftsinntekter som overstiger driftsutgiftene, og gi et bidrag til 

finansieringen av anleggene. 

I Stavanger, hvor bruk av frikjøpsordningen må kunne sies å være 

en betydelig suksess ligger således frikjøpsbeløpet på under 

halvparten av byggekost for nye P-plasser i P-hus. 

Frikjøpsbeløpet i Egersund i dag, er fastsatt i vedtekt datert 

17.11.1980. Den var i 1980 fastsatt til kr 10 000,- pr plass og 

justeres hvert årsskifte iht. ”Engrosprisindeksen”. Justert for denne 

indeksen vil frikjøpsbeløpet i dag ligge på ca 27.200 kr/plass. Dette 

står selvsagt ikke i noe rimelig forhold til hva det koster å etablere 

parkeringsplasser i P-hus i dag. 

 

5.4 Forslag til nytt frikjøpsbeløp 

Byggekost for parkeringsanlegg i P-hus variere fra i størrelsesorden 

100 000 kroner pr plass i åpne P-hus over bakken, til kanskje 

300 000 kr pr plass for fjellanlegg. 

I Egersund, kan det være snakk om både P-hus, og underjordiske 

P-anlegg eller fjellanlegg. 

For å kunne si noe om hva størrelsen på frikjøpsbeløpet bør være, 

kan man sette opp en forenklet analyse av hvilke kapitalkostnader, 

driftskostnader og driftsinntekter som vil være knyttet til etableringen 

av en P-plass i et underjordisk P-anlegg. 

Tabellen under har følgende forutsetninger: 

 Byggekost pr. plass kr 125 000 og kr 250 000,- 

 20 % rasj.gevinst, dvs. 80% av frikjøpte plasser bygges. 

 Nedbetalingstid på lån 25 år 

 100 % lånefinansiering av kommunens kapitalbehov. 

 Kommunal finansieringsrente  5,5% 

 Driftsutgifter  kr 2 000,- og kr 2 500,- pr år pr plass 

 Driftsinntekter kr 7 000,- pr år pr plass 

(Dette tilsvarer eksempelvis, 23% belegg i 10 timer pr hverdag, 

med en timepris på kr 10,-) 
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Forenklet finansiering P-plasser frikjøp, eksempel:   

Finansieringskostnader: Åpent anl Fjellanl Fjellanl 

Byggekost kr 125 000 kr 250 000 kr 250 000 

Redusert byggevolum pga 20 % rasj. -kr 25 000 -kr 50 000 -kr 50 000 

Frikjøpsbeløp: -kr 50 000 -kr 100 000 -kr 140 000 

Kommunal investering pr frikjøpt plass 50000 100000 60000 

Løpetid 25 år 25 år 25 år 

Rentesats 5,50 % 5,50 % 5,50 % 

Årlig finansieringskostnad  kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Beregning av inntekter: 

  

  

Driftsinntekter  7 000  7 000  7 000  

Andre inntekter? 

  

  

Sum inntekter 7 000  7 000  7 000  

Årlig resultat: 

  

  

Inntekter kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 

Driftskostnad  kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500 

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Resultat kr 1 273 -kr 2 955 kr 27 

Belegg (%) 10 t/dg, 300 dg/år (kr 10,-/t) 23 % 23 % 23 % 

Kapital kr 50 000 kr 100 000 kr 60 000 

Avkastning på kapital 2,5 % -3 % 0,0 % 

Nullpunktomsetning: 

  

  

Driftskostnad kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500 

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Faste kostnader (nullpunktomsetning) kr 5 727 kr 9 955 kr 6 973 

 

Gitt forutsetningene ovenfor, viser eksemplet følgende: 

 Med et frikjøpsbeløp på ca 50 000 kr/plass, må et åpent anlegg 

generere en driftsinntekt på mellom 5 500 og 6 000 kr/plass/år, 

for å gå i ballanse. 

 Med et frikjøpsbeløp på 100 000 kr/plass må et dyrere 

parkeringsanlegg, eksempelvis et fjellanlegg, generere en 

driftsinntekt på ca 10 000 kr/plass/år. 

 Med et frikjøpsbeløp på 140 000 kr/plass må et tilsvarende 

fjellanlegg og generere driftsinntekter på ca 7 000 kr/plass/år. 

 

Fra sammenlignbare byer i sør Norge som har innført 

avgiftsparkering, har vi eksempler på inntektsnivå på rundt 8 000 

kr/plass/år. Kommunens valg av løsning vil selvsagt også påvirkes 

av andre forhold bl.a. av næringspolitisk hensyn. 
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6 PARKERINGSNORM 

Parkeringsnormen knytter seg til spesielt til nybygg som gir 

grunnlag for trafikk som i sin tur utløser krav om parkering. 

Normene avhenger av områdets tilgjengelighet. Normene kan 

utformes på en rekke måter. Her trekkes det frem sentrale 

prinsipper som må tas med i vurderingen. 

Normverktøyet knytter seg spesielt til formålene, bolig, næring, 

handel, kontor etc. For offentlige bygg og anlegg, vil 

parkeringskravet generelt måtte vurderes noe nærmere. Dette kan 

også gjelde nærbutikker rettet inn mot en svært lokal kundekrets. 

Normverktøyet kan knytte seg til bil- og sykkelparkering. 

Sykkelparkering er generelt ofte undervurdert i sentrale områder, 

med for få plasser, manglende overdekning og sikkerhet.  

 

6.1 Tilgjengelighet 

Et områdes tilgjengelighet bestemmes av hvor enkelt det er for 

mange mennesker å nå området med bil, kollektivtrafikk, sykkel 

eller til fots. Reisemiddelfordeling som vist gjennom f.eks 

reisevaneundersøkelser er et uttrykk for tilgjengelighetsprofilen til et 

område. Normtall for parkeringkrav må ses i sammenheng med 

hvor stor andel av de reisende som benytter bil, kollektiv, sykkel og 

gange til/fra aktuelt område.  

 Med høy biltilgjengelighet menes her konkurransedyktig reisetid 

med lite saktegående køkjøring og gode parkeringsforhold.  

 Med høy kollektivtilgjengelighet for et område menes at mange 

har et attraktivt kollektivtilbud til/fra området i gangavstand fra 

både start- og målpunkt for reisen kombinert med høy frekvens. 

Det innebærer både nærhet, konkurransedyktig reisetid og god 

kapasitet, slik at mange har mulighet og finner det attraktivt å 

benytte tilbudet. 

 Med høy gang- og sykkeltilgjengelighet menes at mange bor i 

kort avstand til aktuelt område, f.eks 0-3 km. Slik at mange 

finner det attraktivt å gå eller sykle fremfor f.eks å benytte bil. 

 

I områder med høy kollektiv-, sykkel- og gangtilgjengelighet kan 

normkravene til parkering være lave og restriktive. Dvs få 

parkeringsplasser per måleenhet. I områder med lav kollektiv-, 

sykkel- og gangtilgjengelighet kan normkravene til parkering være 

høye og mer åpne. Det vil være uheldig å innføre restriktive 

parkeringsnormer hvis tilgjengeligheten med andre reisemidler enn 

bil er lav. Det fører fort med seg parkeringskaos og etter hvert 

redusert konkurranseevne og attraktivitet for området. Restriktive 

parkeringsnormer må føles opp med høy tilgjengelighet for 

kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

 

6.2 Bilbruk og bilhold 

For boliger og boligparkering er det viktig å skille mellom bilhold og 

bilbruk. Økt bilhold er i utgangspunktet et uttrykk for økt behov for å 

bruke bil. Studier i Bergen og Oslo (TØI rapport 438/1999) viser at 

økt bilhold gir økt bilbruk og at hver bil i husholdningen ikke blir kjørt 

mindre ved økt bilhold.  

Bilbruken vist i rapporten, dvs kjørte km per bil er relativt uavhengig 

av bosteds avstand til sentrum. Det kan tyde på at behovet for bil er 

betydelig i hverdagen, f.eks knyttet til arbeidsreiser. Det som 

imidlertid nyanserer bildet i den samme TØI-rapporten er at det er 

forskjell i bilhold avhengig av bosted. Bilholdet i sentrum (ca 0,25 

biler per person over 17 år) var halvparten av bilholdet 10 km 
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utenfor sentrum (ca 0,5 biler per person over 17 år). Etter 10 km er 

bilholdet stabilt på ca 0.5 biler per person over 17 år.  

Det synes å være en sammenheng mellom bilhold og behov. Er 

alternativene gode (god kollektivtilgjengelighet eller kort avstand til 

f.eks jobb) evt kombinert med at biltilgjengeligheten er dårlig (lite 

parkering) så reduseres bilholdet. 

 

6.3 Minimums-, fast- og maksnorm 

Normen kan lages i form av minimumsnorm, fastnorm og 

maksimumsnorm.  

 Normen brukes typisk utenfor sentrumsområder, sentrale 

områder, store arbeidsplass- og/eller handelsområder. 

Minimumsnorm brukes når tilgjengelighet til og fra området 

primært er avhengig av bil. Dvs, at gang,- sykkel- og 

kollektivtilgjengligheten til og fra området ikke er særlig god. 

Frikjøpsordningen kan knyttes til minimumsnormer. 

 Fastnorm benyttes typisk i sentrumsområder, sentrale områder, 

store arbeidsplass- og/eller handelsområder hvor gang-, sykkel- 

og kollektivtilgjengeligheten generelt er god. Tilgjengelighet til 

området må fremdeles i stor grad baseres på bil. 

Frikjøpsordningen er vanlig å benytte knyttet til fastnormer. 

 Maksnormer benyttes typisk i større byer hvor tilgjengelighet 

primært skjer til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 

Kollektivtrafikken fremstår her som et bærende element, robust, 

forutsigbar, med god kapasitet og høy frekvens. Bilen blir her av 

noe mindre betydning og fremstår ofte som mindre attraktiv enn 

alternativene. Frikjøpsordningen kan i utgangspunktet ikke 

knyttes til rene maksnormer, da det ikke er noe avklart antall 

parkeringsplasser å kjøpe seg fri fra. 

 

Det kan synes som mest hensiktsmessig å basere seg på fastnorm 

for Egersund sentrum.  

 

6.4 Måleenhet 

Parkeringsnormen kan knyttes til areal, enheter (f.eks bolig) eller 

antall rom.  

 Areal er en måleenhet som for større utbygginger som helhet 

kan fungere godt, f.eks 1 parkeringsplass per 100 kvm bygd 

gulv, BRA. En fordel med måleenheten er at den er enkel og 

entydig å forholde seg til. Enheten brukes gjerne uavhengig av 

arealformål. En ulempe er spesielt knyttet til leilighetsprosjekter 

med mange små boenheter, f.eks på 30 kvm. Det fører til at 

mange boenheter fort kan stå uten parkeringsplass. 

 Per enhet, f.eks bolig. Dette er et mål som trenger nærmere 

detaljering knyttet til størrelsen på boenheten. Det eksisterer 

også normer knyttet til antall rom. Dette kan imidlertid bli 

misbrukt ved å bygge færre rom ved godkjenning og supplere i 

etterkant. En fordel med måleenheten er at den kan skreddersys 

for ulike boligstørrelser og formål. En ulempen er at det fort kan 

bli en stor mengde varianter av normer tilpasset ulike typer 

formål, handel, kontor etc. Detaljeringen blir fort større enn 

muligheten til å treffe parkeringsbehovene til ulike formål. 

 

En enkel norm gjør håndhevingen enkel. Det taler for noe i retning 

av en arealbasert norm. For å fange opp uheldige forhold spesielt 

knyttet til små boenheter kan det sammen med et arealkrav settes 

opp et krav knyttet til antall boenheter. Tilsvarende må det ses 

spesielt på spesielle bygg, f.eks forsamlingslokaler. 
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Eigersund kommune Asplan Viak AS 

 

Kravene eller fleksibiliteten innenfor kravet vil kunne variere 

avhengig av om parkeringen spesielt tilknyttet bolig tilbys med frie 

eller reserverte plasser. Med reserverte plasser reduseres 

fleksibiliteten i større anlegg betydelig. 

Parkering må tilrettelegges både for bosatte, ansatte, gjester og 

kunder. For boliger vil gjesteparkering f.eks kunne utgjøre i 

størrelsesorden 20 % av parkeringen på dagtid. Det er av betydning 

for å vurdere et skille mellom parkering i lukket anlegg og parkering 

tett på hovedinngang. 

 

6.5 Bygningers livsløp   

Parkeringsnormen vil generelt gjelde ved nybygging. Ved bruk av 

parkeringskrav knyttet til areal er normen svært enkel å bruke ved 

økning av areal, ombygging, bruksendringer eller rehabilitering, 

Ved bruk av enhetskrav blir det derimot fort mer saksbehandling 

knyttet til ombygging, bruksendringer, rehabilitering. 

 

6.6 Kommunesamarbeid og koordinering 

Det er fra fylkeskommunalt nivå generelt signalisert at 

parkeringspolitikken og parkeringsnormer bør koordineres på tvers 

av kommunegrenser. Det innebærer dels felles forståelse, dels 

felles prinsipper for utvikling av politikken og normene og dels felles 

politikk og normer. 

 

6.7 Prinsipielt forslag til norm 

Krav til parkeringsdekning må tilpasses ulike områder 

mobilitetsprofil. Et område med høy kollektivtilgjengelighet kan ha 

lavere parkeringsdekning enn et område med lav 

kollektivtilgjengelighet, Dette må studeres noe nærmere. Generelt 

synes et normkrav for Eigersund kommune prinsipielt å kunne 

være:  

 Sentrale områder, målpunkt og sentrumsområder bør få et 

fastkrav knyttet opp mot frikjøp og andre styrende virkemidler 

som avkjørselsrestriksjoner. 

 Omkringliggende områder bør i utgangspunktet få en 

minimumsnorm.  

 ”x parkeringsplasser per 100 m2 BRA” for alle formål, med 

tilleggskrav knyttet til bolig. 

 For boliger under 100 m2 BRA gjelder i tillegg spesielt at det må 

bygges minimum ”x parkeringsplasser per bolig”. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FA-F60
Arkivsaksnr.:
12/456
Journalpostløpenr.:
13/9672

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

Helse- og omsorgsavdelingen
Mestringsenheten
Rolf Skåra
Leder psykisk helsetjeneste
51 46 33 25
rolf.skaara@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
016/13 Felles brukerutvalg 05.06.2013
032/13 Formannskapet 12.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Evaluering av rusomsorgen pr april 2013       
  
Sammendrag:
Eigersund kommunestyre behandlet sak vedrørende evaluering av den kommunale 
rusomsorgen (IRIS rapporten) i møte 17. desember. Det ble da fattet et vedtak i 16 punkter 
samt gjort vedtak om at saken skulle følges opp med rapport til Kommunestyret i mai 2013.
De enkelte punktene gjennomgås hver for seg med kommentarer i forhold til status.

Etter at saken var oppe i kommunestyret 17 desember 2012 har administrasjonen jobbet 
med de forskjellige punktene som ble omtalt. Noen punkter er ferdig avklart, noen er 
påbegynt og noen er gjenstand for et kontinuerlig arbeid. Tjenestetilbudet til personer med 
rusproblemer vil nok stadig være i endring, og vil variere i forhold til hvem personer som får 
tjenester til enhver tid. 
Fylkesmannen hadde en gjennomgang av tilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen med 
ansatte og ledelse den 21. mai. 

Saksgang:
Saken fremmes for Felles brukerutvalg før den går til Formannskap og Kommunestyre.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Oppfølgingsrapporten tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak om den kommunale rusomsorgen ble behandlet i Kommunestyret 17. desember 2012

Andre opplysninger / fakta i saken:

Saksbehandlers vurderinger:
Saken gjennomgås punkt for punkt med henvisning til Kommunestyrets vedtak 17. desember 
2012.

1. Navneendring
Navneendringen er gjennomført og enheten heter i dag ”Mestringsenheten”
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2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. 
Rustjenesten ble februar 2010 lagt innunder Mestringsenheten. 1.mai 2013 ble
lavterskeltilbudet  som gis fra Fyrlyssenteret kommunalt, og er lagt organisatorisk 
innunder Mestringsenheten. Kommunestyret besluttet i 17.12.20132 å organisere 
SLT-koordinator, ungdomskontakt og fritidsklubben Pingvinen innunder avdeling for  
kultur og oppvekst.

3. Overføring av 1 ½ stilling fra NAV
En ansatt i 0,5 årsverk er overført til Mestringsenheten pr 15. mai. 
Lønnsmidler tilsvarende 1 årsverk ble overført samtidig og det er lyst ut etter nytt 
personal. Nytt årsverk vil få et særlig ansvar og oppfølging av personer som går på 
LAR behandling og for beboerne i Gamle Eigerøyveien 33

4. Maigården omgjøres til bofellesskap og alle dagens beboere får botilbud her
Etter kommunestyrevedtaket er det jobbet mye med denne saken. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe der brukerrepresentant og en sakkyndig (psykolog Amund Aakerholt) 
har vært med. Sakkyndig har gitt klare råd om at det ikke vil være et rett tiltak å 
omgjøre Maigården til et bofellesskap med den bemanningen som vi har til rådighet. 
De brukerne vi kjenner i dag som har behov for bolig vil etter anbefaling ikke være 
hensiktsmessig å plassere i et bofellesskap.  Arbeidsgruppen foreslår at beboerne 
på Maigården / Sølvhagen får fortsatt tilbud om bolig  i Maigården. Det
anbefales å bruke både 1. etasje og underetasjen på Maigården til bolig. Dette 
medfører at en leilighet som personalet i dag nytter til personalrom blir brukt til 
utleieiebolig, til sammen blir det da 5 boliger i Maigården. 
Det er viktig å ha flere typer boliger å tilby denne brukergruppen, aktive 
rusmisbrukere bør ikke bo tett inntil personer som er på vei ut av sitt rusproblem eller 
personer som kommer ut fra behandlingsinstitusjon. Dette har vi ikke i dag, nå 
er det boliger på Maigården og i Sølvhagen vi har å tilby denne brukergruppen. 
Treningsleilighet er et viktig tiltak, pr i dag er 
det ingen spesifikk leilighet satt av til dette formålet. Leilighet i Sølvhagen kan nyttes 
selv om det faglig hadde vært mest hensiktsmessig at en slik type 
bolig lå i lengre avstand til Maigården der det vil bli boende aktive rumiddelavhengige. 
Det er startet opp arbeid med rullering av boligsosial handlingsplan. Der vil 
problemstillingene vedrørende boliger til rusmiddelavhengige bli tatt med. 

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
For de beboerne som dette vil berøre vil det bli iverksatt så snart vedtak i saken er 
fattet. I fremtiden vil det være viktig at rusmiddelavhengige og andre får 
tidsbegrenset leiekontrakt slik at kommunal bolig ikke automatisk blir en permanent 
bolig. 

6.   Sølvhagen disponeres til andre boligformål
Eksakt bruk av Sølvhagen fremover er ikke avklart. Utabeidelse av ny 
Boligsosial handlingsplan har nylig startet opp, og fremtidig bruk av Sølvhagen vil 
muligens bli en del av denne planen. 

7 Underetasjen på Maigården
Utfra råd fra sakkyndig blir underetasjen fortsatt nyttet til utleieboliger, jf pkt 4

8 Midlertidig overføring av ½ stilling fra Psykisk heletjeneste til Maigården
Dette er gjennomført midlertidig, vil sannsynligvis bli en fast ordning fra 2014

9 Veileding og fagutvikling styrkes
Det er samarbeid / veiliedning med OBD teamet. Det jobbes for å få inn ekstern 
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veiledning. 

10 Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktsordning på 
Slettebøområdet
En av sonene på Slettebø har pr mai startet en prosess med å jobbe for å omgjøre 
passiv nattevakt til aktiv. I dette arbeidet vil det jobbes for at en av oppgavene til 
aktiv nattevakt skal være å ha tilsyn med beboerne på Maigården

11 Fyrlyssenteret
Kommunen overtok driften samt de ansatte på Fyrlyssenteret fra 01.05.2013  

12 Arbeidstilbud i regi av NAV
Mestingsenheten vil i samarbeid med NAV jobbe videre for å videreføre og 
videreutvikle arbeidet som er godt i gang via Fyrlyssenteret

13 Aktivitetstilbud i regi av Rusteamet
Dette sees i sammenheng med det aktivitets- og arbeidstilbudet som utføres av 
Fyrlyssenteret 

14 Egne, eide boliger for rusmiddelavhengige
Temaet vil bli tatt opp i forbindelse med rulleringen av Boligsosial handlingsplan som 
er igangsatt pr april 2013. 

15 Redusere mengden av legalt forskrevne legemidler som rusmiddel
Dette følges opp av kommuneoverlege og Mestringsenheten

16 Folkehelseperspektiv
Kommunalsjef for helse og omsorg er medlem i styringsgruppa for SLT. Leder for 
mestringsenheten vil sannsynligvis bli medlem av arbeidsgruppen til SLT. Fra juni 
2013 vil helse og omsorgsavdelingen ha en 40 % stilling som skal jobbe ift folkehelse. 
Kommunalsjef vil bidra til at denne stillingen også vil ha fokus på 
folkehelseperspektivet til rusmiddelavhengige.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 X 15.02.2012 Formannskapet Evaluering av rusomsorgen

3 I 22.03.2012 IRIS
Evaluering av rusomsorgen i Eigersund 
kommune

2 I 29.03.2012 Telemarksforsking
Evaluering av rusomsorgen i Eigersund 
kommune - skisse til gjennomføring

5 I 25.04.2012
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger)

Oversendelse av avtale til underskrivning vedr. 
evaluering av rusomsorgen

6 U 30.04.2012
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger)

Underskrevet avtale - evaluering av rusomsorgen

9 I 02.08.2012
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger)

Evaluering av rusomsorgen i Eigerund -
underveisrapport

10 I 04.10.2012
IRIS (International 
Research Institute of 
Stavanger)

Rapport - evaluering av rusomsorgen i Eigersund

11 I 07.11.2012 Kontrollutvalget Rusmiddelboligene - Bakkebø

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-044, TI-&00
Arkivsaksnr.:
07/3138
Journalpostløpenr.:
13/9109

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

  
Helse- og omsorgsstaben
Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef helse og omsorg
51 46 80 79
nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
033/13 Formannskapet 12.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Delegasjon av helse og omsorgstjenestelov og 
sosialtjenstelov
  

Sammendrag:
Etter 2008 har det kommet noen nye lovverk som helse og omsorgsavdelingen jobber etter. 
01.01.2013 ble levekårsavdelingen delt i to avdelinger: Kultur- og oppvekstavdelingen og 
Helse- og omsorgsavdelingen. Dette medfører at det er naturlig å se på 
delegasjonsreglementet på nytt og gjøre endringer der det har kommet nytt lovverk. Det vil 
komme en hovedrevisjon på dette til høsten, men dette må delegeres allerede nå.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt at all delegasjon skal
gå til hovedutvalget først, som deretter  kan videredelegere til rådmannen.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:

Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning, delegerer formannskapet sin myndighet 
jf. innstilling til kommunestyret, til rådmannen.

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret delegerer følgende til formannskapet:.

1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2011 – 06-24 nr. 30 med 
forskrifter

2. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18 des. 2009

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

1. Delegasjonen medfører at rådmannen har myndighet til å gjøre vedtak om ( med 
mindre lov, forskrift eller kommunestyrevedtak er til hinder for dette) helse- og 
omsorgstjenester som etter Kap 3 blant annet skal inneholde:

a. Helsetjeneste i skole og helsestasjon
b. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
c. Legevakt
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d.   Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste
e. Utredning, diagnostisering og behandling herunder fastlegeordningen
f. Sosial-, psykososial- og medisinsk habilitering og rehabilitering
g. Helsetjenester i hjemmet
h. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
i. Plass i institusjon, herunder sykehjem
j. Avlastning
k. Boliger for vanskeligstilte
l. Omsorgslønn

      2. Delegasjonen medfører at rådmannen har fullmakt til: 
a. å regne ut og kreve inn egenbetaling for helsetjenester så langt regler og forskrifter 

gir anledning til det, og innenfor de satser som kommunestyret har vedtatt
b. å kreve vederlag fra mottakere av sykehjemsplasser etter gjeldende regelverk 
c. å frafalle krav om egenbetaling eller endre betalingssatser etter søknad. 
d. å gjøre vedtak om særlige tiltak for rusmiddelbrukere, Kap 10

3.   Delegasjonen medfører at rådmannen får et ansvar for at følgende lovkrav ivaretas: 
a. kommunen sitt ansvar for nødvendig opplæring av personell innenfor 
      tjenesteområdene, Kap 8
b. kommunen sin plikt til å samarbeide med andre deler av forvaltningen og med   
      frivillige organisasjoner vedrørende. Helse- og omsorgstjenester §§ 3.4 og 3-10

4.   Delegasjonen medfører at rådmannen har myndighet til å gjøre vedtak om tjenester 
            gitt etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf egen   
            samarbeidsavtale med NAV
      a.   vedtak om økonomisk bistand
      b.   myndighet til å finne midlertidig husvære
      c.   iverksette tiltak innen kvalifiseringsprogrammet

Saksbehandlers vurderinger:
Denne saken burde ideelt sett ha vært på plass tidligere, derfor er det viktig at det nå fattes 
vedtak ift delegering til rådmannen for disse nye lovverkene. Rådmannen vil komme tilbake 
med en hovedrevisjon senere på høsten

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen jf. dagens løsning.

~ o ~

Alternative løsninger:
Kommunen har ikke et politisk valgt klientutvalg. Hadde så vært tilfelle kunne dette utvalget i 
teorien fattet vedtak i overnevnte saker. Dette medfører at vedtak i saker knyttet til lov om 
sosiale tjenester og lov om helse og omsorgstjenester må delegeres til administrasjonen.
Det legges derfor ikke frem forslag til alternativ løsning
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

7 X 06.05.2008 Steinar Nordvoll Rådmannens videredelegering av fullmakt
8 X 13.05.2008 Steinar Nordvoll Forvaltningsbesøk og videredelegering

9 X 09.03.2009

Arild Dyrskog Rolfsen; 
Kåre Ingvar Helland; 
Tore L. Oliversen; 
Steinar Nordvoll; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland

Kommunestyrets delegering av myndighet -
videredelegering fra rådmannen

10 I 19.03.2009 Stavangeradvokatene Eiendommer og delegasjonsregelmentet

12 X 26.01.2010 Kristin Bø Haugeland
Delegering av myndighet fra rådmann til 
personalsjef - omgjøring av stillinger  innenfor 
helse- og omsorgssektoren

13 X 05.02.2010 Arild Dyrskog Rolfsen
Videredelegering av myndighet fra råmann til 
miljø- og driftssjef

14 X 05.02.2010 Johnny Monsen
Videredelegering av myndighet fra miljø- og 
driftssjef til oppmålingssjef

15 X 10.09.2010 Kristin Bø Haugeland Videredelegering av myndighet
16 X 11.05.2012 Bjarne Rosenblad Delegasjon i forhold til folkehelseloven kap. 3

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-651
Arkivsaksnr.:
13/389
Journalpostløpenr.:
13/14525

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

Teknisk avdeling
Seksjon vei og utemiljø
Jone Chr. Omdal
Vei og utemiljøsjef
51 46 83 09
jone.omdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
144/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013
034/13 Formannskapet 12.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø
  

Sammendrag:
Administrasjonens budsjettinnspill for 2012 om fornyelse av maskiner og kjøretøy i 
økonomiplanen ble strøket under den politiske behandlingen.

I forbindelse med sak om organisasjonsgjennomgang vedtok kommunestyret den 5.12.2012 
(KS-094/12) punkt 8 a. at:

”Rådmannen går grundig gjennom: a. Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter 
dette på en best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan 
dokumenteres økonomisk gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft.”

I kommunens økonomiplan 2013-2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS-100/12) 
pkt. 33 at: 

”Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.”

Administrasjonen har nå gjennomgått maskinparken i seksjon vei og utemiljø og vurdert den 
opp mot spørsmålene om alternativ leasing og/eller kjøp av maskintjenester som erstatter 
egen tjenesteproduksjon. Utredningen danner grunnlag for denne saksfremstillingen og 
følger som et vedlegg til saken.

Saksgang:
Saken sendes til uttale i planteknisk utvalg.
Formannskapet innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak:
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1) Midler som er holdt tilbake i investeringsbudsjettet for 2013 i påvente av en utredning av 
maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, frigis til en planmessig fornyelse av 
kommunens egen maskinpark.

2) Anleggsmaskiner og driftsbiler i seksjon vei og utemiljø skal i utgangspunktet eies av 
Eigersund kommune, og ikke leies gjennom leasingavtaler.

3) Gjennom rammeavtaler skal kommunen sikre seg tilgang til ekstra maskintjenester, og 
spesialiserte maskintjenester, som det ikke er lønnsomt at kommunen selv utfører.
Rammeavtalene skal også sikre kommunen en bedre maskinberedskap i 
krisesituasjoner.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I kommunens økonomiplan 2013-2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS-100/12) 
pkt. 33 at: Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.

Maskinparken i seksjon vei og utemiljø er utredet i et eget notat som følger denne saken. I 
notatets kapittel 1.0 gis det en kort beskrivelse av seksjonens hovedoppgaver og hvordan 
denne er organisert. I kapittel 2.0 er det foretatt en gjennomgang og vurdering av 
spørsmålene som går på leasing og kjøp av maskintjenester. I kapittel 3.0 gis det en 
grundigere gjennomgang av de ulike driftsenhetene i seksjonen, hvilke hovedoppgaver disse 
utfører og hvilke maskiner de har for å gjennomføre oppgavene. Driftsenhetene er delt inn i 
egne ansvarsområder med egne budsjettansvar (jf. organisasjonskartet under kap. 1.0). For 
hvert ansvarsområde er det gitt en opplisting av maskiner og kjøretøy som de har til 
disposisjon. Her fremkommer merker, modeller, funksjoner, årsmodeller og bruksfrekvens. 
Det er også gitt en generell omtale av deres bruksområder. I kapittel 4.0 er det satt opp et 
investeringsprogram som seksjon vei og utemiljø spilte inn til budsjettbehandlingene og i 
kapittel 5.0 er det gitt en kort oppsummering av hovedpunktene i utredningen.

Saksbehandlers vurderinger:
Politisk er det stilt spørsmål til om maskindriften i seksjon vei og utemiljø er rasjonell og 
regningssvarende. I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen (KS-094/12 pkt. 8 a) er 
rådmannen gitt følgende oppdrag:

Rådmannen går grundig gjennom: Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne 
på en best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan 
dokumenteres økonomisk gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft

Det politiske oppdraget er generelt og kan forstås som at det i utgangspunktet omfatter hele 
kommunens maskinpark. Ut fra oppdragets formål og intensjon har vi imidlertid valgt å 
avgrense maskinparken til kun å gjelde seksjon vei og utemiljø i Teknisk avdeling, og 
indirekte noen maskiner i seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei og 
utemiljø har den største og mest allsidige maskinparken, mens de øvrige seksjonene i 
hovedsak besitter vare- og personbiler.  

I denne sammenheng har vi også valgt å avgrense begrepet maskinpark til: større 
anleggsmaskiner, feiemaskiner, traktorer og varebiler. Plenklippere, plentraktorer, 
flisekuttere, båter, tilhengere, tilleggsutstyr for vinterutstyr etc. er omtalt, men ikke tatt med i 
vurderingen fordi dette er spesialmaskiner hvor leasing og maskintjenestekjøp for å erstatte 
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egenproduserte tjenester vil være mindre aktuelt. Ved behov korttidsleier imidlertid 
seksjonen spesialmaskiner og utstyr som vi bruker så sjeldent at det ikke vil være økonomisk 
lønnsomt å eie disse selv. 

Under kapittel 2.3 (leasing av maskiner og utstyr) i notatet er det gjort en vurdering av 
leasing kontra kommunalt låneopptak. Ut fra de opplysningene administrasjonen har 
innhentet er det vurdert at leasing av anleggsmaskiner vil være mindre fordelaktig enn om 
kommunen dekket tilsvarende maskinkjøp ved å oppta et eget lån. 

Under kapittel 2.4 (kjøp av maskintjenester) i notatet har administrasjonen gått gjennom kjøp 
av maskintjenester gjennom rammeavtaler. I dag kjøpes det i hovedsak private 
maskintjenester som et tillegg til egenutførte maskintjenester. Det vil si at vi kjøper 
maskintjenester når vi ikke selv besitter denne type maskiner og når vi har behov for ekstra 
maskinkraft for raskere å gjøre ferdig en jobb. Maskintjenester blir også kjøpt når kommunen 
selv står for den praktiske utførelsen av investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak 
saneringsprosjekt under vann- og avløp. 

I seksjon vei og utemiljø erfarer vi at grunnbemanningen (kap. 3.0) er lav i forhold til 
driftsoppgavenes volum og kompleksitet. For å sikre kommunen en tilfredsstillende 
maskinberedskap bør kommunen selv ha en viss størrelse og variasjon i egen maskinpark. 
Vi anser det også som svært rasjonelt å ha egne ansatte med spisskompetanse på
kommunens anlegg og driftsrutiner. 

Kommunens egen bemanning og egne maskiner er svært lav i forhold til de drifts- og 
investeringsoppgavene vi står ovenfor. Det er derfor både hensiktmessig og nødvendig å 
kjøpe en betydelig andel eksterne maskintjenester gjennom rammeavtaler og anbud. Det 
kreves imidlertid store administrative resurser for å beskrive oppdrag og gjøremål på en slik 
måte at en privat entreprenør kan gi en forutsigbar pris og samtidig utføre arbeidet slik som 
kommunen har planlagt dette.

For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine 
maskiner systematisk gjennom en egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner 
utsettes som følge av budsjettmessige forhold, medfører dette ofte økte driftskostnader og 
nedsatt effektivitet (kap. 2.5).

Seksjon vei og utemiljø har flere gamle anleggsmaskiner som går i daglig drift og som bør 
byttes ut. Disse maskinene gir en uforutsigbar driftssituasjon, samtidig som de belaster 
driftsbudsjettene med høye reparasjonskostnader (kap. 3.1 og kap. 4.0).

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Gamle maskiner har høye reparasjonskostnader. Ved å investere i utskifting av gamle 
maskiner kan en hente ut en fortjeneste i form av reduserte reparasjonskostnader. I tabellen 
er det gjort et anslag basert på reparasjonskostnader de siste årene.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslått besparelse reparasjonskostnader 2013 250.000,-
Anslått besparelse reparasjonskostnader 2014 250.000,-
Anslått besparelse reparasjonskostnader 2015 250.000,-
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Sum

Følgende investeringer er tatt inn i økonomiplanen for 2013-2016. Alle investeringene, med 
unntak av utstyr til vintervedlikehold, ble satt på vent til utredning av maskinparken var 
politisk behandlet:

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Utskifting av Scania lastebil (prosjekt 1981) 1.400.000,-
Utskifting av varebiler m/plan (prosjekt 1713) 400.000,-
Utskifting av Wille 855, hjulmaskin (pr. 1981) 1.500.000,-
Utskifting av mindre maskiner/utstyr (pr. 1981) 250.000,- 250.000,- 250.000,-
Utskifting av stor feiemaskin (pr. 1981) 1.600.000,-
Utskifting av varebiler m/plan og tipp (pr. 1981) 1.050.000,-
Utskifting av varebil type caravelle (pr. 1713) 900.000,-
Fornyelse av utstyr til vintervedlikehold (pr. 1981) 400.000,- 200.000,- 200.000,-
Sum 3.100.000,- 2.850.000,- 2.450.00,-
Kostnadsoverslagene som er gitt i tabellen forutsetter i tillegg verdien fra ev. innbytte/salg av gammel maskin/bil.

Investeringsprogammet (maskiner og utstyr) som seksjon vei og utemiljø spilt inn i 
budsjettbehandlingene er omtalt under kap. 4.0 i vedlagt notat. 

~ o ~

Alternative løsninger:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak:

1) …

2) …

~ o ~

Parter i saken:
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INNLEDNING 
 
I forbindelse med sak om organisasjonsgjennomgang vedtok kommunestyret den 5.12.2012 (KS‐
094/12) under punkt 8 at: 
 
”Rådmannen går grundig gjennom: a. Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne på en 
best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft.” 
 
I økonomiplanen for 2013‐2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS‐100/12) pkt. 33 at:  
 
”Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.” 
 
Det politiske oppdraget er vidt og omfatter i utgangspunktet hele kommunes maskinpark. Ut fra 
spørsmålsstillingen har vi imidlertid valgt å avgrense maskinparken til kun å omfatte seksjon vei og 
utemiljø, og indirekte noen maskiner i seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei 
og utemiljø har den største og mest sammensatte maskinparken, mens de øvrige seksjonene i 
hovedsak besitter vare‐ og personbiler.   
 
I dette notatet har vei og utemiljøsjefen gjennomgått maskinparken i seksjon vei og utemiljø og 
vurdert den opp mot spørsmålene om alternativ leasing og/eller kjøp av maskintjenester som 
erstatter egen tjenesteproduksjon. Notatet følger som vedlegg til egen sak om maskinparken som 
skal høres i Planteknisk utvalg den 11. juni 2012, for deretter å behandles i formannskapet den 12. 
juni. Formannskapet innstiller til kommunestyret som behandler saken den 17. juni 2013.   
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Utredning av maskinpark i seksjon vei‐ og utemiljø 

Eigersund kommune, teknisk avdeling 2013    3 
 

SEKSJON VEI OG UTEMILJØ
Vei og utemiljøsjef 
1 stillingshjemmel 

Driftsenhet for vei og 
trafikkarealer  

6 stillingshjemler 
(1,5 hjemmel er selvfinansiert) 

Driftsapparat vei og utemiljø
Formann 

1 stillingshjemmel 

Saksbehandler/planlegger
Grøntanlegg mv. 
1 stillingshjemmel 

Driftsenhet for natur og 
utemiljø 

7 ½ stillingshjemler 
 

Maskinpark
3 stillingshjemler 

(selvfinansiert)

6720 Park og lekeplasser
(3 ½ stillingshjemmel) 

 

6750 Kirkegårder
(2 stillingshjemler) 

6730 Idrettsbaner
(1 stillingshjemmel) 

6710 Natur‐ og 
friluftslivsområder 
(1 stillingshjemmel) 

Saksbehandler/prosjektleder
Vei‐ og tekniske anlegg 
1 stillingshjemmel

1.0   KORT OM SEKSJON VEI OG UTEMILJØ 

Seksjon vei og utemiljø er organisert under Teknisk avdeling, som er kommunens drifts‐ og 
utbyggingsavdeling. Seksjonen har ansvar for alle kommunale trafikkarealer, parkeringsarealer, 
sentrumsarealer og alle kommunale uteanlegg, som bl.a. lekeplasser, nærmiljøanlegg (balløkker etc), 
kommunale idrettsanlegg, parker, Bytelt, grøntanlegg rundt kommunale bygninger, utearealer rundt 
skoler og barnehager, friluftslivsområder, båtutfartsområder (Skjærgårdstjenesten) og kommunale 
friluftsbygg. I tillegg utføres kirkegårdsdrift for Eigersund Kirkelige fellesråd. Det er også etablert en 
egen selvfinansiert maskinpark som inngår i kommunens beredskap og som hovedsakelig selger 
maskintjenester til seksjon vann og avløp. 
 
Seksjonen har også ansvar for administrative fag‐ og forvaltningsoppgaver innenfor denne sektoren, 
samt saksbehandling etter særlover. Seksjonen er også en viktig høringsinstans i reguleringsplaner, 
byggesaker og høringer i regi av overordnede fagorganer. Seksjonen er tillagt prosjektering og  
prosjektledelse for en rekke drifts‐ og investeringsprosjekter. 
 
Seksjonen er organisert med en vei‐ og utemiljøsjef, en administrasjon bestående av to rådgivere og 
et driftsapparat som ledes av en formann. Til sammen har seksjonen 20,5 årsverk, hvorav 4,5 årsverk 
er selvfinansiert gjennom utleie til drift og investeringsprosjekter som gjennomføres i avdelingen.  
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2.0   Å EIE ELLER LEIE MASKINER ‐ ELLER KJØPE MASKINTJENESTER? 

2.1  Mandat 

Politisk er det stilt spørsmål til om maskindriften i seksjon vei og utemiljø er rasjonell og 
regningssvarende.  

Rådmannen er gitt følgende oppdrag: 

Rådmannen går grundig gjennom: Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne på en 
best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft 
 
Da det i vedtaket ikke fremkommer noe mer konkret om hva som ligger i begrepet maskinpark, har 
en administrativt definert rammen for oppdraget.  

2.2  Hva menes med maskinpark i denne sammenheng 

Det politiske oppdraget er generelt og kan forstås som at det i utgangspunktet omfatter hele 
kommunes maskinpark. Ut fra oppdragets formål og intensjon har vi imidlertid valgt å avgrense 
maskinparken til kun å gjelde seksjon vei og utemiljø i Teknisk avdeling, og indirekte noen maskiner i 
seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei og utemiljø har den største og mest 
allsidige maskinparken, mens de øvrige seksjonene i hovedsak besitter vare‐ og personbiler.   
 
I denne sammenheng har vi også valgt å avgrense begrepet maskinpark til: større anleggsmaskiner, 
feiemaskiner, traktorer og varebiler. Plenklippere, plentraktorer, flisekuttere, båter, tilhengere, 
tilleggsutstyr for vinterutstyr etc. er omtalt, men ikke tatt med i vurderingen fordi dette er 
spesialmaskiner hvor leasing og maskintjenestekjøp for å erstatte egenproduserte tjenester vil være 
mindre aktuelt.  

 

2.3   Leasing av maskiner og kjøretøy 

Leasing av maskiner vil være mindre aktuelt for en kommune enn for et privat firma. Private firma, og 
da særlig mindre firma, vil pga. likviditet ha begrensede muligheter for å oppta lån for hele sin 
maskinpark. I tillegg er det egne avskrivningsregler for moms og leasingkostnader. Dette gjør leasing 
mer gunstig for private bedrifter enn offentlige. Som eksempel kan en nevne at anslagsvis 60 % av 
alle traktorer i mindre anleggsgartnerfirma er leaset.  

For å kunne sammenligne kostnader ved leasing kontra eget låneopptak er det innhentet et 
leasingeksempel for en Scania R560 lastebil tilsvarende den som seksjon vei og utemiljø har i dag 
(alle priser eks. mva.): 

Salgspris:   1.300.000,‐  
Startleie (innbytte gml. lastebil):    150.000,‐ 
Leieberegningsgrunnlag:   1.150.000,‐ 
Etableringsomkostninger:  4.200,‐ 
Terminbeløp (5 år/60 terminer)*:  21.030,‐ 
Termingebyr (kr 75,‐ x 60 terminer):  4.500,‐ 
* I leasingperioden kan renten endres i samsvar med fundingkost i samme periode. Første service dekkes gjennom 

leasingavtalen. Andre reparasjoner, servicer og forsikringsomkostninger dekkes av kommunen.  
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Samlet for 5‐årsperioden koster det kr 1.271.000,‐ å lease en lastebil med et leieberegningsgrunnlag 
(lån) på kr 1.150.000,‐. Det vil si at kommunen i 5‐årsperioden til sammen må betale kr 121.000,‐ i 
omkostninger tillegg til nedbetaling av selve lånebeløpet. Etter endt leasing kan lastebilen kjøpes ut 
for noen månedsavdrag, vanligvis 1/12 av kjøpesummen.  
 
Dersom kommunen tar opp et lån på kr 1.150.000,‐ med en nedskrivningstid på 5 år vil 
låneomkostningene for 5‐årsperioden beløpe seg til kr 83.000,‐ med fast rente, og kr 62.000,‐ med 
flytende rente. Etter 5 år vil lastebilen være nedbetalt. 
 
Sammenligningen viser at det vil være billigere for kommunen å ta opp et lån for å kjøpe lastebilen, 
enn å inngå en leasingavtale.  
 
Slik praksis er i dag, blir ikke låneomkostninger i fbm. kjøp av maskiner gjennom 
investeringsbudsjettet belastet det enkelte driftsansvar, men dekkes under kommunens samlede 
lånefinansiering. Dersom en går for leasing må enhetenes driftsbudsjetter økes tilsvarende årlige 
leasingkostnader inkl. moms, da momskostnader ikke refunderes driftsansvarene.    
 
Det er ikke funnet hensiktsmessig å innhente leasingforslag for flere biler og maskiner, da 
eksempelet viser at det er forholdsvis stor forskjell mellom leasing og lån, og fordi de økonomiske 
prinsippene (mht. avskrivning) vil være noenlunde like.   
 

2.4   Kjøp av maskintjenester 

Eigersund kommune har inngått en rammeavtale for kjøp av utvalgte maskintjenester. I dag kjøpes 
det i hovedsak maskintjenester som et tillegg til egenutførte maskintjenester. Det vil si at vi kjøper 
maskintjenester når vi ikke selv besitter denne type maskiner og når vi har behov for ekstra 
maskinkraft for raskere å gjøre ferdig en jobb. Maskintjenester blir også kjøpt når kommunen selv 
står for den praktiske utførelsen av investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak 
saneringsprosjekt under vann‐ og avløp.  

I seksjon vei og utemiljø vil være mest aktuelt å vurdere kjøp av maskintjenester fra private til 
erstatning for egenproduserte maskintjenester under veidriften (ansvar 6770 og 6777). 
Grunnbemanningen i dette ansvarsområdet er lav i forhold til driftsoppgavenes volum og kjøp av 
maskintjenester vil ev. komme som et tillegg til egenproduserte tjenester. Dette gjøres også i dag, 
men lav kjøpekraft setter begrensninger for omfang av maskintjenestekjøpet. 

Vi kunne også kjøpt flere maskintjenester til istandsetting av lekeplasser, spesielt gravetjenester, 
men kjøpekraften under dette driftsbudsjettet (6720) setter store begrensninger. Ved kjøp av 
maskintjenester bør en av våre ansatte følge den innleide maskinenheten og ta ansvar for 
kommunens arbeidsledelse. Omfanget av utsatt vedlikehold på lekeplassene er imidlertid så stort at 
kommunen i en lengre periode trolig ville vært tjent med å gå til innkjøp av en egnet hjulgraver og 
ansette egen maskinfører.   

2.5   Korttidsleie av maskiner 

Seksjon vei og utemiljø har mange og varierte driftsoppgaver. Til å utføre flere av disse oppgavene 
kreves det spesialiserte maskiner for at arbeidet skal kunne utøves rasjonelt og regningssvarende. 
Mange av oppgavene utføres imidlertid så sjeldent at det vil lønne seg å leie inn en spesialmaskin i 
stedet for å eie maskinen selv. I dag er det firma, også i vår region, som leier ut spesialmaskiner for 
korttidsleie og sesongleie. Det vurderes fortløpende hvilke maskiner som skal sesong‐/kortidsleies 
fremfor å eies. 
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2.6   Fornyelse av egne biler og maskiner 

Den ideelle utbyttingstiden for egne maskiner varierer noe og er blant annet avhengig av 
bruksfrekvens. For driftsøkonomien er det avgjørende å bytte ut maskinene før de store og 
uforutsigbare reparasjonene normalt oppstår og mens en enda får en akseptabel 
innbyttepris/salgspris. Avhengig av bruksintensiteten og bruksformål bør en vanligvis bytte ut 
maskinene når de er mellom 5‐8 år gamle.  

Når maskinkjøp utsettes pga. budsjettmessige forhold medfører dette økte driftskostnader og lavere 
effektivitet. Det er derfor viktig at de maskinene vi har besluttet å eie blir planmessig utskiftet.  

 

3.0   MASKINER OG ARBEIDSOPPGAVER 

3.1   Driftsenhet for vei og trafikkarealer 

Hjullasteren Volvo L50FS i aksjon under klargjøring av boder til Julebyen. 

 
Det er 6 stillingshjemler i denne driftsenheten, hvorav 1 ½ stilling er selvfinansiert gjennom internsalg 
til vann‐ og avløp og investeringsprosjekter. Det vil si at 4 ½ stilling inngår i den ordinære veidriften. 

Drift av vei og trafikkarealer krever store og kostbare maskiner som en kan utstyres med spesialisert 
tilleggsutstyr for å kunne utføre nødvendige driftsoppgaver. Det er denne driftsenheten som har den 
største andelen av seksjonens maskinpark.  
 
Enheten har ansvar for å drift og vedlikehold av ca 95 km vei med fast dekke og ca 55 km grusveier, 
samt parkeringsanlegg og en del trafikkarealer utenfor kommunale bygg. En skiller driften inn i 
sommerdrift og vinterdrift. Budsjett for sommerdriften er oftest forutsigbart, mens tidsforbruk og 
kostnader til vinterdriften er væravhengig og har store variasjoner fra det ene året til det andre. I 
regnskapssammenheng har en derfor funnet det hensiktsmessig å splitte sommer og vinterdrift i to 
ulike ansvar, hhv. 6770 og 6777. 
 
I sommerhalvåret er maskinene rigget med spesialutstyr som kantklippere, feieaggregat, veiskraper, 
greinkutter etc. I vinterhalvåret, normalt fra 15. november til 15. mars går denne enheten inn 
vinterberedskapen. Da må maskinene rigges opp med vinterutstyr. Det er inngått driftsavtaler med 8 
eksterne brøyteenheter som har ansvar for egne brøyteroder, i hovedsak bygdeveiene. 
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3.1.1  Oversikt over maskiner og varebiler som inngår i veidriften: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 

6038  VALTRA  Mod 8670  Traktor  Anleggsmaskin  RW 2692  2011  Sesong  Veidrift 

6023  JOHN DEERE   Mod. 6630  Traktor  Anleggsmaskin  PU 6065  2008  Daglig  Veidrift 

6037  VOLVO   L50F  Hjullaster  Anleggsmaskin  ‐  2011  Ukentlig  Veidrift 

6017  WILLE  Mod 855  Hjullaster  Anleggsmaskin  Ikke reg.nr.  2001  Ukentlig  Veidrift 

6026  Scania  P124  Lastebil m/plan  Anleggsmaskin  RH 72266  2000  Daglig  Veidrift 

6011  SCANIA  SK650  Lastebil m/tank  Feiebil  RJ 16632  2002  Sesong  Veidrift 

6700  Azura Consept  Mathiu Yno  Spesialmaskin  Feiebil, liten    2007  Sesong  Veidrift 

6013  MITSUBISHI  Pajero (kort)  Varebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 14046  1999  Daglig  Veidrift/formann 

6015  TOYOTA DYNA  Dyna 100  Varebil,3 seter,   Vare/person  RZ 14041  1998  Daglig  Veidrift 

6392  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 15711  2001  Daglig  Veidrift 

6251  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 15714  2001  Daglig  Veidrift 

6032  VOLKSWAGEN  Transporter   Varebil m/plan  Vare/person  RZ 15435  1998  Daglig  veidrift 

6028  TOYOTA   Hilux 4 WD  Pickup, 2 seter, 4x  Vare/person  VF 87899  2007  Daglig  Veidrift 

6049  Opel Combo  Combo  Kassebil, 2 set.,2wd  Vare/person  RZ 30074  2007  Daglig  Administrasjon 

6048  Opel Combo  Combo  Kassebil, 2 set.,2wd  Vare/person  RJ 16609  2010  Daglig  Administrasjon 

6029  Duun   TF 236  Snøfres  Spesialutstyr  ‐  2010  Sesong  Veidrift 

  CAT   CB‐214C  Veivals  Anleggsmaskin  ‐  1970? Sesong  Veidrift + VA 

Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskiner og spesialutstyr. Ekstrautstyr til disse er ikke opplistet. Det 
samme gjelder tilhengere, samt gamle maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Mange av maskinene er i daglig bruk og de utsettes for stor slitasje. Det er derfor viktig at de byttes 
ut mens de har en rimelig høy restverdi og før de kommer i ”reparasjonsalderen”. For sein utskifting 
koster dyrt både mht. økte vedlikeholdskostnader og uforutsigbare driftsforhold. Store og langvarige 
reparasjoner er kritisk for driftsplanene våre og krever gjerne at vi må leie inn maskiner i 
reparasjonstiden.  

I verste fall vil en gammel bil/maskin måtte kondemneres når reparasjonskostnadene overskrider 
dens verdi. Vi må da leie inn en ekstern maskin i anskaffelsesperioden som kan vare fra 2 måneder og 
oppover, avhengig av leveringstid. Dette er svært dyrt, men kan unngås med en fornuftig 
utskiftingsplan!  

Veidriften har en maskinpark som i stor grad er egnet for de fleste arbeidsoppgavene som vi utfører. 
Tidligere hadde denne enheten også en hjulgraver (8‐13 tonn) som hadde et stort arbeidsområde. 
Det er ikke tvil om at en slik gravemaskin ville rasjonalisert veidriften, samtidig som den også kunne 
benyttes til lekeplassdrift og leies ut til investeringsprosjekt.  

3.1.2  Lastebil 
Lastebil med plan inngår i dette ansvarsområde. Lastebilen er oppsatt med egen sjåfør og går i daglig 
drift. 50 % av bilen og sjåførstillingen er selvfinansiert gjennom internsalg av tjenester til 
investeringsprosjekt og til seksjon vann og avløp. Lastebilen er svært gammel til fortsatt å gå i daglig 
drift. De siste 2‐3 årene har det påløpt svært høye reparasjonskostnader. Det anbefales på det 
sterkeste at denne bilen byttes ut så raskt som mulig.  
 
Det er denne lastebilen som er lagt til grunn i leasingeksempelet som er omtalt under kapittel 2.3. 
Det anbefales å eie denne lastebilen selv fremfor leasing. Når en i tillegg finansierer 50 % av bil og 
sjåfør gjennom internsalg (investeringsprosjekt), kan en belaste dette på investeringsprosjekter på 
samme måte som den selvfinansierte maskinparken (jf. kap. 3.3).  
 
Det anbefales at kommunen eier denne type maskin. 
 
3.1.3  Feiemaskiner 
Seksjonen eier en stor og en liten feiemaskin. I tillegg kan hjullasteren (L50) utstyres med 
feieaggregat og bistå under feiingen, som oftest blir den brukt på bygdeveiene. Den store 
feiemaskinen brukes daglig  fra og med mars måned og frem til midten av mai, samt en drøy måned 

Side 80 av 188



etter lauvfall om høsten. Innleie av tilsvarende feiebil vil etter det vi erfarer ligge en plass mellom kr 
1.100,‐ og 2.000,‐ per time eks. mva. avhengig av maskinstørrelser og avtaler. En del av feiearbeidet, 
særlig parkeringsanlegg, må utføres på overtid.  
 
Den store feiemaskinen går ca 500‐600 driftstimer per år. Dersom vi legger oss på den laveste 
timesatsen på kr 1.100,‐ vil tjenestekjøp koste mellom kr 550.000,‐ og kr 660.000,‐ eks. mva. Da våre 
driftsbudsjett inkluderer momskostnader, vil tjenestekjøp belaste driftsbudsjettet en plass mellom kr 
700.000,‐ og kr 825.000,‐.  
 
Den lille feiebilen benyttes til å feie i sentrum i helgene og til å feie fortau og trange gater i den gamle 
bydelen. Det er etablert en fast ordning om helgefeiing i sentrum. Timepris for innleie av en liten 
feiebil er anslått til kr 750,‐ eks. mva. 
 
Det har vært diskutert i seksjonen hvorvidt en mellomstor feiemaskin kunne erstattet den store og 
den lille. Mye tyder på at en slik endring vil kunne rasjonalisere driften noe. Spørsmålet vil være 
naturlig å ta opp og få avklart når en av feiemaskinene skal byttes ut. 
 
Ut fra enkle overslag er det vurdert at selveie er den mest fordelaktige økonomiske løsningen for 
kommunen.  
 
3.1.4  Hjullastere 
Driftsenheten har 2 hjullastere, en Volvo L50FS og en Wille 855. Volvoen ble innkjøpt i 2011 og inngår 
i vinterberedskapen og i sommerdriften. I tillegg til skuff, har den feieaggregat, pallegafler og fullt 
vinterutstyr. Den benyttes også til rigging av Julebyen og andre driftsoppgaver på tvers av seksjonen. 
Willen er gammel og MÅ byttes ut raskest mulig. Den er med sin størrelse og funksjonalitet en egnet 
maskintype, men alder gjør den dyr og uforutsigbar i driften. Willen benyttes i hovedsak til 
skraping/høvling av grusveier, lapping av hull i veiene (kaldasfalt), generelt sommervedlikehold og 
den inngår i vinterberedskapen.  
 
Begge maskinene har en svært viktig funksjon for den kommunale veidriften og med utgangspunkt i 
våre driftsoppgaver og maskinenes høye brukstid er det vurdert at selveie vil være den mest 
økonomiske og hensiktsmessige løsningen. 
 
3.1.5  Traktorer 
Driftsenheten har 2 nyere traktorer. Den ene traktoren (John Deer) har et allsidig tilleggsutstyr som 
setter den i stand til å kunne utføre mange ulike driftsoppgaver, bla. kantslått, greinkutting langs vei 
og vintervedlikehold; V‐plog, strøapparat og tallerkenspreder. Den har også frontlaster med skuff og 
lodd, samt tilhenger. 
 
Den nyeste traktoren (Valtra, prosjekt nr. 6038) ble kjøpt i 2011 og har hatt sin hovedfunksjon i 
vinterberedskapen. I ettertid har vi i større grad kjøpt eksterne brøytetjenester, slik at denne 
traktoren ikke har så stor utnyttelse som planlagt. Det har vært diskutert et mulig salg av denne 
maskinen mot korttidsinnleie av en brøyteenhet i vinterhalvåret. Salget kunne bidratt til å 
delfinansiere en hjulgraver som vil være et stort løft for veidriften.  
 
Merknad: i forbindelse med seksjonens gjennomgang av egen maskinpark ser vi at noen gamle 
maskiner og noe utstyr er utgått fra vår driftsform, eller har så liten bruk at de bør vurderes solgt. 
Salgsinntektene kan sammen med et ev. salg av Valtra’en benyttes til hel‐ eller delfinansiering av en 
liten hjulgraver med henger.  
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3.1.6  Varebiler 
Det er 8 varebiler i denne driftsenheten; 6 i driftsenheten og 2 som er knyttet til administrasjonen. 
Bilen som driftsformannen benytter er også knyttet opp mot denne enheten. Flere av varebilene 
inngår også som beredskapsbiler i vinterhalvåret når brøytevaktordningen er aktiv. Varebilene 
benyttes til person‐ og vare‐/utstyrstransport.  
 
En bil er spesielt godt egnet til oppgaver som utlegging av kaldasfalt (fylling av hull i veibanen), samt 
utmontering og inntagning av brøytestikker. En bør ha dette for øyet når en skal denne bilen skal 
byttes ut.  
 
Fem av bilene er mellom 12 og 15 år og burde vært byttet for mange år siden.  
 
   

3.2 Driftsenhet for natur og utemiljø 
 
3.2.1  Generelt om driftsenhet for natur og utemiljø 
 

 
Hjulgraver fra kommunens maskinpark innleid for å utføre oppdrag i fbm. rehabilitering av en lekeplass. 

 
Denne driftsenheten har 7 ½ stillingshjemler og har ansvar for de fleste kommunale grøntanlegg, 
friluftslivsområder, skjærgårdstjenesten, kirkegårder, idrettsanlegg, lekeplasser, parker, bydrift m.m. 
De ansatte er knyttet opp til egne ansvarsområder. I sommerhalvåret, når det er høysesong for 
grøntanleggene, arbeider de i hovedsak i sine ansvarsområder. I vinterhalvåret arbeider de på tvers 
av ansvarsområdene og i større grad i arbeidslag. De ”grønne” inngår i en egen brøyteordning 
(bakvakt) og de legger ned en stor arbeidsmengde i vintervedlikeholdet; brøyting, strøing av trapper, 
gater, måking etc. 
 
Økende gjengroing og fremvekst av skog i nærområder og langs vei, tvinger oss til å benytte stadig 
mer tid i vinterhalvåret til skoging. Det er vanskelig å sette bort dette arbeidet til frivillige da vi må 
smøre plantegift på snittflatene like etter felling og fordi en må sertifiseres for å kunne arbeide langs 
offentlig vei. Dette arbeidet kunne imidlertid vært kraftig rasjonalisert dersom vi hadde investert i en 
hjulgraver med tilhenger og spesialutstyr for trefelling (jf. kap. 3.1.5). 
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3.2.2  Parker, lekeplasser, bydrift og grøntanlegg 
 

 
Egersund er en by med tydelige bystruktur og mange grøntanlegg som krever vesentlige driftsressurser.  

 
Dette ansvarsområdet har 3,5 stillingshjemler og har hovedansvaret for å drifte lekeplasser og 
nærmiljøanlegg (120 stk), balløkker, sommerblomster i sentrum, grøntanlegg rundt kommunale 
skoler og barnehager, grøntanlegg rundt de flere kommunale bygninger, bistå sentrumsarrangement, 
ansvar for benker og sittegrupper etc.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod. Bruk  Driftsenhet 
6031  PEUGEOT  Boxer 440 L  Lastebil m/plan, 4x  Vare/person  RZ 31743  2008  Daglig  Utemiljø 
6025  TOYOTA  Hiace 440  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 28118  2006  Daglig  Utemiljø 
  KONDEMNERT    Lastebil m/plan  Vare/person  ‐  ‐  Daglig  Utemiljø 
  John Deer  LX188  Traktorplenklipper  Plenklipping  ‐  1996  Sesong  Parker (Bakkebø) 
  Kubota  F3680  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2006  Sesong  Parker og friområder 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 
 

Per i dag er det en liten lastebil med plan og en varebil under dette ansvarsområdet. I fjor var vi nødt 
til å avskilte en eldre varebil fordi reparasjonskostnadene lå en hel del over bilens verdi. Dette 
kjøretøyet er ikke erstattet da en politisk har valgt å holde investeringsmidlene tilbake. 
 
Plenklippertraktorene benyttes til klipping av friområder, friluftslivsområder, parker grøntrabatter, 
balløkker, gressanlegg rundt kommunale bygninger.  
 
Det er inngått avtale om tjenestekjøp som erstatter egen tjenesteproduksjon med UNINOR. Dette 
gjelder bl.a. avfallsinnhenting (søppelstativ) i sentrumsområdene og drift av grønt anlegget rundt 
Marka. 
 
Administrativt anbefales det å eie kjøretøy og maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
 
3.2.3   Kirkegårdsdrift 
 
Dette ansvarsområdet har 2 stillingshjemler, samt innleid ekstrahjelp i deler av sommerhalvåret. 
Kirkegårdsdriften utføres i hht. avtale mellom Eigersund kommune (oppdragstaker) og Eigersund 
Kirkelige fellesråd (oppdragsgiver). Avtalen omfatter driftsansvar for Egersund kirkegård, Helleland 
kirkegård, utearealet ved Bakkebø kirke, utearealet ved Eigerøy kirke og gravplassen i Gamle 
Prestegårdsvei. Dette oppdraget er lagt til seksjon vei og utemiljø og inkluderer blant annet 
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klargjøring og lukking av graver, skjøtsel av grøntanleggene og vintervedlikehold. I tillegg er det 
inngått en avtale om sesongmessig beplantning og stell av legatgraver på Egersund og Helleland 
kirkegård.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod. Bruk  Driftsenhet 

6046  Airman  AX33U  Gravemaskin (3,5 T)  Anleggsmaskin  ‐  2012 Ukentlig  Kirkegård 

6047  VOLVO   L20F  Hjullaster  Anleggsmaskin  ‐  2011 Daglig  Kirkegård 

6701  Iseki  Mod. 2140  Hagetraktor, liten  Anleggsmaskin  ‐  1991 Daglig  Kirkegård 

6252  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter  Vare/person  RZ 15712  2001 Daglig  Kirkegård 

  Husqvarna  Rider 16  Traktorplenklipper  Plenklipper  ‐   ? Sesong  Kirkegård, Helleland 

  Stiga  ParkPro 20  Traktorplenklipper  Plenklipper  ‐  2006 Sesong  Kirkegård, Aarstaddalen 

Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Beltegraveren (Airman) og hjullasteren (Volvo L20F) er stasjonert på kirkegården i Årstaddalen, men 
inngår ved ledig kapasitet i andre av seksjonens gjøremål. Hjullasteren inngår i kommunens 
vinterberedskap og er pga sin størrelse spesielt godt egnet til den gamle bydelen, GS‐veier og fortau. 
Beltegraveren transporteres til Helleland kirkegård med traktor og henger når det skal avholdes 
begravelser på Helleland. Varebilen er gammel og bør byttes ut. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
3.2.4   Idrettsanlegg (utendørs) 
 
Dette ansvarsområdet er oppsatt med en stillingshjemmel og har blant annet driftsansvar for fotball‐ 
og friidrettsanlegget på Idrettsmarka med tilhørende garderober og bygninger, gressbanen på 
Helleland og Hellvik, grusbanen på Lagård og grusbanen ved Eigerøy skole. I vinterhalvåret inngår en 
stor del av stillingen i annen drift i seksjonen. 
 
Denne resultatenheten er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 
6033  OPEL  Movano, 4350  Varebil m/plan  Vare/person  RZ 26858  2005  Daglig  Idrettsanlegg 
  John Deer  X740  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2012  Sesong  Idrettsmark  
  John Deer  HST 4115  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2003  Sesong  Gressbaner 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Plenklippertraktorene som inngår i dette ansvarsområdet har en hel del spesialisert utstyr for drift og 
vedlikehold av gressbaner. I tillegg til klippeaggregat, har John Deer 4115 gjødselspreder, hullpipe og 
vertikalskjærer. Eigersund kommune er også deleier i en såmaskin sammen med Sola kommune og 
Sandnes kommune. Traktorklipperen som går på Idrettsmarka (hovedbanen) har også 
gressoppsamler (HA99001) fordi dette er en sandbane hvor klippet gress ikke skal tilføres banen 
igjen. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 

Side 84 av 188



3.2.5  Natur‐ og friluftslivsforvaltning 
 

 
Seksjon vei og utemiljø har ansvar for drift av Skjærgårdstjenesten Eigerøy fyrstasjon (bildet) drives også av seksjonen. 

 
Dette ansvarsområdet er oppsatt med 1 stillingshjemmel og har blant annet hovedansvaret for drift 
av badeplasser, båtutfartsområder (skjærgårdstjenesten), turveier, merka gangdrag, skog‐ og 
krattrydding, avfallsinnhenting, renhold av toalettanlegg, tilsyn med friluftsbygninger som Eigerøy 
fyrstasjon, Maurholen stasjon m.fl. I tillegg utføres en del skjøtselsoppgaver innenfor 
naturforvaltningssektoren.  
 
Resultatenheten har hovedansvaret for 21 friluftslivsområder i tillegg til turstier og turveier. I dette 
omfattes bl.a. 19 stasjonære toalettbygg, 5 mobile toalett i sommerhalvåret, 4 friluftshus, 6 uthus og 
2 andre bygninger, ca 30 små og store parkeringsanlegg, 36 informasjonstavler og 8 
kaier/båtbrygger. Maskiner og personell fra veidriften utfører tyngre vedlikeholdsarbeid på 
turveiene.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner, båter og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 

6034  Volkswagen  LT35Doka  Varebil, plan, 6 seter  Vare/person  RZ23075  2001  Daglig  Nat.forvaltning 

  John Deer  F1145  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  1997  Sesong  Park  friluftslivsområder 
  Hnexs  RT100D3  Beltetrillebåre  Massetransport  ‐  1990  Av og til  Grusing av turstier etc. 
  Hårek   22 fot  Arbeidsbåt m/hus  Båtutfartsområder  140 hk T  1995  Ukentlig  Skjærgårdstjenesten 
  Askeladden  17 fot  Arbeidsbåt, åpen  Båtutfartsområder  35 hk  1994  Sesong  Skjærgårdstjenesten 
  Askeladden  14 fot  Arbeidsbåt, åpen  Båtutfartsområder  4 hk  1970  Sesong  Eigerøy fyrstasjon m.m. 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Varebilen begynner å dra på årene og bør byttes innen et par år. Dette er en 6 seter som også gjør 
den egnet til annen persontransport. 
 
Plenklipperen deles med park og benyttes bl.a. til å slå gresslettene i Vannbassengene, Gådå, 
Eiebukta, Jorenvika, Varberg, Maurholen stasjon, Auglend og Skadbergsanden. Plentraktoren må 
snart byttes ut. 
 
Den største driftsbåten, Hårek 22 fot, eies av Statens Naturoppsyn, men disponeres vederlagsfritt av 
Eigersund kommune i hht. egen avtale. Denne båten bidrog til en betydelig effektivisering av driften i 
Skjærgårdstjenesten, men vi erfarer imidlertid at den har liten maskinkraft i forhold til vår bruk og 
motoren burde derfor blitt oppgradert. Askeladden på 17 fot benyttes av sommervikarer som utfører 
drift i Skjærgårdstjenesten, mens Askeladden på 14 fot er mobil på båttralle og benyttes flere steder. 
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Sistnevnte stilles også til disposisjon for lag og foreninger som driver kystkafeen på Eigerøy 
fyrstasjon. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
 

3.3  MASKINPARKEN (SELVFINANSIERT) 
 

 
Maskinparken er viktig for den kommunale maskinberedskapen. Her er New Holland E135 innleid for å utbedre skader på 
Gløpstadveien etter flom sommeren 2011. 

 
I denne resultatenheten inngår 3 selvfinansierte stillingshjemler. Det primære målet med 
maskinparken er at den skal dekke kommunens beredskapsbehov, gi forutsigbarhet med tanke på 
tilgjengelig maskintjenester og få frem selvstendige maskinførere som kjenner kommunens anlegg og 
oppgaver. Videre er det en forutsetning at maskinparken skal være selvfinansiert gjennom internsalg, 
samtidig som overskudd skal avsettes på et maskinfond og benyttes til å gjenkjøpe nye maskiner og 
investere i allsidig utstyr.  
 
I all hovedsak selges tjenester til drift og investeringsprosjekter som går i regi av seksjon vann‐ og 
avløp, men også til enkelte investeringsprosjekt og driftsoppgaver under seksjon seksjon vei‐ og 
utemiljø.  
 
Denne resultatenheten er utstyrt med følgende maskiner: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr. Mod. Bruk  Driftsenhet 
6001  New Holland  E135  Gravemaskin, belte  Anleggsmaskin  0 2008 Daglig  Maskinpark 
6600  Liebherr   900  Gravemaskin, hjul  Anleggsmaskin  0 2008 Daglig  Maskinpark 

6605  New Holland  8 tonn  Gravemaskin, belte  Anleggsmaskin  0 2011 Ukentlig  Eies av VA 

6604  Valtra    Traktor  Anleggsmaskin    2011 Ukentlig  Eies av VA 

6606  M.A.N.    Lastebil  Anleggsmaskin    2011 Daglig  Eies av VA 

  Dumperhenger    Stor tilhenger  Anleggsmaskin  RT6749  2005  Ukentlig  Eies av VA 

 
Maskinparken består av 2 gravemaskiner, en på belter og en på hjul. Disse maskinene er nå nedbetalt 
og det avsettes årlig fondsmidler slik at en skal kunne fornye disse maskinen i 2015/16. 
 
I tillegg disponeres en beltemaskin på 8 tonn, en lastebil og en traktor fra seksjon vann og avløp (VA) 
etter selvkostprinsippet. Sistnevnte maskiner kjører i hovedsak på anleggene til seksjon vann og 
avløp. 
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Maskinbehovet er dynamisk og endrer seg i forhold til type investeringsprosjekter som kommunen 
skal gjennomføre. Det er for tiden en ubesatt gravemaskinførerstilling i denne resultatenheten og det 
er i den forbindelse vurdert om beltemaskinen skal byttes ut med annen type maskin, eller om dette 
maskinbehovet skal dekkes gjennom ny rammeavtale.  
 
Så lenge kommunen har stor nok oppdragsmengde til å sysselsette maskinparken slik at den går i 
ballanse, er det vurdert at denne løsningen er mer økonomisk fordelaktig for kommunen enn å leie 
maskintjenester på en rammeavtale. En vil også kunne opprettholde en langt bedre 
maskinberedskap og i tillegg ha personer som har tilegnet seg god kjennskap til kommunens ulike 
anlegg.  
 
Maskinparken er imidlertid så liten i forhold til de drifts‐ og investeringsoppgavene vi står ovenfor at 
en uansett er nødt til å kjøpe en stor del maskintjenester gjennom rammeavtaler. 
 
 
 

4.0 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM 

Høsten 2012 spilte seksjon vei og utemiljø følgende investeringsprogram inn til budsjettbehandling 
for de kommende 4 årene: 

PRIORITERINGSLISTE MASKINER 2013 - 2016       
Seksjon vei- og utemiljø          
         
Biler og maskiner som foreslås byttet: Ansvar: Pri 2013 Pri 2014 Pri 2015 Pri 2016
Biler:                 
VW transporter m/plan og tipp 1997 6720 1 600 000           
VW transporter m/plan u/tipp, 1998 6770    1 450000        
VW caravelle med 5 seter 6720 1 450 000     
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6770     2  450000 5 400 000    
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6750/51       4 400 000    
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6770           1 400 000
Mitsubishi, Pajero, 1999  4 wd 6720           1 400 000
Opel, 2005 mod 6730           2 400 000
               
Arbeidsmaskiner:                
Wille 855 2001 mod 6770   1  1500000        
Scania sopebil 2002 mod 6770       1 1 600 000    
Scania lastebil, 2000 mod. 6770/77  1  1 400 000         
Hjulgraver 6770 m.fl.     2 150 0000
Stor plenklipper (til alle eksterne baner) 6730     1 250 000 2     
Stor plenklipper 6750/51 1 120 000           
Veivals, 1997 6770/VA          300 000  
Driftsbåt (skjærgårdstjenesten) 6710     2 300 000
               
Utstyr:                
Brøyteutstyr hjullaster L50 og L20 6777 1 400 000           
Fornyelse av brøyteutstyr 6777  1 200000  200 000 1 200 000
Asfaltsag 6770    1 20 000        
Vertikalskjærer 6730    2 100 000        
Såmaskin 6730         3  100 000
Kvistknuser til bil 6720 m.fl       3 150 000    
Stubbefreser (ny) 6720 m.fl. 2 100 000     
    3 070 000   2 970 000   3 050 000   3 300 000
          
For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine maskiner systematisk gjennom en 
egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner utsettes som følge av budsjettmessige forhold, medfører dette 
ofte økte driftskostnader og nedsatt effektivitet . Kostnadsoverslagene i tabellen er netto og forutsetter bruk av ev. 
resterverdi av bil/maskin som byttes ut.  
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I 2012 ble budsjettmidler til investering i maskiner i Miljøavdelingen (nå Teknisk avdeling) inndradd. I 
2013 ble de ikke inndradd, men satt på vent til administrasjonen har lagt frem en gjennomgang av 
maskinparken.  

I mellomtiden har vi vært nødt til å avskilte 2 varebiler. I mangel på kjøretøy har vi som en 
kriseløsning overtatt en gammel varebil (1996 modell) som kulturseksjonen byttet ut med en nyere 
bil, samt 3 gamle varebiler (2001 modeller) som vann og avløp byttet ut pga. deres høye alder. 
Varebilene i seksjonen har med få unntak en høy alder og påfører oss store og uforutsigbare 
kostnader til service og reparasjoner. I tillegg frykter jeg signaleffekten av at vi skal overta kjøretøy 
som andre har funnet uhensiktsmessige å ha i sin drift. 

Mange av de gamle anleggsmaskinene er i daglig bruk og belastningen på så gamle maskiner påfører 
driftsbudsjettene store og utilsiktede reparasjonskostnader, samt fravær av maskiner i den tid de er 
inne til reparasjon. Summen av dette gjør det svært krevende å kunne drive seksjonen på en 
kostnadseffektiv måte. 
 
 

5.0 OPPSUMMERING 

 For drifts‐ og anleggsmaskiner i seksjon vei og utemiljø er det vurdert at det som en hovedregel 
vil være rimeligere å oppta lån for å finansiere egne maskinkjøp enn å inngå leasingavtaler for 
tilsvarende maskiner (kap. 2.3) 

 Kommunen er i dag avhengig av å kunne kjøpe ekstra maskintjenester gjennom rammeavtaler. 
Seksjon vei og utemiljø bør ha en grunnbemanning av maskiner og maskinførere, i tillegg til kjøp 
av maskintjenester gjennom rammeavtaler (kap. 2.4 og 3.1). 

 For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine maskiner 
systematisk gjennom en egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner utsettes som 
følge av budsjettmessige forhold, medfører dette ofte økte driftskostnader og nedsatt 
effektivitet (kap. 2.5).  

 Seksjon vei og utemiljø har flere gamle anleggsmaskiner som går i daglig drift og som bør byttes 
ut. Disse maskinene gir en uforutsigbar driftssituasjon, samtidig som de belaster 
driftsbudsjettene med høye reparasjonskostnader. Dette gjelder først og fremst Scania P124 
(pr.nr. 6026) og Wille 855 (pr.nr. 6017). Jf. kapittel 3.1 og kap. 4.0. 

 Seksjon vei og utemiljø bør vurdere hvorvidt det er regningssvarende å gå til innkjøp av en 
mellomstor feiemaskin til erstatning for dagens to feiemaskiner; Scania SK650 (pr.nr.6011) og 
Azura Consept (pr.nr. 6700).  Jf. kap. 3.1.3. 

 Seksjon vei og utemiljø bør vurdere nærmere hvilke maskiner og utstyr som kan avhendes til 
fordel for innkjøp av mer egnede maskiner og utstyr. Salg av maskiner og utstyr kan bidra til hel 
eller delvis finansiering av nye maskiner og utstyr. Det siktes spesielt til innkjøp av en hjulgraver 
og et mulig salg av Valtra’en (pr.nr. 6038). Jf. kap. 3.1 og spesielt kap. 3.1.5 og 3.2.2. 

 De fleste varebilene som inngår i seksjonen er gamle og bør byttes ut fortløpende. For å unngå 
mangel av kjøretøy har vi i dag overtatt flere gamle varebiler som andre seksjoner har funnet 
hensiktsmessig å bytte ut. Disse er dyre og uforutsigbare i drift, samtidig som det sendes ut noen 
uheldige signaler om at kjøretøy som er for dårlig å ha i en seksjon kan overdras til seksjon vei og 
utemiljø … (jf. kap. 4.0) 
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Utredning av maskinpark i seksjon vei‐ og utemiljø 

Eigersund kommune, teknisk avdeling 2013    16 
 

 Maskinparken (selvfinansiert) er vurdert å være økonomisk fordelaktig for kommunen så lenge 
oppdragsmengden er tilstrekkelig, noe den synes å være i lang tid fremover. Maskinparken sikrer 
samtidig at kommunen kan opprettholde en langt bedre maskinberedskap, samtidig som en 
sikrer seg maskinførere som kan arbeide selvstendig og ha god kjennskap til kommunens anlegg.  

Seksjon vei og utemiljø (utfører) må sammen med seksjon vann og avløp (bestiller) fortløpende 
vurdere hvilke maskiner som er hensiktsmessige å ha i maskinparken i forhold til de anlegg og 
maskinoppgaver som vi står ovenfor (jf. kap. 3.3). 
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Saker til formannskapets møte 12.6.2013 
– som kun skal behandles / avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.04.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/901
Journalpostløpenr.:
13/12557

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
035/13 Formannskapet 12.06.2013

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
17.4.1013 og 2.5.2013.
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 30.04.2013:

Protokoll fra formannskapets møte 17.4.2013 og 2.5.2013  godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
280718 Protokollen - FS-12.4.2013.doc
285228 Protokoll FS-02.05.2013.doc
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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 12/13

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 
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
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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

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
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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.
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 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 ~
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 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.
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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.
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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.”
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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.
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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.
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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. 
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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
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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.
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 02.05.2013 Møtested: Grand Hotell
Tidspunkt - fra: 19:15 Tidspunkt - til:  19:50 
Sak – fra / til: 028/13 - 028/13

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

Følgende medlemmer hadde forfall:
Odd Stangeland – AP Thuasnee Lingeswaran - AP Arne Stapnes – H
Solveig Ege Tengesdal – KRF Tommy Bjellås – FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Tor Dahle – AP Bjørn Reidar Berensten – AP May Helen Hetland Ervik – FRP
Kjell Vidar Nygård – H Bente Skåra Gunvaldsen – KRF

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef, kommunalsjef kultur og oppvekst  Eivind Galtvik, 
kommunalsjef helse og omsorg Nina Bolme Steinholt, kommunalsjef tekniske tjenester Anne-
Grethe Woie, kommunalsjef økonomi Kristin B. Haugland.

Merknader til møtet:

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 F. 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

028/13 Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø ungdomsskole
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028/13: Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø 
ungdomsskole

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.

10.04.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-008/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg 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.

Vedtaket er enstemmig.

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 ~

Side 106 av 188



 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.

22.04.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Nye dokumenter i saken: Notat fra kommunalsjef Skole og oppvekst av 22.4.2013 –
Utredning av ulike alternativer – plassproblemer ved Husabø ungdomsskole. (JPid: 
13/11586)

Frank Emil Moen (AP) foreslo slikt vedtak:
"Nye opplysninger i saken ble presentert for kommunestyret rett før kommunestyret 
skulle ta stilling til saken. Dette er en viktig avgjørelse for mange, både ved 
Husabøskolene og ved Rundevoll skole. Saken sendes tilbake til administrasjonen
behandles etter kommunelovens paragraf 13 (hasteparagrafen) når formannskapet er 
samlet 2. mai 2013.”

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:
”Følgende bes utredet av administrasjonen:

1. Kan kommunen leie lokaler på Samfunnets skole?
2. Kan lokaliteter på Blandverket brukes?
3. Kan helsesøstertjenesten bruke de tidligere lokalene til tannlegen?
4. Administrasjonen konsulterer en uhildet person (arkitekt) for å se på mulige nye 

romløsninger.
5. Administrasjonen ser på muligheten for ”kreativ” timeplan.
6. Administrasjonen ser på muligheten for et modulbygg for ansatte i stedet for 

klasserom.”

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:
”Administrasjonen vurderer å flytte 10. klasse ti Rundevoll skole.”
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Votering - utsettelse:
Moens utsettelseforslag vedtatt med 29 mot 2 stemmer. (V)

Votering:
Nygård og Bjellås forslag enstemmig vedtatt. 

KS-012/13 Vedtak:

1. Nye opplysninger i saken ble presentert for kommunestyret rett før kommunestyret 
skulle ta stilling til saken. Dette er en viktig avgjørelse for mange, både ved 
Husabøskolene og ved Rundevoll skole. Saken sendes tilbake til administrasjonen 
behandles etter kommunelovens paragraf 13 (hasteparagrafen) når formannskapet er 
samlet 2. mai 2013.

2. Følgende bes utredet av administrasjonen:
 Kan kommunen leie lokaler på Samfunnets skole?
 Kan lokaliteter på Blandverket brukes?
 Kan helsesøstertjenesten bruke de tidligere lokalene til tannlegen?
 Administrasjonen konsulterer en uhildet person (arkitekt) for å se på mulige nye 

romløsninger.
 Administrasjonen ser på muligheten for ”kreativ” timeplan.
 Administrasjonen ser på muligheten for et modulbygg for ansatte i stedet for 

klasserom.
 Administrasjonen vurderer å flytte 10. klasse ti Rundevoll skole.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

02.05.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Nye skriv: 
 Notat av 2.5.2013 fra kommunalsjef økonomi: Tema: Investeringsprosjet ved Husabø skole 

– budsjettendring. (Jpid: 13/12907)
 Notat av 26.4.2013 fra kommunalsjef skole og oppvekst - Skriv fra plassproblematikk 

Husabø ungdomsskole. (Jpid: 13/11926)
--- o ---

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
”Elevene på Rundevoll skole går til Husabø ungdomsskole fra høsten 2013.”

Ordføreren foreslo slikt vedtak:
1. ”Prosjekt 1215 Modulbygg Husabø-skolene tilføres 1.210.000 kroner – til totalt 

6.210.000 kroner. Finansieringen skjer ved omdisponeringer innen andre 
investeringsprosjekt. 

2. Prosjekt 1230 Forsterket avdeling ved Grøne Bråden skole reduseres med 830.000 
kroner 

3. Prosjekt 1510 Kulturhus brannteknisk oppgradering reduseres med 380.000 kroner.”

Tor Dahle (AP) foreslo slikt vedtak:

Side 108 av 188



”I skolebruksplanen vurderer rådmannen ulike løsninger som ivaretar elevenes 
læringsareal og lærenes arbeidsareal på Husabøskolene i perioden frem til permanent 
løsning på plassproblemene på Husabø blir realisert. En utvidelse av eksisterende 
paviljong og ny paviljong vurderes spesielt.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Dahles forslag falt med 8 mot 3 stemmer for. (AP)

FS-028/13 Vedtak:

1. Elevene på Rundevoll skole går til Husabø ungdomsskole fra høsten 2013.
2. Prosjekt 1215 Modulbygg Husabø-skolene tilføres 1.210.000 kroner – til totalt 6.210.000 

kroner. Finansieringen skjer ved omdisponeringer innen andre investeringsprosjekt. 
3. Prosjekt 1230 Forsterket avdeling ved Grøne Bråden skole reduseres med 830.000 

kroner 
4. Prosjekt 1510 Kulturhus brannteknisk oppgradering reduseres med 380.000 kroner.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.05.2013
Arkiv: :FE-520, TI-&30
Arkivsaksnr.:
13/373
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13/14940

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013
036/13 Formannskapet 12.06.2013

Lønnspolitisk plan 2013 - 2014
  

Sammendrag:
Ihht hovedtariffavtalens bestemmelser skal Eigersund kommune ha en lønnspolitisk plan 
som skal danne rammene for den lokale lønnspolitikken. Rådmannen har nedsatt en 
partsammensatt gruppe som har fått i mandat og utarbeide forslag til lønnspolitisk plan for 
2013 – 2014. 

Saksgang:
Saken legges frem for administrasjonsutvalget til uttale, og vedtas endelig av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 12.06.2013:
Administrasjonsutvalget tar forslag til lønnspolitisk dokument 2013 - 2014 til etterretning. 
Formannskapet vedtar forslag til lønnspolitisk plan for perioden 2013 – 2014. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det er tidligere utarbeidet en lønnspolitisk plan for Eigersund kommune. Den siste reviderte 
planen var for perioden 2006 – 2008. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ihht hovedtariffavtalens bestemmelser skal Eigersund kommune ha en lønnspolitisk plan 
som vil danne rammen for den lokale lønnspolitikken i kommunen. Forslag til en slik plan kan 
utarbeides av arbeidsgiver alene for så å sendes på høring til de tillitsvalgte, eller utarbeides 
i en partsammensatt arbeidsgruppe. 

Rådmannen mener at en vil få det beste resultatet dersom de lokale parter setter seg ned og 
utarbeider et forslag sammen. Hver hovedsammenslutning (LO, YS, Unio og Akademikerne) 
ble invitert til å være representert i arbeidsgruppen. Alle med unntak av Akademikerne valgte 
å takke ja til dette. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Leder
Ragnhild Langfeldt Personalrådgiver sekretær
Svein Ole Larsen Soneleder – helse/ omsorg
Anne M. Herigstad Rektor – kultur/ oppvekst
Annbjørg Skofteland Seksjonssjef – teknisk
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Inger Elin Gridsvåg HTV – Unio
Inger Dyrsand HTV  - LO
Torild Bowitz HTV – Delta

Forslag til lønnspolitikk plan følger som vedlegg 1. 

Forslaget har vært sendt ut på høring og en har mottatt høringsuttalelser fra FO, Delta og 
NITO (vedlegg 2 – 4) 

Saksbehandlers vurderinger:
Da en tidligere utarbeidet den første lønnspolitisk planen var dette en omfattende prosess.
Planen ble lang og omfattende, men en anså det som nødvendig i og med at partene 
utarbeidet sammen et forslag for første gang. 

Da en skulle utarbeide et nytt forslag følge arbeidsgruppen behov for å korte ned 
dokumentet, samt få mål, kriterier og satsningsområder tydelig frem. Et kortere og mer 
spisset dokument gjør det mer tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Det er utarbeidet to 
vedlegg til planen – ett som viser årshjulet for lokal lønnsdannelse og ett som viser den 
lokale lønnspolitikken i Eigersund kommune til enhver tid. 

Det har vært en svært konstruktiv og løsningsorientert prosess, og et resultat alle i gruppen 
uttrykker at de er fornøyd med. Det er ikke dissenser på noen punkter. 

En lønnspolitisk plan danner rammen for den lokale lønnsdannelsen. Når det skal 
gjennomføres lokale lønnsforhandlinger går en inn i drøftinger mellom arbeidsgivers 
representant og de enkelte fagforeninger – før en til slutt setter seg ned og forhandler. I 
denne prosessen vil konkrete ønsker fra arbeidsgiver og fagforeningene fremkomme. 
Resultater av sentrale lønnsforhandlinger, sentrale føringer, lokale rekrutteringsutfordringer
og andre lokale forhold kan være kriterier som drøftes/ forhandles om i lokale forhandliger. 
Det vil være vanskelig å forutse alle disse kriterier når den lønnspolitiske planen skal 
utarbeides. Arbeidsgruppen mener at mål, kriterier og satsningsområder viser veien fremover 
for den lokale lønnspolitikken, og at det foreslåtte årshjulet gjør at endringer blir kontinuerlig 
implementert i planen. 

Lederavtaler og resultatmål skal snart innføres overfor våre ledere. Arbeidsgruppen mener at 
det er viktig at disse blir implementert og fulgt opp på en god måte før en går videre for å se 
på hvordan dette eventuelt kobles mot lønn/ bonus. En vil imidlertid se nærmere på ulike 
modeller i planperioden. 

Kommentarer til høringsuttalelsene: 

FO: ingen kommentarer til høringsuttalelsen

Delta: ingen kommentarer til høringsuttalelsen 

Nito: Pkt 1: Arbeidsgruppen anbefaler at den lokale lønnspolitiske planen følger
hovedtariffavtalens periode. Dvs at neste plan vil gjelde for perioden 1.5.2014
– 30.04.2016. Det blir denne gangen at planen varer ett år. Ved å følge
hovedtariffavtalens periode vil det være mulig å innarbeide eventuelle 
endringer i struktur, bestemmelser med mer.

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 2: Den partsammensatte arbeidsgruppen mener at mål, kriterier og

Side 111 av 188



3

satsningsområder sammen viser veien fremover. I forkant av lokale 
forhandlinger vil partenes ønsker/ krav fremkomme. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 3 Funksjonstillegg er knyttet til ekstra oppgaver, ansvar eller belastninger og er
et system som Eigersund kommune – sammen med mange andre kommuner 
– har bygget opp over flere år. Det er verd å merke seg at funksjonstillegg er
pensjonsgivende, og den totale årslønnen blir grunnlønn + funksjonstillegg. 

Pkt 4 Når det gjelder realkompetanse vil en komme nærmere tilbake til dette i 
kompetansekartlegging. Her har det vært gjennomført drøftinger mellom 
arbeidsgiver og fagforeninger for å finne frem til kriterier for 
realkompetansekartlegging. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 5 Ingen kommentar. Dette står også i arbeidsgruppens forslag

Pkt 6 Det er en naturlig prosess å evaluere nåværende plan før en reviderer denne

Pkt 7 KS har et kjønnsnøytralt lønnssystem som likestiller menn og kvinner innenfor 
samme stillingskategorier. Det Nito tar opp er omfattende problemstillinger 
som de sentrale parter må se nærmere på. I tillegg til lønnspolitisk plan er det 
tidligere utarbeidet ”Plan for mangfold og likestilling” som tar opp flere 
problemstillinger knyttet til likestilling. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Rådmannen legger frem arbeidsgruppens forslag til politisk plan uten endringer. Det har vært 
en grundig prosess hvor alle hovedsammenslutninger har vært invitert til å delta. 

En vil informere om den vedtatte lønnspolitiske planen i personalnytt for juni, planen blir 
sendt ut til ledere og ansatte og vil bli lagt på kommunens nettside. 

Universell utforming:
Nei

Økonomiske konsekvenser:
Lokale lønnsforhandlinger blir gjennomført innenfor fastsatte rammer sentralt og lokalt. Selve 
planen medfører ingen ekstra utgifter. 

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:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
280151 forslag lønnspolitisk dokument 2013 høringsdokument.doc
280153 forslag lønnspolitisk plan 2013 vedlegg 2.doc
283677 Uttalelse til Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014
284145 Høringsuttalelse, lønnspolitisk plan 2013-2014
284453 SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 16.02.2013

Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Anne Margrethe 
Herigstad; 
Svein Ole Larssen; 
Kristin Bø Haugeland

Møtereferat 25.01.13

4 U 26.04.2013 Tillitsvalgte
Høring til tillitsvalgte - lønnspolitisk plan 2013 -
2014

6 I 15.05.2013
Delta Eigersund 
avdeling

Høringsuttalelse, lønnspolitisk plan 2013-2014

5 I 15.05.2013 FO
Uttalelse til Høringsdokument: forslag til ny 
revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

8 I 16.05.2013 Åshild Bakken
SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert 
lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Parter i saken:
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LØNNSPOLITISK PLAN

FOR 

EIGERSUND KOMMUNE

2013 – 2014

Vedtatt av formannskapet juni 2013

(Websak – Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune)

Ansvarlig for ajourhold:
Seksjon personalutvikling
Eigersund kommune
Postboks 580
4379  EGERSUND
Tlf. 51 46 80 00 – Telefaks: 51 46 80 39 – Epost: post@eigersund.kommune.no
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Innledning: 
Lønns- og tariffspørsmål blir regulert gjennom hovedtariffavtalen som blir utarbeidet av de 
sentrale tariffparter. I hovedtariffavtalen står det at kommunen skal utarbeide en lønnspolitisk 
plan som skal fastsette den lokale lønnspolitikken for perioden.

Rådmannen har valgt at forslag til lønnspolitisk plan er utarbeidet i en partsammensatt 
gruppe. På den måten vil dokumentet være noe de lokale parter bruker i forkant av lokale 
forhandlinger. Resultater av lokale forhandlinger er den lokale lønnspolitikken på 
forhandlingstidspunktet. Det vil dermed være behov for en revidering av planen etter at 
lønnsforhandlingene er sluttført. 

Eigersund kommune har ulike dokumenter som fastsetter kommunens arbeidsgiverpolitikk: 
 Strategisk kompetanseplan 
 Personalpolitisk plan 
 Lønnspolitisk plan

Nåværende hovedtariffavtale gjelder frem til 30.04.2014.

Lønnspolitiske mål:
Hovedmålsetningen med den lokale lønnspolitikken er: 

o At kommunen har rett antall ansatte med rett kompetanse til enhver tid. 
o Den lokale lønnspolitikken skal bidra til å sikre kvalitative gode tjenester

Dette kan igjen brytes ned til følgende delmål: 
 Lokal lønnpolitikk skal være forutsigbart og kjent for alle ansatte
 Alle grupper av ansatte skal sikres en lønnsutvikling sentralt/ lokalt. Den 

lokale lønnspolitikken skal bidra til å rette opp uønskede skjevheter som 
oppstår 

 Ved lønnsfastsettelse tas det hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte 
ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse.

 Lønn skal være ett av flere virkemidler for å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente og engasjerte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.

 Kommunens lønnsnivå skal så langt som mulig være konkurransedyktig. 
 Faglig karriereutvikling skal gjenspeiles i lønn som et alternativ til en 

administrativ karrierevei

Inndeling av forhandlingskapitler: 
Lønnssystemet innen KS er delt inn i følgende forhandlingskapitler:

o Kapittel 4: gjelder de fleste ansatte i kommunen. Her fordeles lønn på to måter: 
gjennom årlige sentrale forhandlinger og i lokale lønnsforhandlinger. (hovedsaklig 2. 
hvert år) 

o Kapittel 5: Gjelder ansatte med en høyere akademisk utdannelse. I Eigersund 
kommune gjelder dette også noen ansatte med faglederansvar. Her fordeles lønn 
gjennom årlig lokal lønnsdannelse

o Kapittel 3 - mellomledere: Dette gjelder mellomledere (enhetsledere) i Eigersund 
kommune. Dette er ledere med faglig, økonomisk og personalansvar og som 
rapporterer til kommunalsjef i linje. Her fordeles lønn gjennom årlig lokal
lønnsdannelse
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o Kapittel 3 – rådmannens ledergruppe: Gjelder kommunalsjefer som er i rådmannens 
ledergruppe. Lønn fastsettes årlig lokalt av formannskapet. 

Ut over lokale forhandlinger/ lokal lønnsdannelse kan fagforeninger be om egne
forhandlinger dersom det er saklig grunn for det: 

Betydelige organisatoriske og/ eller bemanningsmessige endringer
Betydelig endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde
Rekruttere og beholde arbeidstakere 
Kompetansehevende etter-/videreutdanning

Lønnspolitiske kriterier: 
Mål for lønnspolitikken vil danne rammen for den lokale lønnsdannelsen. Satsningsområder, 
skjevheter og prioriterte områder vil bli diskutert på drøftingsmøter og endelig fastsatt i lokale 
forhandlinger. Vedlegg 2 – lokal lønnspolitikk i Eigersund kommune – viser hva som er den 
lokale lønnspolitikken akkurat nå. Det kan bli større og mindre endringer i disse gjennom de 
lokale forhandlingene. 

Den lokale lønnspolitikken blir bl.a fastsatt ut fra følgende kriterier: 
o Stillingens kompleksitet/ ansvarsområde
o Spesielle ansvarsområder for en tidsbegrenset periode (funksjonstillegg)
o Relevant etter- og videreutdanning
o Realkompetanse
o Lokale lønnsrammer som er høyere en sentrale lønnsrammer
o Lokal inndeling av ansiennitet som er annerledes en det som er fastsatt sentralt
o Stillinger det er vanskelig å rekruttere til

Det utarbeides lederavtaler med resultatmål for ledere i kapittel 3 i planperioden. 

Satsningsområder i planperioden: 
I perioden 2013 – 2014 vil det være følgende satsningsområder: 

o Utarbeide statistikk og bygge denne opp over år. Statistikk vil bli utlevert til 
tillitsvalgte i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. 

o Implementere lederavtale med resultatmål for ledere i kapittel 3 
o Vurdere videreutvikling av stipendordning for studenter (høyskolegruppen) 
o Se på kriterier for faglig karrierevei
o Kartlegge aktuelle objektive kriterier for differensiering av lederlønn i de ulike 

avdelinger
o Utarbeide strategisk kompetanseplan for alle avdelinger i kommunen
o Vurdere kriterier for bruk av ulike merkantile stillingskoder

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Årshjulet for lokal lønnsdannelse i Eigersund kommune
Vedlegg 2: Lokal lønnspolitikk i Eigersund kommune pr. 01.08.2012
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Vedlegg 1: Årshjulet for lokal lønnsdannelse i Eigersund kommune

1. mai 2013 Mellomoppgjør i kapittel 4 blir fastsatt av de sentrale parter.
Kostnader av lønnsoppgjøret beregnes
Vedlegg 2 – lokal lønnspolitikk oppdateres

Kartlegge aktuelle objektive kriterier for fastsettelse av lederlønn. 

Juni 2013 Det gjennomføres drøftingsmøte for kapittel 3 og 5 (og eventuelt kapittel 4 
dersom det blir lokale forhandlinger i dette kapittelet) 

Juli 2013 Det utarbeides relevante statistikker så snart lønnsoppgjøret er oppdatert i 
lønns- og personalsystemet

August 2013 Drøftingsmøte nr 2 for kapittel 3 og 5 (og eventuelt kapittel 4 dersom det blir 
lokale forhandlinger i dette kapittelet). Statistikk og andre relevante
lønnsopplysning deles ut til tillitsvalgte.

Oktober 2013 Det gjennomføres årlig lokal lønnsdannelse for kap 3 og 5 (evnt kap. 4)

Desemb 2013 Så snart den lokale lønnsdannelsen for kap 3 og 5 (evnt kap 4) er gjennomført 
skal forhandlingene evalueres. Det avklares på evalueringsmøte om det er 
behov for å ha en gjennomgang av lønnspolitisk plan for revidering. 

Jan – april 14 Partsammensatt arbeidsgruppe gjennomgår eventuelt lønnspolitisk plan. 

1. mai 2014 Ny hovedtariffavtale forhandles frem av de sentrale parter. Redaksjonelle 
endringer gjøres evnt i lokal lønnspolitisk plan. 

Juni 2014 Ny lønnspolitisk plan for perioden 2014 – 2016 utarbeides/ revideres og vedtas. 
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EIGERSUND KOMMUNE
LOKALE LØNNSSTIGER FRA 01.08.12  

1. For alle stillinger som ikke har lokalt fastsatt lønn gjelder sentral tariff
2. Alle tall gjelder årslønn for 1/1 stilling
3. Funksjonstillegg gjelder ihht. stillingsstørrelse med unntak av skole
4. Tillegg for kompetanse fastsettes v. ansettelse og gjennom forhandlinger lokalt 

Gruppe B: FAGARBEIDERSTILLINGER / TILSVARENDE FAGARBEIDERSTILLINGER

0 år 4 år 8 år 10 år
Sentral tariff B 302 700 307 000 310 200 358 800
B1: Førstesekretær 322 700 327 000 330 200 373 500

Gruppe C: STILLINGER MED KRAV OM HØYSKOLEUTDANNING

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
Sentral tariff C 350 900 357 900 369 900 402 000

371 400 378 400 390 400 422 500 425 500C1: Pedagogisk leder 
+ funksjonstillegg kr. 17.500

350 900 357 900 369 900 402 000C3: Førskolelærer 
+ funksjonstillegg kr. 17.500

350 900 357 900 369 900 402 000C4: Ped.leder uten 
      godkjent utdanning + funksjonstillegg kr. 6 000 

C6: Høyskole/bachelor v. helse, barnevern, rehabiliteringstjenesten, skole, barnehage
       Vernepleier
       Miljøterapeut
       Ergoterapeut
       Fysioterapeut
       Barnevernkonsulent
       Sykepleier (C6)* 

362 000 366 000 380 000 405 500 408 500

       * gjelder for sykepleiere ved andre enheter enn opplistet i C7

C7:  Sykepleiere ved enhetene:  Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset bo- og servicesentra, 
        2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
        Sykepleier (C7) 362 000 366 000 385 000 405 500 423 000

C2: Høyskole / bachelor med utvidet fagansvar
       Miljøterapeut I
       Ergoterapeut I
       Fysioterapeut I
       Sykepleier I (C2)*

382 000 386 000 400 000 425 500 428 500

       * gjelder for sykepleiere ved andre enheter enn opplistet i C8

C8: Sykepleiere med utvidet fagansvar ved enhetene: Lagård/Lundeåne/ Kjerjaneset bo-
        og servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård, og Rundevoll
        Sykepleier I (C8) 382 000 386 000 405 000 425 500 443 000
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Gruppe D:   STILLINGER MED KRAV OM HØYSKOLEUTDANNING MED YTTERLIGERE 
                     SPESIALUTDANNING

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
Sentral tariff D 369 500 376 000 382 200 430 000

D1: Høyskole/bachelor med spesialutdanning
  Helsesøster
  Tverrfaglig spesial-  
       utdanning (7710)
  Spesialsykepleier (D1)* 

389 100 396 700 414 500 435 000 437 000

       * gjelder for spesialsykepleiere ved andre enheter enn opplistet i D3

D3:  Spesialsykepleiere ved enhetene: Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset bo- og 
         servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
  Spesialsykepleier (D3) 389 100 396 700 414 500 435 000 448 000

D2: Miljøterapeut I / Sykepleier I med spesialutdanning
       Miljøterapeut I
       Sykepleier I (D2)* 407 000 411 000 425 000 450 500 453 500
       * gjelder for sykepleier I ved andre enheter enn opplistet i D4

D4:  Sykepleier I med spesiautdanning ved enhetene:   Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset 
     bo- og servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
        Sykepleier I (D4) 407 000 411 000 430 000 450 500 468 000

LOKAL MINSTELØNN DIVERSE GRUPPER
Teknisk avdeling 

 Fagarbeidere / tilsvarende 380 000  (10 års ansiennitet)
 Fagarbeidere med utvidet fagansvar 390 000  ”
 Underbrannmestere 400 000  ”

Merkantil
 Konsulent 388 500  ”

Skole
 Undervisningsinspektør (minus kulturskolen) 535 000

Barnehage
 Barnehagestyrere

1 avd. Husabø 496 600
2 avd. Rundevoll, Åpen barnehage 504 700
3 avd. Grøne Bråden, Slettebø, Hellvik 510 000     

OVERSIKT OVER FUNKSJONSTILLEGG:
Funksjonstillegg skole

Kontaktlærer 20 500  (+ kr. 1000 (før 500) pr. år pr. elev ut over 15 elever 
Rådgiver/sosiallærer 20 500 
Leder ressursteam 12 000 
IKT–systemansvarlig 18 300
IKT-drift   8 000
Skole: estetiske fag   4 000 (tillegg for ekstra mange elever)
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Spesialpedagoger
I skole 5 000 Forutsetninger: a) minst 50 % av stilling avsatt som spesialpedagog

b) innehar ikke kontaktlærerfunksjon   

I barnehage    8 000 over fagstige C / D  + tillegg C3 17 500 
Andre funksjonstillegg  

Faglig leder 
Barne-ungdomsarb.faget 12 000
Helsefagarb.faget 12 000
Kontorfag 12 000
Gartner,- / feierfag 2 500

Instruktør lærlinger     5 000
Instruktør m. instruktørkurs   8 000
Medisinkurs m. ordinær fullmakt     2 000 

Tillegg for særskilt krevende arbeid    
Deler av Lagård bo – og servicesenter 10 000  
Sone Slettebø II (deler av sonen) 10 000
IBO 15 000
Rusomsorg 10 000
Sone Slettebø I  minus Ryggjagården 10 000 

  Ryggjagården     5 000
Lundeåne: bofellesskap 2 10 000

Tillegg for arbeidssted      
Gruppeledere Lagård 20 000
Faglig koordinator:

Lundeåne, Kjerjaneset bss: Ind. stige C2 / C8 / D2 / D4 +   5 000
Sone Eigerøy/Lagård ” 
Sone Sentrum/Hellvik ”       
Sone Havsø/Helleland ”
Sone Rundevoll ”

Aktiv - nattjeneste:
Nattpatrulje: Hjelpepleier/fagarbeider (b) 15 000
Kjerjaneset/Lundeåne/Lagård 10 000 alle minus sykepleier    
Sykepleier – alle arbeidssteder 30 000

Lagård bo- og servicesenter / 2 vest.  
Sykepleier natt 30 000
Sykepleier 10 000

Sfo-ledere:
Hellvik/Helleland  10 000 over fagstige (B / C etter utdanning)
Eigerøy/Grøne Bråden/Rundevoll 20 000 ”
Husabø 25 000 ”

Barneverntjenesten   
Konsulenter/saksbehandlere 10 000

Legevaktsentral
Hjelpepleiere/fagarbeidere kr. 10.- pr. time

Tillegg for kompetanse:
Halvårsenhet – fag 10 000 
Psykoseskolen 20 000
2-årig fagskole 20 000
ABC Alderspsykiatri     2 500 (før 1 500)
ABC Demensomsorg 2 500 (2 år) / 1 500 (1 år)
ABC Eldreomsorg     2 500 (2 år) / 1 500 (1 år)

Videreutdanning 10 vt / 30 stp. 10 000 Gjelder ikke D1, D2, D3, D4
Videreutdanning 20 vt / 60 stp. 20 000 Gjelder ikke D1, D2, D3, D4
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________________________________________________________________ 

Fra:  Anna Hetland 

Sendt: 15.05.2013 
Til:  Kristin Bø Haugeland 
Kopi: 
Emne: Vedr: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014 
________________________________________________________________ 

 Hei
FO har ingen merknader til høringsdokumentet.

mvh
Anna

Fra: Kristin Bø Haugeland <kristin.haugeland@eigersund.kommune.no>
Til: Anita Glenne Kallhovd <anita.glenne.kallhovd@eigersund.kommune.no>; Anna Kristine Hetland 
<akhetland@yahoo.no>; Birger Christensen <birger.christensen@christensen-kontor.nhn.no>; Dag Kjetil 
Tonheim <dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>; Delta <delta@eigersund.kommune.no>; 
Fagforbundet (Heidi I. Gravdal) <hg.fagforbundet@eigersund.kommune.no>; Fagforbundet (Inger 
Walskaar Dyrsand) <iwd.fagforbundet@eigersund.kommune.no>; Gerd Lillian Refsland 
<gerd.lillian.refsland@eigersund.kommune.no>; Grete Stuen <grete.stuen@eigersund.kommune.no>; 
Grethe Lind <grethe.lind@eigersund.kommune.no>; Hovedverneombud (Ingfrid Koldal) 
<h.verneombud@eigersund.kommune.no>; Ida Kolstø <ida.kolstoe@eigersund.kommune.no>; Jarle Valle 
<jarle.valle@eigersund.kommune.no>; Norsk Sykepleierforbund <nsf@eigersund.kommune.no>; Renate 
Håland <renate_haa@hotmail.com>; "anette.puntervoll@gmail.com" <anette.puntervoll@gmail.com>; 
Steinar Nordvoll <steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>; Tom Grøsfjell 
<tom.groesfjell@eigersund.kommune.no>; Utdanningsforbundet <utdf@eigersund.kommune.no>; 
Utdanningsforbundet Yahoo <utdfeigersund@yahoo.no>; Åshild Bakken 
<aashild.bakken@eigersund.kommune.no> 
Kopi: Ragnhild Langfeldt <ragnhild.langfeldt@eigersund.kommune.no> 
Sendt: Fredag, 26. april 2013 15.24
Emne: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Hei!

Vedlagt følger høringsdokument og forslag til ny lønnspolitisk plan 2013 - 2014.

Minner om at høringsfristen er 16. mai. Denne er absolutt da frist for innlevering av sak 
er 22. mai.

Høringsuttalelse sendes undertegnede.

Mvh

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 16.05.2013 
Til:  Kristin Bø Haugeland 
Kopi: Espen Hyggen;Trond Åsmund Karlsen 
Emne: SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014 
________________________________________________________________ 

 Det vises til høring for Lønnspolitisk plan fra 2013-2014. NITO har følgende kommentarer til planen:

1. I følge Hovedtariffavtalen skal arbeidsgiver ta initiativ til regelmessig revidering av den lønnspolitiske 
planen. Når vi ser at den forrige planen varte til 2008, stiller vi spørsmålstegn ved at planen kun skal 
gjelde i ett år.

2. De lønnspolitiske målene er så rundt formulerte at de ikke gir grunnlag for føringer for 
lønnsforhandlingene. Vi ønsker oss mer håndfaste og konkrete mål slik at de ansatte tydelig kan se 
hvilke grep de kan gjøre for å påvirke egen lønnsutvikling og karriere.

3. NITO har tidligere påpekt ulempene ved funksjonstillegg. Økt fastlønn i stedet for funksjonstillegg er et 
sterkt ønske fra NITO.

4. Den lokale lønnspolitikken skal bl.a. fastsettes ut i fra realkompetanse. Det er ønskelig at det 
beskrives nærmere hvordan dette kriteriet legges til grunn, og hvordan realkompetanse vurderes i 
forhold til formalkompetanse.

5. NITO ønsker at det utarbeides statistikk over lederlønnsutviklingen, slik at vi kan bruke den som 
sammenligningsgrunnlag for NITOs lønnsutvikling.

6. Vi ber om at det i etterkant av planperioden foretas en evaluering av arbeidet for å vurdere oppfyllelse 
av satsningsområdene.

7. I følge Hovedtariffavtalen skal lønnspolitikken fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og 
utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurderingen av lønn og avansement. Dette 
er ikke nevnt med ett ord i planen, enda vi vet at Eigersund er i gruppen "minst likestilte kommuner" i 
SSBs likestillingsindeks! NITO forventer at kommunen som arbeidsgiver går foran som et godt 
eksempel med arbeidet for likestilling og likelønn.

Mvh
Åshild Bakken 
for styret i NITOs bedriftsgruppe Eigersund

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 26. april 2013 15:24
Til: Anita Glenne Kallhovd; Anna Kristine Hetland; Birger Christensen; Dag Kjetil Tonheim; Delta; 
Fagforbundet (Heidi I. Gravdal); Fagforbundet (Inger Walskaar Dyrsand); Gerd Lillian Refsland; Grete 

Stuen; Grethe Lind; Hovedverneombud (Ingfrid Koldal); Ida Kolstø; Jarle Valle; Norsk Sykepleierforbund; 
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Renate Håland; anette.puntervoll@gmail.com; Steinar Nordvoll; Tom Grøsfjell; Utdanningsforbundet; 
Utdanningsforbundet Yahoo; Åshild Bakken
Kopi: Ragnhild Langfeldt
Emne: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Hei!

Vedlagt følger høringsdokument og forslag til ny lønnspolitisk plan 2013 - 2014. 

Minner om at høringsfristen er 16. mai. Denne er absolutt da frist for innlevering av sak er 22. mai. 

Høringsuttalelse sendes undertegnede. 

Mvh 

Kristin Bø Haugeland

Kommunalsjef Personal

Eigersund kommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.05.2013
Arkiv: :FA-F07, TI-&68
Arkivsaksnr.:
13/429
Journalpostløpenr.:
13/6085

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

Helse- og omsorgsavdelingen
Sone Havsø/Helleland
Lise Ravneberg
Soneleder
51 46 38 58
lise.ravneberg@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/13 Felles brukerutvalg 05.06.2013
154/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013
037/13 Formannskapet 12.06.2013

Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og 
servicesenter.
  

Sammendrag:

Sanse- og aktivitetshage
Det planlegges en sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo –og servicesenter. 
Kjerjaneset bo- og servicesenter, er et senter med service/omsorgsleiligheter og 
leiligheter i bofellesskap for personer med demens. I tillegg gis det dagsentertilbud 
alle ukedager til hjemmeboende i kommunen, totalt 24 plasser. 1/3 av 
dagsenterplassene er spesielt tilrettelagt for personer med demens og er adskilt i 
egen gruppe med 8 plasser.  Senteret ligger på en høyde med utsikt til byen, Eieåne. 
Baksiden av Kjerjaneset har et større uteareal og grenser til elv, gang- og sykkelsti. 
Utearealet er på ca. 300 km2. Område er et flott utgangspunkt for å lage en sanse-
og aktivitetshage. Den grenser til naturskjønne omgivelser, samtidig som den er 
skjermet fra offentligheten.  

Saksgang:

 Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken.
 Planteknisk gir uttale/anbefaling i saken som hovedutvalg for eiendom, drift og 

vedlikehold.
 Formannskapet avgjør saken som fagutvalg for helse- og omsorg.

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013:

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter godkjennes i 
henhold til de planer som er skissert.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Arbeidsgruppe
Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil utarbeide forslag til innhold og planløsning 
for sanse- og aktivitetshagen, samt sørge for fremdrift av selve arbeidet for å få en 
sansehage på plass i løpet av 2013/14. 

Gruppen består av:

 Lise Ravneberg, leder av gruppen, leder for dagsenteret
 Ingunn Helland Nilsen, senterleder Kjerjaneset
 Jeanette Horpestad, faglig koordinator Kjerjaneset
 Torunn Tunheim, merkantil Kjerjaneset
 Jarl Dyrnes, Frivilligsentralen
 Åge Myklebust, Frivilligsentralen
 Grethe Lind, ergoterapeut og prosjektleder universell utforming

Saken har vært oppe i rådmannens ledergruppe, og de ga sin tilslutning til prosjektet.

Kari Agner har som medlem av frivilligsentralen påtatt seg oppdraget med å 
utarbeide skisse/planløsning for utearealet. 

Hva er en sanse- og aktivitetshage?
En sansehage er et nøye planlagt uteareal som gir frihet til å komme ut i frisk luft, alle 
årstider i naturlige omgivelser. En sansehage er utformet for å stimulere våre sanser, 
i form lyd, lukt, smak, syn. Blomster, bær, sildrende vann og lyseffekter er eksempler 
på elementer som skal bringe frem gode følelser hos oss mennesker. 
Hagen skal gi mulighet for ro, fysiske utfordringer, tilpassede sansestimuli, muligheter 
for sosialt samvær, kjente elementer og aktiviteter som kan hjelpe personer til å 
vedlikeholde og opprettholde ferdigheter. 

Betydningen av terapeutisk hagebruk, hvem er målgruppen?
I utgangspunktet har sansehager blitt brukt i miljøbehandlingen av personer med 
demens. Det meste av forskningen er rettet mot denne målgruppen, og det vises til 
gode resultater. 
Terapeutisk hagebruk vil imidlertid være nyttig også for andre beboere/brukergrupper 
i og utenfor senteret. 
Terapeutisk hagebruk har blant annet vist seg å ha effekt på adferdsproblemer og 
andre helseproblemer som søvnproblemer og nedsatt muskelstyrke. Det rapporteres 
blant annet om mindre legemiddel bruk blant beboere/brukere som gjør bruk av 
sansehager. 
Nytteverdien vil for øvrig gi økt fysisk aktivitet, praktisering av tidligere ferdigheter, 
hobbyer, gjenkjenning av tidligere opplevelser, sosialt fellesskap og opplevelsen av å 
ha utrettet noe meningsfylt. 
Tilbakemelding fra pårørende er at besøk hos ”sine” blir mer lystbetont. 

Via nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter, aldring og helse, vises det til ulike 
sansehageprosjekt rundt om i norske kommuner. Det som kjennetegner flere av 
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prosjektene, er at det ofte dreier seg om små kommuner. I tillegg har sansehager blitt 
utarbeidet i form av spleiselag mellom ulike aktører, for eksempel frivillige 
organisasjoner, næringsliv, og kommune. 
Klepp kommune åpnet sin sansehage ved Kleppheimen våren 2012, i forbindelse 
med rehabilitering av Kleppheimen. 

Hvilke elementer/aktiviteter ønsker vi i vår hage? 
Utearealet fremstår som et flott utgangspunkt for en sanse- og aktivitetshage både 
med hensyn til areal og plassering. 

Flere av nevnte elementer vil være kostnadskrevende og vil ikke være avgjørende å 
få på plass i 2013. Prosjektgruppen vil prioritere opparbeidelse av uteområdet og 
beplantning. I tillegg et lysthus, sittegrupper, fontene – sildrende vann, samt 
avskjerming mot Eieåne. 

Saksbehandlers vurderinger:
Utearealet ved senteret gir kommunen et svært godt utgangspunkt for å etablere en 
sanse – og aktivitetshage. Det finnes allerede en hage her, med busker/trær og 
avgrensede/oppmerkede gangstier. Utgang til hagen er ved kafeen, med lett 
adkomst til område. Hagen blir i dag lite brukt, men ved en oppgradering, samt få på 
plass ulike sanse-elementer vil dette område være et ypperlig sted for fysiske 
utfordringer, sosialt samvær og rekreasjon for ulike typer brukergrupper i og utenfor 
senteret. Den vil være fremtidsrettet, og gi brukere som trenger fysiske utfordringer et 
sted å oppsøke. Yngre personer med demens vet vi trenger denne type tilbud, og det 
er noe pårørende etterspør. 

Universell utforming:
Prinsippene om universell design vil bli brukt i Sansehageprosjektet på Kjerjaneset 
fordi det fokuserer på brukervennlighet og funksjonelle løsninger. Ergoterapeut og 
prosjektleder for universell utforming i Eigersund kommune vil være delaktig under 
hele prosessen, og samarbeide tett med Kari Agner som utarbeider 
planløsning/skisse for hagen. 

7 prinsipper for universell utforming vil bli vektlagt. 

 Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til 
brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

 Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig 
informasjon til brukeren på en effektiv måte.

 Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 
ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

 Like muligheter for alle - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for 
personer med ulike ferdigheter.

 Fleksibel i bruk - Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den 
synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
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 Lav fysisk anstrengelse - Uformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt 
med minimum besvær.

 Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal 
muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.)

Økonomiske konsekvenser:
I første møte i arbeidsgruppe, viser det seg å være et stort engasjement fra frivillige 
både i og utenfor senteret. Medlem av frivilligsentralen utarbeider kostnadsfritt 
planløsning for uteområdet. Medlemmer fra frivillige har vært i kontakt med en lokal 
entreprenør som kostnadsfritt vil bistå med opparbeidelse av deler av uteareal, samt 
sette opp en steinmur og gruve. I tillegg vil en lokal forening bidra med 
dugnadsarbeid. 
Øvrige kostnader beregnes å måtte finansieres via tilskuddsmidler og innsamlede 
midler fra næringsliv. 

Når det gjelder beplantning og oppgradering av busker/trær og blomster, er 
arealplan/skisse under utarbeidelse. Denne vil være klar i løpet av våren/tidlig 
sommer 2013.
  
På nettstedet til aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, vises det til 
tilsvarende prosjekt hvor finansiering i stor grad har kommet fra næringsliv og 
veldedige organisasjoner/tilskuddsmidler. Det vil blant annet utarbeides søknad til 
husbanken som har vært en finansieringskilde i tilsvarende prosjekt. Kjerjaneset har 
mottatt gave fra private givere, 20 000,-. I tillegg er det overskudd fra basar som 
holdes hvert halvannet år ved dagsenteret. Disse midlene tenkes brukt til 
utstyr/planter til hagen. 

Løpende utgifter til drift og vedlikehold av hagen, vil i følge Teknisk avdeling beløpe 
seg til ca 50 000,-. 

Det er imidlertid et mål for ledelsen ved senteret å opprettholde engasjementet fra 
frivillige til å delta på dugnad/innsats knyttet til utvikling og vedlikehold av 
sansehagen. Dersom dette ikke lykkes, vil kostnadene måtte tas av kommunen og 
tjenester eventuelt kjøpes inn da teknisk avdeling har kapasitetsproblemer.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

50.000 50.000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
1. Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo –og servicesenter 

godkjennes ikke i henhold til de planer som er skissert. 
2. Prosjekt sanse- og aktivitetshage godkjennes med foreslåtte endringer.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 23.05.2013
Soneleder sone 
Havsø/Helleland Lise 
Ravneberg

Varsel/infromasjon om befaring

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2013
Arkiv: :FA-L32
Arkivsaksnr.:
13/417
Journalpostløpenr.:
13/13972

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
038/13 Formannskapet 12.06.2013

Veinavn innenfor reguleringsplan for utbyggingsområdet 
på Hestnes
  

Sammendrag:
På Hestnes er vei 1 markert med grønt på vedlagte kart under opparbeidelse. For å kunne 
adressere boligene som vil bli liggende langs denne veien må den tildeles veinavn. 
Vei 2 markert med blått vil med unntak av de første ca. 25 m. bli opparbeidet senere. 
Tomtene i krysset mellom vei 1 og vei 2 vil kunne få adkomst fra og dermed adresse til enten
vei 1 eller vei 2. Derfor må også vei 2 tildeles veinavn nå.

Saksgang:
Formannskapet vedtar veinavn, jfr. delegasjonsvedtak i kommunestyret den 22/4-2013.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:

Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart gis navnet Mortensknutveien.
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart gis navnet Tareveien.

Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak i 
kommunestyret den 22/4-2013.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
På Hestnes er vei 1 markert med grønt på vedlagte kart under opparbeidelse. For å kunne 
adressere boligene som vil bli liggende langs denne veien må den tildeles veinavn. 
Vei 2 markert med blått vil med unntak av de første ca. 25 m. bli opparbeidet senere. 
Tomtene i krysset mellom vei 1 og vei 2 vil kunne få adkomst fra og dermed adresse til enten 
vei 1 eller vei 2. Derfor må også vei 2 tildeles veinavn nå.

Det er tidligere vedtatt veinavn på Hestnes etter en eldre reguleringsplan. Følgende navn ble 
da brukt: Tareveien, Krabbeveien, Hummerveien, Østersveien, Mortensknutveien, 
Persknutveien, Teineveien, Notveien, Snøreveien, Dorgveien, Trålveien og Torvknutveien. 
Veinettet etter gjeldende reguleringsplan er et helt annet enn på den gamle planen. Det er 
derfor nødvendig å fastsette veinavn på nytt. Det er ikke noe i veien for å gjenbruke de 
tidligere vedtatte veinavnene, da veiene ikke er bygd og veinavnene ikke tatt i bruk som 
adressenavn.
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Grunneiere som kan få endret adresse som følge av vedtaket, er tilskrevet og gitt anledning 
til å uttale seg. Flere av disse har kommet med forslag til veinavn. I tillegg er det kommet inn 
navneforslag også fra andre.
For vei 1 er det flere som ønsker navnet Mortenskutveien/Mortensknudveien. Det er også 
foreslått: Sofie Michelsens vei, Anna Bugges vei, Mortensveien og Ola Jacobsens vei. For 
vei 2 er det ikke kommet inn noen forslag.

Saksbehandlers vurderinger:
Ved valg av veinavn bør følgende prinsipper gjelde (hentet fra kartverkets adresseveileder):

 Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
 Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen
 Navnet bør passe på stedet
 Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
 Navnene bør være varierte
 Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
 En bør unngå å bruke navn på nålevende personer … … Generelt tilrådes 

tilbakeholdenhet i bruk av personnavn.
 Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, 

men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives.

I Eigersund har en primært knyttet veinavn til lokale stedsnavn. I Hestnes har vi navn som 
Hestnesveien, Kabelhusveien, Slepoddveien osv. 
Kategorinavn har vært benyttet i tettbebyggelse hvor det vært vanskelig å finne nok stedegne 
navn. En velger da gjerne ord fra lokale kultur- eller næringsforhold i veinavnene. På 
Hestnes har en valgt veinavn med tilknytning til sjø og fiske.
Personnavn har tradisjonelt vært benyttet på gater i sentrum. I de senere år har en brukt 
personnavn også andre steder, men da gjerne på et sted som personen har hatt tilknytning 
til; Kiss og Leiv Tveits vei på det tidligere institusjonsområdet Bakkebø og Ingolf Hellands vei 
på Hellvik.

Skrivemåte av Mortensknutveien/Mortensknudveien er forelagt den regionale 
stedsnavntjenesten. Vi har foreløpig ikke mottatt formelt svar fra stedsnavntjenesten, men 
de uttaler både i telefonsamtale og på e-post at begge skriveformer vil kunne brukes. I 
rådmannens forslag til vedtak er skriveformen Mortensknutveien brukt da det på øvrige 
veinavn i kommunen i hovedsak er brukt ”harde konsonanter” (p, t og k).

Ut fra det som er sagt ovenfor om generelle prinsipper og praksis i kommunen samt det 
forhold at beboere som vil få endret adresse ønsker navnet Mortensknutveien på vei 1, vil 
rådmannen foreslå at vei 1 gis navnet Mortensknutveien og at en for vei 2 bruker ett av de 
kategorinavnene en tidligere har vedtatt brukt i Hestnes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Valg av veinavn får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart gis navnet ……
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart gis navnet ……

Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak i 
kommunestyret den 22/4-2013.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
269906 Forslag til veinavn i Hestnes
272216 Forslag til gatenavn i Hestnes
272217 Forslag til veinavn i Hestnes
272470 Gatenavn Hestnes!
272474 Adresseendring + veinavn i Hestnes
272475 Veinavn i Hestens
281462 Forslag til veinavn i Hestnes
283188 Kartvedlegg veinavn Hestnes.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 21.02.2013

HESTNES TORALF; 
HESTNES INGRID; 
SELJEVOLD NINA 
ANITA; 
SCHNEIDEREIT ERIK 
V; 
MORSUND KARI ELSA; 
LEIDLAND ARILD / 
LEIDLAND AUD

Forhåndsvarsel om adresseendring

2 X 25.02.2013 Johnny Monsen Forslag til veinavn i Hestnes
3 I 08.03.2013 Frode Tengs Lorentzen Forslag til gatenavn i Hestnes
4 I 08.03.2013 Ingebjørg Hestnes Forslag til veinavn i Hestnes
5 I 08.03.2013 Grethe Lind Gatenavn Hestnes!
6 I 10.03.2013 Ivar Hestnes Adresseendring + veinavn i Hestnes

7 I 10.03.2013
Jane Karin H. Svendsen 
og Knut Vegard 

Veinavn i Hestens
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Svendsen

8 U 29.04.2013
Stedsnavntjenesten på 
vestlandet

Uttalelse til skrivemåte av adressenavn.

9 I 06.05.2013 Per Hestnes m.fl. Forslag til veinavn i Hestnes

Parter i saken:
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 25.02.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: Forslag til veinavn i Hestnes 
________________________________________________________________ 

 Forslag til veinavn i Hestnes

I forbindelse med at det i 2013 er 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn, er 
det på høy tid at en vei i Eigersund kommune blir oppkalt etter en kvinne. Det er en symbolsk verdi i at 
dette skjer i stemmerettsjubileumsåret 2013. Veien bør av samme grunn oppkalles etter en kvinne som 
har hatt stor betydning for kvinnesaken og kvinnelig stemmerett. Følgende to kvinner, blant andre verdige 
navn med tilknytning til Eigersund, er særskilt aktuelle:

Sofie Michelsen (1843-1931) - første kvinnelige kommunerepresentant i Egersund. Satt i kommunestyret 
fra 1902-1904, som representant for partiet Venstre. Valget i 1901, samme året som kvinner fikk 
begrenset stemmerett ved kommunevalg (stemmerett for kvinner var regulert av inntekt) og rett til å velges 
inn i kommunestyrene. Av over 12428 kommunestyrerepresentanter i landet kom det inn 98 kvinner i 
kommunestyrene ved valget i 1901. Michelsen er i så måte historisk.

Anna Bugge Wicksell (1862-1928). Barnebarn av Kjeld Bugge som har en egen gate og Buggebakken. 
Anna Bugge ble født i Egersund, men flyttet fra byen med sin familie da hun var 12 år. Bugge var en av 
pionerene innenfor norsk kvinnesak og senere innen stemmerettskampen for kvinner i Sverige. Hun var 
også den første kvinnelige delegat til Folkeforbundet, "forløperen til FN".

På Hestneshalvøya er det en vei som i reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes er påbegynt og som i
2013 skal navngis. Jeg foreslår at denne veien gis navnet Sofie Michelsens vei eller Anna Bugges vei.

I tidligere reguleringsplaner har det på kartet vært skrevet navn som assosieres med fiske og skalldyr, 
som Dorgeveien, Teineveien, Hummerveien, Østersveien osv. Det er fornuftig at veinavn i samme område 
har en viss sammenheng, slik at man lett kan identifisere et veinavn med et område, enten det blir disse 
navnene eller andre. I tillegg har Mortensknutveien vært nevnt, etter en topp i området som heter 
Mortensknuten. Veien inn mellom enten feltene BB14 og BB15 eller BB31 og BB33 ligger nærmest denne 
toppen, og en av disse kunne vært naturlige veier for dette navnet.
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Jeg har fått opplyst at navnet Hestnes mest trolig har sin opprinnelse etter en stein på "Rinden" som kalles 
"Hesten". I utskiftingen av Årstad utmark i 1828 står det formulert "Hesten på Rinden". Hestneshalvøya 
var fra gammelt av Årstads utmark.

Mvh
Åshild Bakken 
Prosjektleder boligutbygging Rundevoll - Hestnes, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 83 14 / Mobiltelefon: 976 94 114 Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no <mailto:aashild.bakken@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <blocked::http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården 3. etasje, Nytorget 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

Side 136 av 188



________________________________________________________________ 

Fra:  Frode Lorentzen 
Sendt: 08.03.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: Forslag til gatenavn i Hestnes 
________________________________________________________________ 

 Hei og god morgen Johnny

Ser av hovedoppslag i Dalane Tidende at det foreslås at Anna Bugge bør bli et gatenavn i forbindelse 
med opparbeidelse av nytt boligfelt i Hestnes.

Etter min mening blander man kortene her. Har ingenting i mot at kvinner også skal verdsettes og få sin 
fortjente anerkjennelse med å få gater oppkalt etter seg.

En sentrumsnær gate hadde passet for Anna Bugge jfr. gatenavnet Buggebakken ved Fuglseth trykkeri.

Hestnes forbindes med fiske/landbruk osv.

Det vil være mer riktig å kalle denne veien/gaten i Hestnes for Mortensknudveien. 

Mortensknuden ligger jo i umiddelbar nærhet og er det høyeste utkikkspunktet i Hestnes og er et sted som 
er godt kjent for de som bor har bodd i Hestnes.

"Å ta en tur til Mortensknuden" er et uttrykk som mange unge og eldre i Hestnes kjenner godt til.

Vennlig hilsen
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Frode Tengs Lorentzen

Personalrådgiver

Direkte telefon 51 46 80 26
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ingebjørg Hestnes 
Sendt: 08.03.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: 
________________________________________________________________ 

 Hei

Leser i Dalane Tidende 08.03.13 om forslag til gate/veinavn i Hestnes. Anna Bugge har ingen forbindelse 
til Hestnes og navnet blir i denne forbindelse helt feil.

Det bør brukes navn som er relatert til Hestnes og som har tilknytning til det aktuelle stedet som 
veien/veiene går.  Den nye veien som nå opparbeides bør hete Mortensknudveien/gate. Mortensknuden 
er den store "knuden" rett ovenfor den nye veien. I tilknytning til den nye veien vil det fortsatt være en 
forbindelse/gangvei til den gamle kjerreveien som går rett opp til Mortensknuden. 

Ellers blir Hestnes forbundet med sjø/fiske og veier bør ha navn som en forbinder med dette.

Vi som skal ha ny adresse i forbindelse med den nye veien har ingen tilknytnig til Anna Bugge.

Med hilsen

Ingebjørg Hestnes 

Hestnesveien 179

4372 Egersund
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________________________________________________________________ 

Fra:  Grethe Lind 
Sendt: 08.03.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: Gatenavn Hestnes! 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Henvender meg til deg for å si min mening om gatenavnvalget som ble omtalt i Dalane Tidende i dag. Jeg 
bor rett over veien for det nye feltet som nå er i ferd med å opparbeides. Vi som er født og oppvokst i 
Hestnes har i alle år brukt området veldig mye, både vinter og sommer. 

Jeg stusser veldig med navnet- Anna Bugge? Hvilken relasjon hadde hun til Hestnes, er bør finne 
gatenavn som en forbinder med noe i området. Lenger ute i Hestnes har alle de nye gatenavnene noe 
med området å gjøre.

Toppen/ fjellet bak boligfeltet heter Mortensknuten. Foreslår at gaten oppkalles etter toppen, Mortensveien 
el. Mortensknuteveien? 

Mvh

Grethe Lind
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ivar Hestnes 

Sendt: 10.03.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: Adresseendring + veinavn i Hestnes 
________________________________________________________________ 

 Hei      

ADRESSEFORANDRING :                                                                               Ref. 13/5673 / 13/417 / FA-
32

Min mor Ingrid Hestnes Hestnesv. 189 har ingen merknader til adresseforandring og regner ikke med at 
adkomsten til Hestnesveien 189 blir forandret 
da adkomsten ble lagt om/laget ny da Hestnesveien ble kraftig utvidet for en del år siden.

NAVNEFORSLAG :

Sideveien fra Hestnesveien til Hestnesveien 193-195-199 og 205 bør hete INGEMANNSVEI da han som 
bodde øverst og opparbeidet veien for lenge lenge siden het Ingemann ( død )
Hører gjerne fra deg, Johnny.

                                                  
Mvh                                                                                                                                                        
For Ingrid Hestnes,     Ivar Hestnes ( sønn )
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________________________________________________________________ 

Fra:  Knut Vegard Svendsen 

Sendt: 10.03.2013 
Til:  Johnny Monsen 
Kopi: 
Emne: Veinavn i Hestens 
________________________________________________________________ 

 Vi ser i DT av 8.3.2013 at, som et ledd i kvinnekampen, blir det blir foreslått at veien i Hestnes opp mot 
Mortensknuten skal få navn etter Anna Bugge. Siden Anna Bugge ikke hadde noen tilknytning til Hestnes 
og sannsynligvis aldri har vær her, virker det veldig unaturlig (Hestnes var langt utenom allfarveg på den 
tida hun bodde i Egersund).

Ei gate i et bynært område vil vel være det naturlige stedet å kalle opp etter forannevnte kvinne.

Siden det er brukt gode stedegne navn på veiene i Hestnes fram til nå, jfr. Lyngtangen, Kabelhusveien, 
Slepoddveien med flere, vil det være naturlig at denne trenden fortsetter. Da vil Mortensknutveien være 
det naturlige valget på forannevnte vei.

Med hilsen

Jane K. Hestnes Svendsen og Knut Vegard Svendsen

Hestnesveien 283

4372 Egersund
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.04.2013
Arkiv: :FE-223, FA-X01
Arkivsaksnr.:
08/1696
Journalpostløpenr.:
13/10966

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

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Jan Petter Leidland
Førstekonsulent
51 46 80 24
jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
039/13 Formannskapet 12.06.2013

Søknad om tilskudd til 1. mai arrangementet for 2013
  
Sammendrag:
Det har kommet søknad fra arrangementskomiteen angående tilskudd på kr. 7.500 til 1. mai 
arrangementet for 2013. Eigersund kommune har støttet dette arrangementet siden midt på 
nittitallet. Oftest med kr. 7000. I sin behandling våren 2008 reduserte imidlertid 
formannskapet størrelsen på tilskuddet til kr. 5000 som det har vært på siden.
Rådmannen foreslår på den bakgrunn at tilskuddet videreføres på dette nivået også for 2013 
arrangementet.

Saksgang:
 Avgjøres av utvalget.

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013:
1. mai arrangementet for 2013 ytes et tilskudd på kr. 5000. Beløpet belastet konto 14707. 
1011.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen tidligere politisk behandling.

Andre opplysninger / fakta i saken:
1. mai komiteen i Eigersund 2013 har søkt om kr. 7500 til årets arrangement. Komiteen 
består av Eigersund Arbeiderparti, Eigersund Sv og Dalane Fagforening avdeling 176.

Budsjettoppsettet i forbindelse med 2013 arrangementet er som følger:

Utgifter Budsjett 2013
Eksternt band Kr.  5000
Eigersund Blåseorkester Kr.  5000
Frokost Kr.  2.000
Krans Kr.  1500
Blomster/appellant Kr.  1500
Materiell Kr.  2500
Sum utgifter Kr. 18500

Inntekter
Støtte Eigersund kommune Kr.  7500
Støtte andre; LO, SV, AP, Dalane FF, Klubben Kr. 11000
Sum inntekter Kr.  18500
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Søknadene om tilskudd til 1. mai arrangementet har tidligere vanligvis blir behandlet av 
levekårsutvalg og kultur- og oppvekstutvalget. Etter ny politisk struktur behandles de av 
Formannskapet.

Av søknaden fra 1. mai komiteen fremgår det at komiteen er skuffet over at Eigersund 
kommune valgte ikke å støtte arrangementet i 2012. Og håper derfor ekstra på støtte i år. 
Pr. april har vi etter arkiv søk ikke kunnet finne innregistrert søknad for 1. mai arrangementet 
i 2012. Her må det derfor ha oppstått en feil i kommunikasjon/søknadsprosess mellom søker 
og mottaker som foreløpig ikke er avklart.  

Saksbehandlers vurderinger:
Tilbake fra midten av nittiårene utviklet det seg en ganske fast praksis når det gjelder 
Eigersund kommunes støtte til 1. mai arrangementet. Tilskuddsbeløpet lå lenge på kr. 7000 
før Formannskapet reduserte tilskuddet til kr. 5000. Dette var også tilskuddet som ble 
bevilget da formannskapet siste gang behandlet søknad om støtte til arrangementet i 2011. 
Eigersund kommune bidrar også med å sette opp flaggstenger og gjennom å stille torget 
vederlagsfritt til disposisjon.

1. mai arrangementet har gradvis utviklet seg i retning av å bli et mer åpent og familievennlig 
arrangement. Dette ser da også ut til å ha gitt arrangementet en bredere appell. 
Hovedarrangementet har sammen med andre arrangementer i byens sentrum medført at 1. 
mai nå også blitt en variert aktivitetsdag der mange ting skjer og både store og små finner 
noe artig å delta i.

Universell utforming:
Lite aktuelt å gå nærmere inn på universell utforming i denne type tilskuddsak til ekstern 
arrangør som benytter eksisterende fasiliteter i byens sentrum.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum      5000     5000       5000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum          0        0           0

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Bevilge tilskudd til 1. mai arrangementet med kr. 7.500 i tråd med søknaden.
2. Avslå søknaden.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.04.2008 1. mai komiten Søknad om tilskudd til 1. mai arrangement
3 I 06.04.2010 1. mai komiten Søknad om støtte til 1. mai arrangement 2010

5 U 22.06.2010
1. mai komiteen 
v/Oddvar Hølland

Tilskudd til 1. mai arrangementet - Melding om 
vedtak

6 I 23.03.2011 1. mai-komiteen 2011 Søknad om støtte til årets 1. mai arrangement

8 U 29.04.2011 1. mai-komiteen 2011
Tilskudd til 1. mai arrangementet - Melding om 
vedtak

9 I 05.03.2012
8. mars komiteen 
Dalane

Søknad om støtte til 8. mars arrangement 2012

10 U 12.03.2012
8. mars komiteen 
Dalane

Søknad om støtte til 8.mars arrangement 2012

11 I 26.03.2013 1. mai komiteen Søknad om støtte til 1. mai arrangement 2013

Parter i saken:
1. mai komiteen v/Elisabeth Solbakke, Skysskaffarstykket 14, 4370 Eigersund.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.04.2013
Arkiv: :FE-223, FA-C00
Arkivsaksnr.:
13/349
Journalpostløpenr.:
13/11617

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

Kultur- og oppvekstavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
040/13 Formannskapet 12.06.2013

2013 kulturmidler/idrettsmidler - driftstilskudd
  

Sammendrag:

Driftstilskuddet til lag og foreninger på kr 1.080.000 fordeles matematisk basert på oppgitte 
tall fra søkerne, brutto utgifter i 2012, antall medlemmer under 21 år, samt ukentlige 
instruksjonstimer. 

Tilskudd til drift av egne lokaler/anlegg (kr. 1.308.000) fordeles  basert på summen av betalte 
kommunale avgifter, renovasjon, forsikring og oppvarmingsutgifter. I denne ordningen er det 
ikke foretatt inndeling i kategorier.

Saksgang:
Saken avgjøres av formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 19.04.2013:

Tilskuddsmidlene for 2013 fordeles som følger:

Driftstilskudd lag og foreninger:

Idrett

Dalane sykleklubb         32 607 

Egersund dykkeklubb          9 388 

Egersund golfklubb         32 582 

Egersund karate kyokushinkai         15 169 

Egersund klatre og tindeklubb          4 103 

Egersund og Dalane Ridekl         30 385 

Egersund orienteringsklubb          6 079 

Egersund pistolklubb         13 867 

Egersund Racketklubb         23 204 

Egersund seilforening          6 475 

Egersund skiforening         13 587 

Egersund skytterlag         12 892 

Egersund svømmeklubb         24 428 

Egersund volleyballklubb         12 989 

Egersunds IK fotball       310 571 

Egersunds IK friidrett          6 773 

Egersunds IK håndball         30 340 
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Egersunds turnforening         26 165 

Eiger F K       107 544 

Helleland I L         33 870 

Hellvik idrettslag         27 493 

NMK Egersund          3 520 

Skåra rideklubb         12 257 
Ekstramidler Idrettsrådet         20 000 

Barn og unge
1. Egersund Speidergr.  NSF       19 518 
3. Egersund F.A. speidergruppe         7 518 
Bedehuset Barne- og jentelag         1 798 
Egersund misjonshus søndagsskole         4 412 
Egersund søndagsskole         1 344 
Eigerøy arb. krk. barnesangtime         4 740 
Eigerøy Søndagsskole         1 096 
Evangeliehuset, barn og unge       68 826 
F.A. søndagsskole         2 620 
Fabu Frelsesarmeen       17 824 
Fredagskoz (Misjonshuset)         2 251 
Grøsfjeld Yngres         3 465 
Hellvik miniyngres         1 050 
Hellvik yngres         1 172 
KIA         2 490 

KRIK, Helleland         2 820 
Misjonshuset søndagsskole         4 310 
Vårsol & Salama         3 880 

Musikk
Egersund drill og cheerdans 11 530
Egersund Musikkorps 5 341
Eigersund Blåseorkester 2 915
Eigersund og Husabø skolekorps 18 002
Helleland skulekorps 3 495
Hellvik skolekorps 3 400

Juniorkorpset 11 453

Misjonskorpset 3 285

Voksne

Daiye 137
Dalane hundeklubb 11 547
Egersund Røde Kors 10 717
Egersund husflidlag 4 642
Eigersund jeger&fiskerfor. 13 789
Zion Babtist youth fellowship 8 611
Helleland bygdedag 3 714
SUM 1 080.000

Driftstilskudd private anlegg:
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Dalane hundeklubb          15 847 

Dalane sykleklubb             4 220 

Egersund bedehus           19 635 

Egersund golfklubb           20 707 

Egersund misjonshus           59 300 

Egersund og Dalane rideklubb           67 451 

Egersund orienteringsklubb             8 196 

Egersund pistolklubb             6 066 

Egersund Røde kors (Mydland)             4 323 

Egersund Røde kors (Marka)           27 651 

Egersund sanitetsforening           22 154 

Egersund skiforening           15 909 

Egersund skytterlag           18 990 

Egersund racketklubb squash             4 643 

Egersund racketklubb tennis           67 527 

Egersunds turnforening           37 527 

Eigersund jeger & fiskerforening           13 039 

EIK klubbhus          61 427 

Evangeliehuset         112 601 

FA - Skriveralmenningen           51 947 

FA speiderhytte             5 027 

Røde kors Svanevannshytta           22 802 

Hadland bedehus             8 562 

Havsøy bomiljø           23 993 

Hegrestad forsamlingshus             9 946 

Helleland bedehus           10 345 

Helleland Grendehus         103 874 

Helleland idrettslag             9 299 

Hellvik bedehus           32 568 

Hellvik idrettslag           46 260 

Hellvik mannskor Lunhulen           12 150 

Hellvikshallen         106 555

NMK Egersund             3 549 

Eiger F K         144 693 

Stapnes bedehus             7 317 

Metodistkirken           23 698 

Skadbergsanden grendehus           26 292 

Skåra rideklubb           11 317 

Stiftelsen Feylingsbua           34 611 

Tonehuset           24 237 

Årrestad bedehus             1 743 

Sum     1 308 000 
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund idrettsråd fordeles et ekstra kommunalt tilskudd på kr. 20.000 i tillegg til 
budsjetterte midler på kr. 30.000.
Dette er trukket fra idrettslagenes tilskudd forholdsmessig etter vedtak på årsmøtet i 
idrettsrådet.

Fordelingssum for driftstilskudd lag og foreninger baseres i tillegg på følgende fratrekk:

Kulturmidler + idrettsmidler: Ansvar 2350     1 280 000 

Fondsavsetning til integreringstiltak        100 000 

Tilskuddsportalen          60 000 

Utgifter innsatspremie          40 000 

Drift av idretts/kulturbygg Eget budsjett 2352 1 308 000

Leie private anlegg Eget budsjett  2351 1 235 000

Idrettsrådet Eget budsjett 2357 30 000

Musikkrådet Eget budsjett 2358 30 000

Til fordeling (matematisk)     1 080 000 

Universell utforming:
Uaktuelt i denne saken

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

2 588 000 2 588 000 2 588 000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 0 0
Sum

~ o ~

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

Alle søknader fra tilskuddsmottakere
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  30.04.2013 
Arkiv: :FE- 
Arkivsaksnr.: 
13/883 
Journalpostløpenr.: 
13/12220 

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 
041/13 Formannskapet 12.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referatsaker til formannskapets møte 12.6.2013 
   
 

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 30.04.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/10646 X 22.04.2013 Tore L. Oliversen 
Økning av antall 
læreplasser i Eigersund 
kommune 

2 13/11240 X 17.04.2013  
Økonomiske sider knyttet 
opp mot nye stillinger ved 
Barneverneet 

3 13/12453 I 29.04.2013 Magma Geopark 
Varsling - Magma Geopark 
AS - generalforsamling  
tirsdag 14.mai 2013 

5 13/14286 X 20.05.2013 

Lagård Bo- og 
servisesenter Att. 
Senterleder 
Margrethe Askvik 
Haaland;  
Margrethe Askvik 
Håland 

Tilsynsrapport. Lagård Bo- 
og servicesenter 
10.1.2013. 

6 13/14288 X 20.05.2013 

Kjerjaneset Bo- og 
servicesenter. 
Att.Ingunn Helland 
Nilsen;  
Ingunn Helland 
Nilsen 

Tilsynsrapport. Kjerjaneset 
Bo- og servicesenter 
12.3.2013. 

7 13/9791 X 03.04.2013 
Lundeåne bo- og 
Servisesenter;  
Arnhild Ravnevann 

Tilsynsrapport Lundeåne 
bo- og servicesenter 
21.03.13 

8 13/14180 X 22.05.2013  Orientering om klage på 
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avslag om kjøp av 
kommunal eiendom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
277448 Økning av antall læreplasser i Eigersund kommune 
278346 Økonomiske sider knyttet opp mot nye stillinger ved Barneverneet 
280425 Varsling - Magma Geopark AS - generalforsamling  tirsdag 14.mai 2013 
280427 Årsrapport 2012_sign.pdf 
283392 Tilsynsrapport. Lagård Bo- og servicesenter 10.1.2013. 
283408 Tilsynsrapport. Kjerjaneset Bo- og servicesenter 12.3.2013. 
276253 Tilsynsrapport Lundeåne bo- og servicesenter 21.03.13 
283220 Orientering om klage på avslag om kjøp av kommunal eiendom 
219731 Søknad om kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 60 bnr. 332, Tuå byggefelt 
277679 Svar på søknad om kjøp av kommunal eiendom 
283195 Klage på avslag vedrørende kjøp av kommunal eiendom gnr. 60 bnr. 332 
283858 Svar på klage om avslag på kjøp av kommunal eiendom 
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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

Internt notat
  

  

Mottakere:

Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi

Økning av antall læreplasser i Eigersund kommune - kostnader

Vår ref.: 13/10646 / 13/779 / FE- Dato: 22.04.2013

Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Telefon: 51 46 80 15 Mobiltelefon:   

E-post: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Bakgrunn: 
Eigersund kommune har i dag totalt 26 læreplasser – 13 for lærlinger som går første år i lære 
og 13 for lærlinger som går siste år. 

Den normale fordelingen av læreplasser er slik: 

1. år 2. år
Helsefagarbeidere 7 7
Barn/ ungdom 5 5
Kontorfaglærling 1 1

Totalt 13 13

Noen variasjoner har det vært alt etter behov og antall kvalifiserte søkere til læreplasser. En 
har tidligere hatt lærlinger både innen IKT, grønt og feier innenfor det totale antall 
læreplasser. 

Ledige læreplasser blir lyst ut, og søkere blir innkalt til intervju. Søkere som ansees som 
kvalifiserte blir gitt læreplasser ut fra antall læreplasser som er tilgjengelige. Når en definerer 
hvem som er kvalifisert ser en på utdannelse/ karakterer og personlig egnethet vurdert 
gjennom intervju og referanser. 

Det er bygget opp et internt system som skal ivareta lærlingene på en best mulig måte. På 
de arbeidsplasser hvor en har lærlinger er det instruktører som har et spesielt ansvar for å 
følge opp lærlingene i det daglige. Disse instruktørene får et funksjonstillegg for å ivareta 
denne oppgaven. Hver fagretning har en faglig ansvarlig som koordinerer arbeidet mellom de 
aktuelle arbeidsplasser. Det er en person ved personalseksjonen som har et 
koordineringsansvar for lærlingene totalt sett i kommunen. Det er jevnlige samlinger mellom 
instruktører og faglig ansvarlige for å øke kompetanse og dele på erfaringer. Det er 
temasamlinger for lærlinger en gang i halvåret. 

Erfaringene viser at Eigersund kommune er en god læreplass. Vi har lærlinger innen 
helsefag som markerer seg godt både i NM, EM og VM. 

KS har på landsbasis en målsetning om at en kommune skal ha en læreplass pr 1.000 
innbygger – dvs for Eigersund kommune vil dette utgjøre 14 – 15 læreplasser. KS Rogaland 
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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

har en høyere målsetning om 2 læreplasser pr 1.000 innbygger – noe som utgjør 29 
læreplasser.

Ønske om å øke antall læreplasser – økonomiske konsekvenser: 
Fremskrivning av behov for helsefagarbeidere i årene fremover viser et stort forventet 
udekket behov. De siste årene har det vært få søkere til læreplasser som helsefagarbeidere, 
men i år har det vært nærmere 20 søkere. Intervju og referanseinnhenting pågår nå i disse 
dager. Rådmannen ønsker å utvide fra 7 til 10 helsefaglærlinger i 2013. Årsaken til at en ikke 
vil anbefale ytterlige økning er at det er viktig at vi kan tilby gode læreplasser for våre 
lærlinger, og at vi har instruktører som kan følge disse opp. Dersom økningen videreføres i 
2014 vil den totale økningen over to år være 6 læreplasser. 

I tillegg har en fått gode søkere til kontorlære – og det er ønskelig å tilby to nye læreplasser i 
2013. (mot normalt en)

En økning på 4 læreplasser i 2013 vil totalt gi 30 læreplasser i 2013 og 33 i 2014. (ut fra 
praktiske årsaker vil en ikke anbefale en ytterligere økning av kontorlæringer i 2014) 
Eigersund kommune vil da ligge langt over KS sine mål både på landsbasis og også over 
måltall for Rogaland. Dette vil gi et tydelig signal om at Eigersund kommune ønsker å være 
en god læreplass. 

Kostnader: 
Det å være lærebedrift medfører kostnader selv om en får tilskudd fra fylkeskommunen. 
Basistilskudd utgjør kr 4.697 pr. lærling pr. mnd. Lønn til lærling tar utgangspunkt i 
fagarbeiders startlønn som er kr 302.700,-. De starter med 30 % av fagarbeiders lønn og 
øker med 6 måneders intervaller til 40 og 50 %. 

Budsjett 2013: 
Økningen vil her være 4 læreplasser med laveste lønnsutgifter i 5 måneder (læreavtalen 
inngås fra august måned) Øke utgifter vil være kr 57.400. 

Budsjett 2014: 
Her vil lønnsutgiftene øke fra februar (40 % av fagarbeiderlønn) og fra august (50 % av 
fagarbeiderlønn) for 4 nye læreplasser i 2013. Øke utgifter for disse nye læreplassene vil da 
bli (helårsvirkning) kr 284.886. Reelt sett vil behov for budsjettmidler være 227.486 da noen 
budsjettmidler er gitt i 2013. 

Dersom en i 2014 ønsker å ta opp ytterligere 3 lærlinger innen helsefag vil økte utgifter bli kr 
57.400. Totalt økte utgifter blir da r 284.886.

Rådmannen vil anbefale en gradvis økning av antall læreplasser slik det fremkommer i saken 
slik at vi kan sikre oss at lærlingene får gode arbeidsplasser og gode instruktører for å følge 
dem opp. 

Med vennlig hilsen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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Internt notat
  

  

Notat til Formannskapet

Økonomiske sider knyttet opp mot nye stillinger ved Barneverneet

Vår ref.: 13/11240 / 13/728 / FE-240, TI-&14 Dato: 17.04.2013

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Dette notat tar for seg de økonomiske sidene ved de to nye stillingene som barnevernet har 
fått fra staten / Fylkesmann i Rogaland.

Fakta informasjon fra barnevernet
Fylkesmannen har innvilget tilskudd til to permanente stillinger for Dalane Barnevern fra 
01.04.13. I vedlagte tildelingsbrev framkommer at full årseffekt av en stilling i 2013 utgjør kr 
638 410,-. Tilskuddet som er innvilget med ¾ årseffekt av to stillinger i 2013 er kr kr 957 
614,-.

Som omtalt i saksframlegg av 02.04.13, er det en målsetning å kunne frigjøre noe interne 
ressurser til tiltaksarbeid som følge av styrkingen med to stillinger. Det vil primært være 
endringsfokusert tiltaksarbeid som skal styrkes, og det formål å skape varig endring i 
foreldres omsorgskompetanse slik at barnas situasjon bedres og behov for offentlig bistand 
reduseres. Barnevernkonsulentene utfører allerede en del tiltaksarbeid, men det brukes også 
miljøarbeidere/-terapeuter rekruttert i hvert enkelt tilfelle på kortsiktige oppdragsavtaler eller 
innleid konsulentbistand til en høyere kostnad enn for kommunalt ansatt fagpersonell. Når 
den totale kapasiteten i barneverntjenesten økes og det er mulig med en vridning til mer bruk 
av egne ansatte framfor personer på kortsiktige oppdragsavtaler, vil kompetanse og erfaring i 
større grad bli i organisasjonen og benyttes videre overfor andre familier. Når det gjelder mer 
bruk av egne ansatte framfor konsulentbistand, gjelder samme forhold vedr 
kompetansebygging, men det vil også medføre en bedre utnyttelse av de økonomiske 
ressursene.

Barneverntjenesten kjøper også spesialiserte endringsrettede tiltak fra Bufetat. Den siste 
tiden har Bufetat lagt ned noen tiltak og for tiltak som kommunene fortsatt kan kjøpe av 
Bufetat, er det manglende kapasitet i en del av dem. Dette medfører også økt press på 
tiltakssiden for kommunen.

Målsetningen med satsing på tiltaksarbeid vil ikke være økning i antall tiltak, men økt kvalitet 
og en bedre kostnadsutnyttelse. 

Økonomiske forhold
I det følgende tar en utgangspunkt i helårseffekten av stillingene – og bruker 
gjennomsnittslønn og mottatt informasjon.

Forhold Beløp
Lønn i fast stillinger med tillegg  840.000 kr
Overtid 35.000 kr
Pensjonsutgifter netto 175.000 kr
Arbeidsgiveravgift 150.000 kr
Kontorutgifter (lagt inn i budsjett) 150.000 kr
Sum utgifter 1.350.000 kr
- Statlig tilskudd (helår) -1.276.000 kr
Udekket 74.000 krSide 156 av 188
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Gitte av postene må forventes å ligge høyere enn det som er satt opp i tabellen. Dette knyttet 
opp mot etablering av kontor og kontordrift (hvor leie av nye kontorer utgjør den største 
potten). Utgifter knyttet til etablering av kontor er ikke lagt inn i tabellen – og vil avhenge av 
hvilket utstyr en har / må ha.

Hvis stillingene genererer nye tiltak så vil utgifter knyttet opp mot dette komme i tillegg. Til 
fradrag vil redusert konsulentbistand komme. Eventuelle størrelser på nevnte forhold er ikke 
kjent og vil kreve mer informasjon og gjennomgang av driften.

En viser til at udekkede utgifter for fellesfunksjonene må fordeles mellom 
deltakerkommunene.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 29.04.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Varsling - Magma Geopark AS - Generalforsamling TIRSDAG 14. MAI 2013 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Pål Thjømøe [mailto:pal.thjomoe@gmail.com] 
Sendt: 29. april 2013 13:43
Til: Pål Thjømøe
Emne: Varsling - Magma Geopark AS - Generalforsamling TIRSDAG 14. MAI 2013

Hei

Da blir det generalforsamling for Magma Geopark AS, tirsdag 14 mai kl 1800 i Blandeverket, Egersund.

Vi vil ha et påfølgende eiermøte som vil starte ca kl 1830 og avsluttes ca kl 2000.

På eiermøte vil vi bl.a. presentere resultater så langt av verdiskapningsprosjektet støttet av KRD.
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Vi ønsker at dersom noen av dere eiere har noen saker dere ønsker å fremme på generalforsamlingen, må vi ha de i 
løpet av uken. 

Ellers vil det være mulig å ta opp saker på eiermøte.

Foreløpig agenda ser slik ut: 

  

1.      Åpning - godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste

2.      Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen

3.      Styrets årsberetning

4.      Selskapets  regnskap for 2012

5.      Revisors beretning

6.      Godtgjørelse  til revisor

7.      Godtgjørelse til styret

8.      Valg av styre, styreleder og valgkomite

9.      Kapitalforhøyelse

Vi sender ut endelig innkalling sammen med papirene i neste uke.

Kontakt meg dersom dere ønsker mer informasjon, årsrapporten for 2012 
er vedlagt.

------------------

Med vennlig hilsen

Pål

Geolog Pål Thjømøe

Daglig leder Magma Geopark AS

Sokndalsveien 26, 4372 Egersund
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post@magmageopark.com

www.magmageopark.com

<http://www.facebook.com/groups/magmageopark>

<http://www.facebook.com/pages/Nordic-Geo-Guide-School/122641214487325>

http://www.facebook.com/NorthernGeoroutes <http://www.facebook.com/NorthenGeoroutes>

<https://twitter.com/MAGMAGEOPARK>

+4791782594
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EIGERSUND KOMMUNE
Helse- og omsorgsstaben

  
  

Lagård Bo- og servisesenter Att. Senterleder Margrethe Askvik Haaland

Sjukehusveien 38
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/14286 / 08/1335 / FA-G10 Dato: 20.05.2013

Saksbehandler: Bjarne Rosenblad Direkte telefon: 51 46 81 12 /   

E-post: bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilsynsrapport. Lagård Bo- og servicesenter. 

Vedtak

Viser til kommuneoverlegens tilsyn 10.01.13 ved Lagård bo- og sericesenter.  Tilsynet 
var varslet i brev av 27.11.12. Til stede under tilsynet var senterleder Margrethe Askvik 
Haaland, avdelingsleder Wenche Haffnes Andersen, driftsoperatør John Kåre Helland, 
driftsleder renhold Marita Gullestad og rådgiver miljørettet helsevern Ellen B. Klausen 
som kommuneoverlegens representant. 

Lovgrunnlag:
Helseinstitusjoner og boliger med heldøgns omsorgstilbud er underlagt forskrift om 
miljørettet helsevern § 9 og § 10 gitt med hjemmel i lov om folkehelsearbeid. Denne 

myndigheten er i Eigersund kommune delegert til kommuneoverlegen.  

Formål:
Etter forskriften stilles det krav om at institusjonen og boligene skal ha et fungerende 

internkontrollsystem, tilfredsstillende inneklima, tilfredsstillende renhold, helsemessig 

forsvarlig utforming, kapasitet og standard til sanitetsanlegg. Virksomheten skal sikre et 

godt sosialt miljø, forebygge skader og ulykker og forebygge smittsomme sykdommer. 
Virksomheten skal drives slik at den ikke påfører omgivelsene helsemessig ulempe.

Gjennomføring:

Tilsynet startet med dokumentgjennomgang av internkontrollsystemet. Det ble foretatt 

befaring av virksomheten og deretter en oppsummering av funnene. 

Opplysninger i saken:

Virksomheten er godkjent for 94 beboere og består av to sykehjemsavdelinger og fire 
bofellesskap med til sammen 97 beboere per i dag. Etter innføring av 

samhandlingsreformen har virksomheten registrert at nye beboere som kommer er mer 

behandlingskrevende og pleietrengende. 
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 Virksomhetens internkontrollsystem, noe elektronisk og noe permer, blir revidert 

årlig og har rutiner for at dette blir gjort kjent for alle ansatte. Revidering av 

systemet blir ikke dokumentert

 Virksomheten mangler dokumentasjon på legionellaforebyggende rutiner

 Lydgjennomgang mellom beboerrom og mellom fellesrom og beboerrom 

beskrives som utilfredsstillende av de ansatte. Enkelte beboere lager høye lyder 

som skrik og monotone lyder som virker forstyrrende for andre beboere. Dette 

vanskeliggjør mulighet for skjerming av beboere som trenger det

 Avdeling i tredje etasje i nybygget har store vindusflater mot sør og sørvest uten 

utvendig solavskjerming. Dette fører til at temperaturen i fellesrom og beboerrom 

kan bli høy til tross for innvendige lameller og persienner. Særlig vanskelig 

oppleves dette i rom hvor det ligger syke beboere og beboere med sykdommer 

som gir pustebesvær

 Virksomheten har ikke rutiner for renhold av ventilasjonskanaler

 I avdeling 2 vest kan opptil fire beboere dele ett toalett

 I avdeling 2 vest har beboerrom horisontaltliggende trepanel som er 

støvsamlende

 Avtrekksventiler blir rengjort ved hovedrengjøring. Utover dette har ikke 
virksomheten rutiner for renhold av ventilene

 Radonnivået i byggene skal kartlegges fram mot april 2013 

 Ventilasjonsrom brukes delvis som lagringsplass

 Golvbelegg på bad og WC-er i nybygget er vanskelige å holde rene

Det ble avdekket fem avvik og tre merknader under tilsynet. Avvik er brudd på 
forskriftens krav, mens merknader er forbedringsmuligheter eller anbefalte løsninger.

Kommuneoverlegen har på bakgrunn av dette fattet følgende

VEDTAK

1. Virksomheten må ha plan for utbedring av lys- og oppvarmingsforholdene i rom som 

blir oppvarmet av solen, § 10 a

2. Virksomheten må ha plan for å sikre tilfredsstillende lyd og lysforhold mellom 

beboerrom og mellom  fellesrom og beboerrom, § 10 a og d

3. Virksomheten må sikre tilfredsstillende renhold av golv på bad og wc, § 10 b og f

4. Ventilasjonsrom skal ikke brukes til lagringsplass på grunn av brannfare, § 10e
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5. Virksomheten må dokumentere legionellaforebyggende prosedyrer, § 10 f

Kommuneoverlegen/helsesjefen har følgende merknader til virksomheten:

 Revidering av internkontrollsystemet bør dokumenteres.

 Virksomheten bør ha en plan for utbedring av den sanitære kapasiteten i avdeling 

2 vest.

 Virksomheten bør ha rutiner for tilfredsstillende renhold av  horisontaltliggende 

trepanel i avdeling 2 vest og for renhold av avtrekksventiler generelt.

Under tilsynet ble det varslet at vedtak ville bli gitt. 

Vedtaket er fattet av kommuneoverlegen med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern

og lov om folkehelsearbeid.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven, 
kapittel VI innen tre uker etter at det er mottatt.

Dato for dokumentasjonen på at avvik er rettet må være levert innen 01.11.13.

Med hilsen

Bjarne L. Rosenblad
kommuneoverlege

Kopi:
Helse og omsorgssjef Eigersund kommune.

Brannvesenet Sør Rogaland, avd. Miljø rettet helsevern.
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Med vennlig hilsen

Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege
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EIGERSUND KOMMUNE
Helse- og omsorgsstaben

  
  

Kjerjaneset Bo- og servicesenter. Att.Ingunn Helland Nilsen

Kjerjanesveien 18
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/14288 / 08/1335 / FA-G10 Dato: 20.05.2013

Saksbehandler: Bjarne Rosenblad Direkte telefon: 51 46 81 12 /   

E-post: bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilsunsrapport. Kjerjaneset Bo- og servicesenter.

Viser til kommuneoverlegens tilsyn 12.03.13 ved Kjerjaneset bo- og servicesenter.  
Tilsynet var varslet i brev av 14.01.13. Til stede under tilsynet var senterleder Ingunn 
Helland Nilsen, faglig koordinator Jeanette Horpestad, verneombud Anne Berit 
Fredriksen, driftsleder bygg og eiendom Paul Gravdal, driftsleder renhold Marita 
Gullestad og rådgivere miljørettet helsevern Geir Tore Aamdal og Ellen B. Klausen som 
kommuneoverlegens representanter. 

Lovgrunnlag:
Helseinstitusjoner og boliger med heldøgns omsorgstilbud er underlagt forskrift om 

miljørettet helsevern § 9 og § 10 gitt med hjemmel i lov om folkehelsearbeid. Denne 
myndigheten er i Eigersund kommune delegert til kommuneoverlegen.  

Formål:

Etter forskriften stilles det krav om at institusjonen og boligene skal ha et fungerende 

internkontrollsystem, tilfredsstillende inneklima, tilfredsstillende renhold, helsemessig 
forsvarlig utforming, kapasitet og standard til sanitetsanlegg. Virksomheten skal sikre et 
godt sosialt miljø, forebygge skader og ulykker og forebygge smittsomme sykdommer. 

Virksomheten skal drives slik at den ikke påfører omgivelsene helsemessig ulempe.

Gjennomføring:
Tilsynet startet med dokumentgjennomgang av internkontrollsystemet. Det ble foretatt 
befaring av virksomheten og deretter en oppsummering av funnene. 

Opplysninger i saken:

Virksomheten har 42 beboere og 56 ansatte. Virksomheten består av kjøkkenavdeling, 
serviceleiligheter og bofellesskap for demente. Hjelpebehovet til beboerne i 

serviceleilighetene har økt, noe som har ført til stort arbeidspress for de ansatte og det 
registreres at det er vanskelig å få tak i personer som ønsker å arbeide i stillingene 

tilknyttet serviceboligene. To ansatte har ansvar for 22 beboere.
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 Virksomheten har startet arbeidet med å utarbeide nytt internkontrollsystem. 

 Virksomhetens internkontrollsystem er elektronisk i QM+ og er tilgjengelig for alle 

ansatte.

 Systemet har rutiner for årlig revidering og har lenke til aktuelle lover i lovdata.

 Arbeidet med ROS-analyser er påbegynt og delvis på plass. Dette skal det 

arbeides videre med.

 Opplæringsplanen for nyansatte blir signert og datert av den nyansatte.

 Renholdsplanene er tilgjengelig og plan for hovedrengjøring er påbegynt.

 Ansatte er godt fornøyd med renholdet.

 Avfall oppbevares i et nedkjølt og romslig lagerrom som tømmes regelmessig.

 Virksomheten har plan for brannvernopplæring med rutiner for øvelser og 

registrering av deltakere. 

 Radonmålinger pågår.

 Virksomheten har liste på deltakere for førstehjelpsopplæring, men har ikke 

tilgjengelig rutiner for opplæring.

  Virksomheten har vedlikeholdsplan og gode rutiner for oppfølging av bygget.

 Ansvar for vedlikehold på uteområdet er ikke avklart internt i kommunen. Ansatte 

strør på uteområdet rundt inngangspartiet ved behov, ansvar for 
parkeringsplassen er avklart.

Det ble ikke avdekket noen avvik. Det ble avdekket to merknader under tilsynet. Avvik er 
brudd på forskriftens krav, mens merknader er forbedringsmuligheter eller anbefalte 

løsninger.

Kommuneoverlegen har følgende merknader til virksomheten:
1. Virksomheten bør ha faste rutiner for førstehjelpsopplæring.

1. Ansvar for uteområdet bør avklares. 

Med hilsen

Bjarne L. Rosenblad
kommuneoverlege

Side 177 av 188



- 3 -

Kopi:
Helse- og omsorgssjef Eigersund kommune.

Brannvesenet Sør Rogaland, avd. Miljørettet helsever.

Side 178 av 188



EIGERSUND KOMMUNE
Helse- og omsorgsstaben

  
  

Lundeåne bo- og Servisesenter
Att. Daglig leder Arnhild Ravnevann
Spinnerigaten 17
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/9791 / 08/1335 / FA-G10 Dato: 03.04.2013

Saksbehandler: Bjarne Rosenblad Direkte telefon: 51 46 81 12 /   

E-post: bjarne.rosenblad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilsynsrapport. Lundeåna Bo- og Servisesenter

Viser til kommuneoverlegens tilsyn 21.03.13 ved Lundeåne bo- og servicesenter.  
Tilsynet var varslet i brev av 14.01.13. Til stede under tilsynet var daglig leder Arnhild 
Ravnevann, driftsleder bygg og eiendom Paul Gravdal og rådgivere miljørettet helsevern 
Geir Tore Aamdal og Ellen B. Klausen som kommuneoverlegens representanter. 

Lovgrunnlag:
Helseinstitusjoner og boliger med heldøgns omsorgstilbud er underlagt forskrift om 
miljørettet helsevern § 9 og § 10 gitt med hjemmel i lov om folkehelsearbeid. Denne 
myndigheten er i Eigersund kommune delegert til kommuneoverlegen.  

Formål:
Etter forskriften stilles det krav om at institusjonen og boligene skal ha et fungerende 
internkontrollsystem, tilfredsstillende inneklima, tilfredsstillende renhold, helsemessig 
forsvarlig utforming, kapasitet og standard til sanitetsanlegg. Virksomheten skal sikre et 

godt sosialt miljø, forebygge skader og ulykker og forebygge smittsomme sykdommer. 
Virksomheten skal drives slik at den ikke påfører omgivelsene helsemessig ulempe.

Gjennomføring:

Tilsynet startet med dokumentgjennomgang av internkontrollsystemet. Det ble foretatt 
befaring av virksomheten og deretter en oppsummering av funnene. 

Opplysninger i saken:

Virksomheten har 39 beboere fordelt på tre bofellesskap og 18 serviceleiligheter. I tillegg 

har senteret to leiligheter til korttidsbruk. I første etasje er det kafe som nå drives av 

NAV. Her arrangeres felles aktiviteter for de som ønsker å delta.

Følgende funn ble gjort:

 Virksomheten har startet arbeidet med å utarbeide nytt internkontrollsystem. 

 Virksomhetens internkontrollsystem skal legges inn i kommunens elektroniske 

kvalitetssystem QM+ og skal bli tilgjengelig for alle ansatte.
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 Ansatte har fått opplæring i bruken av dette systemet.

 I virksomhetsplanen er det definert mål for virksomhetens drift.

 Systemet har rutiner for årlig revidering og har lenke til aktuelle lover i lovdata.

 Arbeidet med ROS-analyser/risikovurderinger er startet sentralt i kommunen. 

Virksomheten har en plan for å tilpasse disse til virksomhetens drift når de 

foreligger. 

 Organisering av virksomheten med organisasjonskart er ikke helt avklart. Det skal 

gjøres en ny gjennomgang av ansvarsforholdene. 

 Virksomheten har et system for avviksmeldinger og vil ha fokus på bruken av 

dette systemet. 

 Virksomheten har plan for opplæring av nyansatte og vikarer. 

 Renholdsplanene er tilgjengelig og plan for hovedrengjøring er påbegynt.

 Virksomheten er fornøyd med renholdet.

 Avfall oppbevares i et nedkjølt og romslig lagerrom som tømmes regelmessig.

 Driftsleder for bygget er brannvernleder. Virksomheten har plan for 

brannvernopplæring med rutiner for øvelser og registrering av deltakere. 

 Virksomheten har plan for førstehjelpsopplæring.

 Virksomheten har ikke etablert faste rutiner for gjennomføring av vernerunder. 

 Plan for aktiviteter for beboerne er under utvikling. Leder har kontaktet ulike 
frivillige organisasjoner for å inngå et samarbeid.

 Virksomheten ligger i sentrum, uteområdene er begrensede, men lett 

tilgjengelige. I tillegg har virksomheten stort uteområde på taket. Det er planer for 

videreutvikling av dette området for å øke bruken. 

 Virksomheten har plan for førstehjelpsopplæring.

 Virksomheten har vedlikeholdsplan og gode rutiner for oppfølging av bygget.

Det ble ikke avdekket noen avvik. Det ble avdekket tre merknader under tilsynet. Avvik er 
brudd på forskriftens krav, mens merknader er forbedringsmuligheter eller anbefalte 

løsninger.

Kommuneoverlegen har følgende merknader til virksomheten:

1. Virksomheten bør ha fokus på å få på plass risikovurderinger som gjelder hele 
driften. 

1. Virksomheten bør ha oversikt over ansvarsfordelingen og organiseringen av 

virksomheten.

2. Virksomheten bør etablere rutiner for gjennomføring av vernerunder.
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Med hilsen

Bjarne L. Rosenblad
kommuneoverlege

Kopi:
Helse- og omsorgssjef  
Miljø rettet helsevern.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Orientering om klage på avslag om kjøp av kommunal eiendom
Gnr. 60, bnr. 332 Hellvik

Vår ref.: 13/14180 / 12/633 / FE-611, TI-&55, GBR-60/332 Dato: 22.05.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Telefon: 51 46 83 14 Mobiltelefon: 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no

Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland har i brev av 5/3-2012 søkt om å få kjøpe et kommunalt 
areal på Hellvik. Arealet er i kommuneplanen regulert til LNF-område. Søknaden er vurdert 
administrativt, med den konklusjon at kommunen ikke ønsker å selge arealet. Årsaken er at 
arealet i framtiden kan bli aktuelt for boligbygging. Dirdal og Helland har leid del av 
eiendommen i mange år til landbruksformål, og kommunen er interessert i fortsatt utleie, men 
ikke salg.

Avgjørelse om kjøp og salg av kommunal eiendom er ikke et enkeltvedtak med klageadgang 
etter forvaltningslovens prinsipper, da det ikke regnes som ”utøvelse av myndighet”. 
Kommunen utøver i dette tilfellet myndighet i kraft av privat handleevne. I kraft av sin 
eierrådighet og avtalekompetanse kan kommunen bestemme over bruken av sin eiendom, 
og disponere over denne ved avtale. Avtaler om kjøp, salg, leie eller lån regnes som 
disposisjoner av privatrettslig karakter og ikke utøving av offentlig myndighet.

Vedtaket om å avslå søknaden om kjøp av arealet er fattet av kommunen som grunneier, 
uten klagerett. Søker er informert om dette. Da søker allikevel har klaget på avslaget, 
refereres saken i Formannskapet.

Med vennlig hilsen

Åshild Bakken
Prosjektleder

Dok.nr Tittel på vedlegg
219731 Søknad om kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 60 bnr. 332, Tuå byggefelt
277679 Svar på søknad om kjøp av kommunal eiendom
283195 Klage på avslag vedrørende kjøp av kommunal eiendom gnr. 60 bnr. 332
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Teknisk stab

  
  

Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland

Sletteveien 24
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/10792 / 12/633 / FE-611, TI-&55, GBR-60/332 Dato: 12.04.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Direkte telefon: 51 46 83 14 / 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Svar på søknad om kjøp av kommunal eiendom

Det vises til søknad datert 5/3-2012 om kjøp av deler av Eigersund kommunes eiendom 
60/332 på Hellvik. 

Eigersund kommune har vurdert området, og finner at vi ikke ønsker å selge arealet.  I 
henhold til gjeldende kommuneplan er området regulert til LNF. Det kan imidlertid være at 
området er aktuelt for fremtidig boligareal på Hellvik, og kommunen ønsker av strategiske 
årsaker ikke å selge omsøkt område.

Med vennlig hilsen

Helge Waage Åshild Bakken
Bygg- og eiendomssjef Saksbehandler

Side 184 av 188



________________________________________________________________ 

Fra:  Ole Tom Dirdal 

Sendt: 30.04.2013 
Til:  Åshild Bakken 
Kopi: Leif Erik Egaas 
Emne: Klage på avslag vedrørende kjøp av kommunal eiendom 
________________________________________________________________ 

 Hei Åshild, vi vil med dette klage på avslaget som vi fikk fra kommunen angående vår søknad om kjøp av 
deler av kommunal eiendom på Hellvik gnr 60 bnr 332. Håper at denne klagen fører til en politisk 
behandling av søknaden vår.
Vedlagt er kopi av søknaden og avslaget fra kommunens administrasjon.

mvh Ole Tom Dirdal
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Teknisk stab

  
  

Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland

Sletteveien 24
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/14571 / 12/633 / FE-611, TI-&55, GBR-60/332 Dato: 22.05.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Direkte telefon: 51 46 83 14 / 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Svar på klage om avslag på kjøp av kommunal eiendom

Det vises til epost av 30.4.2013, der dere klager på avslaget om kjøp av kommunal eiendom;
del av gnr/bnr 60/332 på Hellvik. 

Som Dirdal ble opplyst om muntlig, er avgjørelser om kjøp og salg av kommunal eiendom 
ikke et enkeltvedtak, jf Forvaltningsloven § 2, og har dermed ikke klageadgang etter 
Forvaltningslovens bestemmelser.

I følge Forvaltningsloven er et vedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 
myndighet. Kjøp og salg av kommunal eiendom regnes ikke som utøvelse av offentlig 
myndighet, men som en avgjørelse med grunnlag i det offentliges eiendomsrett.

En orientering om saken sendes til Formannskapets møte den 12.6.2013.

Med vennlig hilsen

Åshild Bakken
Prosjektleder

Kopi til:

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester

Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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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@gmail.com 

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  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@gmail.com 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 reberglyd@gmail.com 

       

       

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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