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029/13: Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 12.6.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 26.04.2013: 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Varaordfører tok opp diskusjonen rundt veinavn og foreslo følgende forslag: 
 

1. ”Det tas utgangspunkt i at ny vei på Terlandsstykket skal hete Anna Bugges vei. 
 

2. Det legges frem en prinsipiell sak om valg av veinavn der spesielt prinsippene om bruk 
av personnavn omhandles.” 

 
Votering: 
Varaordføreres forslag enstemmig vedtatt.  

 
 
 Varaordfører stilte spørsmål om kommunens arbeid med krenkende atferd. 
 

Kommunalsjef Eivind Galtvik orienterte om kommunens arbeid med dette. Orienteringen    
sendt ut til medlemmene på e-post. 

 
 
 Frank Emil Moen (AP) tok opp at det i økonomirapporten fremholdes at utgiftssiden øker, 

særlig innenfor ressurskrevende tjenester både innenfor barnehagesektoren, skole og helse 
& omsorg, - samt økende bruk av overtid, noe som vekker bekymring og stilte følgende 
spørsmål. 

 
1)  Kommunestyret har vedtatt å styrke "tidlig innsats" i skolen, med mål om å redusere 

behovet for spesialundervisning. Hvordan har utviklingen med hensyn til bruken av 
spesialundervisning, - herunder enkeltvedtak som utløser ressursbruk vært? 

 
2)  Fint om vi kan få en nærmere forklaring på hva økningen på 7 millioner for 2013 for 

"Tiltak overfor barn og elever med behov for ekstra hjelp / bistand" innebærer jf. 
budsjettvedtakets punkt 30. 

  
3) Når vil saken "Organisering og fremdrift av Tidlig innsats for barneskolen 1. - 4- trinn" 

bli fremmet til politisk behandling jf. budsjettvedtakets punkt 30? 
 
4) Hvilke konkrete tiltak er så langt iverksatt for å redusere overtidsbruken i H&O, og 

hvilke tiltak ser rådmannen for seg vil kunne bidra til å redusere overtidsbruken 
framover? 

 
Kommunalsjef kultur- og oppvekst.Eivind Galtvik orienterte om status for spørsmål 1-3. 

 Orienteringen sendt ut til medlemmene på e-post. 
 
Kommunalsjef Nina Bolme Steinsholt helse- og omsorg orienterte om status for spørsmål 4 
og opplyste at det er satt inn en rekke tiltak for å redusere overtid, men at 
grunnbemanningen ikke har økt og at det er vanskelig å få redusert overtid på kort sikt. 
 

 



 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for barnehageopptaket for barn 
som ikke er ”rettighetsbarn”. 
 
Rådmannen orientert om at det arbeides med å få flere plasser og at problematikken tas i 
en barnehagebruksplan. 

 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for utskifting av vinduer på 

Husabø skole og må deler av dette ut på nytt anbud. 
 

Rådmannen orientert om at anbudsprosess for offentlige anskaffelser er en meget rigid 
 prosess der det ikke er rom for endringer. 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for reduksjon av 

spesialundervisning. 
 
Rådmannen orientert om at det arbeides med å dette jf. orientering fra kommunalsjef kultur- 
og oppvekst Eivind Galtvik. 

 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om inngangspartiet på Eikunda Amfi som genererer 

en del trafikk over veien til Gruset. Er det mulig å få lagt inn fotgjengerfelt der? 
 

Rådmannen orienterte om at dette ikke er en kommunal vei, men at spørsmålet kan reises 
overfor Statens Vegvesen dersom det er en aktuell problemstilling. 

 
 
 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for trenningstider på Bakkebø. 
 

Rådmannen og kommunalsjef kultur- og oppvekst Eivind Galtvik orienterte om at dette og at 
det er en dialog med bla Eiger IL om ulike spørsmål. 
 
 

 Svanhild Wetteland-Skåra stilte spørsmål om hva som er status for sak om kunstgress på 
Hellvik som skulle være lagt frem før sommeren.  
 
Rådmannen beklager sein saksgang og orienterte om at saken kommer over sommeren. 
 
 

 Rådmannen orienterte om at det nå blir ansatt HMS-koordinator og barnehagekonsulent, 
samt at kirkevergen v/Fellesrådet har lagt inn bud på Nyeveien 51 for nye kontorlokaliteter 
under forutsetning av kommunal lånegaranti. 

 
 
Votering: 
Varaordføreres forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-029/13 Vedtak: 
 

1. Det tas utgangspunkt i at ny vei på Terlandsstykket skal hete Anna Bugges vei. 
 

2. Det legges frem en prinsipiell sak om valg av veinavn der spesielt prinsippene om bruk 
av personnavn omhandles 

 
 
 

030/13: Økonomirapport  januar - april  2013  



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. 
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. 

12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS-030/13 Vedtak: 
 
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. 
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. 

 
 Vedtaket er enstemmig.  
 
 

031/13: Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll  
 

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.   



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. 

 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H): 

1. ”Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen 
som mål å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt 
parkeringsanlegg. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og 
næringsinteresser med sikte på å etablere et AS som står som eier av 
parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av kommunestyret. 

 
2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 

parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. 
Rådmannen gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser 

i sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute 
ved kulturskolen. 

 
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 fornyelsen av kort for 2014.” 
 
 
May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Dagens ordning med gratis korttidsparkering (2 timer), samt gratis parkering på 
Gruset opprettholdes inntil videre. 

 
2. Det igangsettes en kartlegging av helautomatiske systemer som kan kontrollere 

parkeringstiden i sentrum. Resultatet av denne kartleggingen, med anbefaling, 
forelegges de respektive utvalg innen utgangen av 2013. 

 
3. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales et årlig avgift 

tilsvarende de reelle dokumenterbare kostnadene kommunene har med ordningen. 
 
4. Ordningen med at politiet har ansvaret for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 

kommunen videreføres inntil videre.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 falt med 10 mot 1 stemme for. (V) 
Rådmannens innstilling punkt 2-4 falt enstemmig. 
Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP) 
Fellesforslag AP+H punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Fellesforslag AP+H punkt 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (V+FrP) 



Fellesforslag AP+H punkt 3 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP) 
Fellesforslag AP+H punkt 4 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP) 
 
 
PTU-139/13 Vedtak: 
 
1. Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 

å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og næringsinteresser med sikte på 
å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret. 

 
2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 

parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 

sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. 

 
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 fornyelsen av kort for 2014. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:  
1. ”Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål å 

etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og næringsinteresser med sikte på å 
etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret. 

 
2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 

parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis 
fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 

sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. 

 
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 fornyelsen av kort for 2014.” 
 
 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

1. ”Dagens ordning med gratis korttidsparkering (2 timer), samt gratis parkering på Gruset 
opprettholdes inntil videre. 

 



2. Det igangsettes en kartlegging av helautomatiske systemer som kan kontrollere 
parkeringstiden i sentrum. Resultatet av denne kartleggingen, med anbefaling, 
forelegges de respektive utvalg innen utgangen av 2013. 

 
3. Ordningen med at politiet har ansvaret for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 

kommunen videreføres inntil videre.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag falt med 0 stemmer for. 
Stapnes’ fellesforslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Bjellås’ forslag. (FrP+SP+V) 
 
 
FS-031/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 
å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og næringsinteresser med sikte 
på å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret. 

 
2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 

parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap. 

 
3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 

sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. 

 
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 fornyelsen av kort for 2014. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 
 

032/13: Evaluering av rusomsorgen pr april 2013         
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Oppfølgingsrapporten tas til orientering. 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-032/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 



Oppfølgingsrapporten tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

033/13: Delegasjon av helse og omsorgstjenestelov og 
sosialtjenstelov  
 

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. 
 

 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-033/13 Vedtak: 
 

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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

034/13: Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø  
 

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: 
 
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. 
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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. 

 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.” 
 
Votering: 
Rådmannens forslag punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling punkt 2 falt med 8 mot 3 stemmer for. (KrF+SP) 

Bjellås’ forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
FS-034/13 Vedtak: 
 

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) 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) 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. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

035/13: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
17.4.1013 og 2.5.2013.  
 

Forslag til vedtak 30.04.2013: 
 
Protokoll fra formannskapets møte 17.4.2013 og 2.5.2013  godkjennes. 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollene enstemmig godkjent. 
 
FS-035/13 Vedtak: 
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Protokoll fra formannskapets møte 17.4.2013 og 2.5.2013  godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

036/13: Lønnspolitisk plan 2013 - 2014  
 

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.  
 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig godkjent. 
 
ADM-004/13 Vedtak: 
 

Administrasjonsutvalget tar forslag til lønnspolitisk dokument 2013 - 2014 til 
etterretning.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-036/13 Vedtak: 
 

Formannskapet vedtar forslag til lønnspolitisk plan for perioden 2013 – 2014.  
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 

037/13: Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og 
servicesenter.  
 

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.   
 
 
05.06.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
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Felles brukerutvalg synes tiltaket er særdeles positivt. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-018/13 Vedtak: 
 

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

  
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-037/13 Vedtak: 
 

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

  
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

038/13: Veinavn innenfor reguleringsplan for utbyggingsområdet på 
Hestnes  
 

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. 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-038/13 Vedtak: 
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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. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

039/13: Søknad om tilskudd til 1. mai arrangementet for 2013  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
1. mai arrangementet for 2013 ytes et tilskudd på kr. 5000. Beløpet belastet konto 14707. 
1011. 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Frank Emil Moen (AP) foreslo slikt vedtak:  

”1. mai arrangementet for 2013 ytes et tilskudd på kr. 7 500. Beløpet belastet konto 
14707. 1011.” 

 
 
Votering: 
Moens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for rådmannens forslag. (FrP+SP+V) 
 
 
FS-039/13 Vedtak: 
 

1. mai arrangementet for 2013 ytes et tilskudd på kr. 7 500. Beløpet belastet konto 
14707. 1011. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

040/13: 2013 kulturmidler/idrettsmidler - driftstilskudd  
 

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 



 

 15

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 
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 
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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: 
 

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 
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Stiftelsen Feylingsbua           34 611 
Tonehuset           24 237 
Årrestad bedehus             1 743 

Sum 
 

    1 308 000 
 
 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Formannskapet oppfordrer lokale idrettslag å sertifisere seg gjennom Antidoping 
Norges ordning som Rent Idrettslag.  
Saken sendes Idrettsrådet for videre oppfølging og behandling.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-040/13 Vedtak: 
 

1. Formannskapet oppfordrer lokale idrettslag å sertifisere seg gjennom Antidoping Norges 
ordning som Rent Idrettslag.  
Saken sendes Idrettsrådet for videre oppfølging og behandling. 

 
 

2. 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 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

041/13: Referatsaker til formannskapets møte 12.6.2013  
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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 
avslag om kjøp av 
kommunal eiendom 

 
 
12.06.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
FS-041/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 



 
 


