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Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 
 
Kl. 11:15 Til 11:30  Orientering om status for OBD‐prosjektet v/ Nina Bolme 
Kl. 11:30 Til 11:45 Orientering om status i Hestnes-prosjektet v/Åshild Bakken 
Kl. 1200  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
  
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

042/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 25.8.2013  

043/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.6.2013  

044/13 Utbygging på Hestnes - prisfastsetting av kommunale tomter  

045/13 Tildeling av startlån - forslag til endring av Husbankens startlånordning - 
Kommunal- og regionaldepartementets  høringsnotat  - uttalelse  

046/13 Referatsaker til formannskapets møte 28.8.2013  
 
 
 
 
Egersund, 19. august 2013 
 
Leif Erik Egaas 
Utvalgsleder     Leif Broch 
      Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
TIL ORIENTERING: 
Formannskapets møte onsdag 25. september er flyttet til tirsdag  24. september till Grand 
Hotel kl. 11:00. 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.07.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1439
Journalpostløpenr.:
13/19364

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
Formannskapet 28.08.2013

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 25.8.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.08.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.07.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1438
Journalpostløpenr.:
13/19363

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
Formannskapet 28.08.2013

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
12.6.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 02.07.2013:

Protokoll fra formannskapets møte den 12.6.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
291596 Protokollen  FS-12.6.2013.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 12.06.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 08:15 Tidspunkt - til:  11:30  )
Sak – fra / til: 029/13 - 041/13

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

Følgende medlemmer hadde forfall:
Thusanee Lingeswaran – AP Solveig Ege Tengesdal – KRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Frank Emil Moen - AP Morten Haug - KRF

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

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.

Merknader til møtet:
 Pause i tiden 09:20 - 09:25 (Kommuneplanutvalget)

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

029/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 12.6.2013

030/13 Økonomirapport  januar - april  2013

031/13 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og parkeringskontroll

032/13 Evaluering av rusomsorgen pr april 2013

033/13 Delegasjon av helse og omsorgstjenestelov og sosialtjenstelov

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

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

036/13 Lønnspolitisk plan 2013 - 2014

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

038/13 Veinavn innenfor reguleringsplan for utbyggingsområdet på Hestnes

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

040/13 2013 kulturmidler/idrettsmidler - driftstilskudd

041/13 Referatsaker til formannskapets møte 12.6.2013
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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.
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 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
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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:
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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.  
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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.

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)

 

Side 11 av 192



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.
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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:
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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 
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2013
Arkiv: :FE-611, TI-&55
Arkivsaksnr.:
09/1444
Journalpostløpenr.:
13/21500

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
044/13 Formannskapet 28.08.2013

Utbygging på Hestnes - prisfastsetting av kommunale 
tomter
  

Sammendrag:
I forbindelse med utbyggingen på Hestnes ønsker administrasjonen en presisering av 
tidligere fattet vedtak. Uklarheten gjelder prisfastsetting på salg av de kommunale 
eneboligtomtene i feltet. Kommunale tomter kan selges til høystbydende på det åpne 
markedet via eiendomsmegler, eller ved loddtrekning blant påmeldte interessenter til 
kalkulerte tomtepriser. Formannskapet bes fastslå prinsippet for prisfastsettelse på de 
kommunale eneboligtomtene.

Saksgang:
Formannskapet som økonomiutvalg fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013:
1. De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 

% av tomtene i B-områdene), legges ut for salg til høystbydende på det åpne 
markedet via megler.

2. I henhold til ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter i 
Eigersund kommune” settes 5 kommunale eneboligtomter i feltene B8-B13 av til 
førstegangsetablerere/funksjonshemmede.

3. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og B24 selges på det åpne markedet 
til private utbyggere.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I kommunestyrets vedtak 043/11 av 3/10-2011, ble det blant annet vedtatt følgende punkter:

2. (…) 60 % av tomtene i B-områdene (småhusbebyggelse) tildeles privatpersoner etter 
samme prinsipper som ved tidligere kommunale feltutbygginger. Resterende B-tomter og alle 
BB-tomter selges til private utbyggere (byggefirma).

12. Alle områder/tomter skal selges av eksterne meglere. Rådmannen får fullmakt til å 
innhente anbud og inngå avtaler i henhold til dette.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Samme prinsipper som ved tidligere kommunale feltutbygginger bygger på ”Regler for 
tildeling av kommunale boligtomter og næringstomter i Eigersund kommune”, vedtatt av 
kommunestyret den 24/1-2005. Reglene angir at formannskapet skal fastsette tomtepriser 
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før et kommunalt felt til bolig eller næring averteres til salgs. Firmaer kan i utgangspunktet 
ikke få kjøpe kommunale boligtomter, uten ved særskilt søknad til formannskapet. Tomtene 
tildeles i første omgang ved loddtrekning. Deretter tildeles og selges tomter fortløpende etter 
hvert som tomtesøkere melder interesse til Eiendomsforvaltningen.

I følge reglene skal formannskapet også avgjøre om det er behov for å reservere tomter – og 
eventuelt hvilke tomter – til spesielle formål. I hvert tilrettelagt nytt kommunalt boligfelt holdes 
et visst antall tomter utenom og tildeles førstegangsetablerere under 30 år og 
funksjonshemmede som ved legeerklæring dokumenterer spesielle behov.

Til grunn for formannskapets fastsetting av tomteprisene, ligger et vedtak fra 1994 om 
”Regler for fastsetting av priser ved salg av kommunale boligtomter”. Reglene ble blant annet 
fulgt ved salg av tomtene i Tuå boligfelt på Hellvik. Prisfastsettingen skal i følge reglene 
basere seg på opparbeidelseskostnadene for feltet, en fast administrasjonskostnad (som i 
dag ikke er dekkende), og en pris per kvadratmeter råtomtareal, hensyntatt erverv av arealet, 
kapitalkostnader, andel fellesarealer og markedspris.

På hele Hestnesfeltet er det ca 85 kommunale eneboligtomter, inkludert de 13 tomtene som 
er solgt til Larsen og Bjørkeland. 60 % av 85 tomter er 51 tomter, som er vedtatt skal selges 
til privatpersoner. Det er ikke vedtatt hvilke tomter det gjelder. Slik Rådmannen tolker 
tidligere vedtak, legges de kommunale eneboligtomtene som skal selges til privatpersoner ut 
på markedet til høystbydende, for å sikre en rett pris på tomtene i forhold til det markedet er 
villig til å betale. ”Reglene for tildeling av kommunale boligtomter” iverksettes ved at et visst 
antall tomter settes av til førstegangsetablerere og funksjonshemmede.  Rådmannen foreslår 
at 5 eneboligtomter i feltene B8-B13 settes av til dette.

Saksbehandlers vurderinger:
Det som synes uklart i tidligere fattet vedtak, er om eneboligtomtene i B-områdene skal 
selges til kalkulert fastpris, eller om tomtene skal legges ut for salg via megler til 
høystbydende. Ved det første tilfellet vil prisen bli fastsatt av formannskapet iht vedtatt regler, 
ved det siste tilfellet vil verditaksten/markedsprisen bli vurdert av ekstern megler. I vedtaket 
fra 3/10-2011 er det lagt til grunn at råtomtegrunnlaget legges på 65 millioner kroner. Det er 
dermed en tydelig forventning til inntjening på salg av tomter i Hestnes. Salg av tomter på det 
åpne markedet via megler, antas å gi en høyere tomtepris enn ved kalkulasjon av en fast 
pris. Ved avgjørelse av prinsippet for prisfastsettelse på eneboligtomtene, må det velges 
mellom fastpris på tomtene eller markedspris på tomtene. 

Feltene B8-B13, med 24 eneboligtomter, har en naturlig avgrensing, og er i sin helhet i 
kommunalt eie. Dette området kan være gunstig å bygge ut i kommunal regi, og velge 5 av 
tomtene for salg til førstegangsetablerer/funksjonshemmede. Resten av tomtene i dette feltet
foreslås å legges ut på det åpne markedet til høystbydende. Feltene B1-B7 er per i dag 
delvis kommunale, delvis i privat eie. Disse feltene kan være naturlig å selge til byggfirmaer 
(samlet eller delt), jf vedtaket om at 40 % av B-tomtene skal selges til private utbyggere. 
Opparbeiding av infrastrukturen utføres enten i privat eller kommunal regi, med 
anleggsbidrag/refusjon fra alle de øvrige tomtene i dette området. Arealet i feltet B24 egner 
seg også for salg til privat utbygger.

Alle BB-områdene er vedtatt skal selges til private utbyggere. Disse legges ut for salg til 
høystbydende på det åpne markedet. 
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Universell utforming:
Kommunen vil så langt det er geografisk mulig etterstrebe mest mulig universelt utformede 
områder. Imidlertid vet vi at området er svært kupert. På det nåværende tidspunkt har vi ikke 
oversikt over hvilke tomter som er best egnet til tomtekjøpere med nedsatt funksjonsevne, 
men forholdet vil bli vurdert på et senere stadium.

Økonomiske konsekvenser:
Prinsippene for prisfastsetting av tomtene i Hestnes er viktige, og kan få konsekvenser for 
inntjeningen. Det er imidlertid vanskelig å forene både ønsket om høyest mulig inntjening på 
salg av tomter og ønsket om å kunne tilby attraktive, prisgunstige tomter til innbyggerne. På 
grunn av høye infrastrukturkostnader, som er vedtatt skal belastes tomtene i feltet, vil 
tomteprisene i Hestnes uansett bli relativt høye. En ren budrundeprosess antas å gi en 
høyere fortjeneste enn kalkulasjon av fastpris på tomtene. Som skissert i saken, legger 
Rådmannen opp til salg til høystbydende.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Rådmannen skisserer én mulig løsning for prisfastsettelse i sitt forslag til vedtak, basert på 
tolkningen av tidligere fattet vedtak fra 2011. Alternativ løsning til prisfastsettelse i pkt 1 kan 
være enten:

 De kommunale eneboligtomtene som er vedtatt skal selges til privatpersoner (dvs 60 
% av tomtene i B-områdene) legges ut for salg til kalkulert fastpris og loddtrekning. 
Råtomtprisen for boligareal i Hestnes fastsettes til kr …… per kvadratmeter.

eller:
 De kommunale eneboligtomtene i feltene B21, B22, B23, B25, B28 og BB34 legges 

ut for salg til høystbydende. Eneboligtomtene i feltene B8-B13 legges ut for salg til 
kalkulert fastpris og loddtrekning. 5 av tomtene settes av til 
førstegangsetablerere/funksjonshemmede. Prisreduksjonen på 25 % belastes de 
øvrige tomtene i feltene B8-B13. De kommunale eneboligtomtene i feltene B1-B7 og 
B24 selges til private utbyggere. Råtomtprisen for boligareal i Hestnes fastsettes til kr 
…… per kvadratmeter.

Antallet tomter som settes av til førstegangsetablerere/funksjonshemmede kan endres. 
Alternativ til å avsette visse tomter til førstegangsetablerere/funksjonshemmede, er å velge 
andre kommunale boligområder til dette formålet, eller å opprette et fond som berettigede 
kan søke på, ved å avsette en viss sum fra salg av alle tomtene til fondet.

Det er mulig å velge andre felter enn de Rådmannen foreslår for salg til privatpersoner.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
295265 Hestnes Plankart 2000rev_09 Ramme A1 2000.pdf
295588 KS-vedtak om utbygging i Hestnes 03.10.2011.doc
295267 Regler for tildeling av kommunale boligtomter.pdf
295266 Regler for fastsetting av priser ved salg av kommunale boligtomter 17.10.1994.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 01.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

3 U 23.06.2009 Knut Vegard Svendsen
Salg av kommunale tomter Hestnes -
Rundevollsområdet,BB - områder til private 
utbyggere

4 I 25.01.2010 Adv. Svein Ueland Advokatutredning

14 I 31.03.2010 BBE Takst
Hestnes Panorama - verditakst over del av 
utbyggingsområde - Eigersund kommune

5 I 22.04.2010 Advokat Svein Ueland
Reguleringsplan boligområde Rundevoll -
Hestnes - utbyggingsavtale

6 I 04.05.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. Granholmen i Lundeelven gnr. 46 bnr. 824 
- makebytte med tomt i Hestnesområdet

7 I 01.06.2010 Advokat Svein Ueland
Vedr. faktura juridisk bistand reguleringsplan 
Hestnes

8 I 21.06.2010
Ellen Puntervoll 
Torstensen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - makebytte 
med tomt i Hestnesområdet - forespørsel

9 X 28.06.2010
Helge Waage; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Granholmen i Lundeelven. Egersund - avtale 
datert 28.01.01 - makebytte tomt Hestnesområde

10 U 08.09.2010
Ellen Puntervold 
Tostensen

Vedr. oppfyllelse av kjøpekontrakt av 28.02.2001 
vedr. kjøp av 46/824 - Granholmen i Lundeelven

13 I 22.11.2010 Siv.ing. Rodvelt AS
Verdivurdering av eiendommen 28.02.11, 
Hestnes Panorama

11 U 03.12.2010
Harald Rodvelt AS; 
BBE Takst v/Arne 
Hauge

Kart over kommunale eiendommer - utbygging 
Hestnes

17 I 07.12.2011
Woga Wildberg & 
Akerhaugen DA

Utbygging boligfelt - merverdiavgift - notat

22 I 04.06.2012 Asplan Viak AS Avtaledokument - Asplan Viak AS
23 I 30.07.2012 Asplan Viak Avtaledokument rådgivertjenester infrastruktur

27 U 03.01.2013 Egil Otto Hestnes
Vedrørende veigrunn i reguleringsplan 
Rundevoll-Hestnes

29 U 28.02.2013

Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland; 
Bjerkreim Trelast; 
Eger Bygg; 
Per Steinar Berentsen; 
Ketil Helgevold; 
Leif Erik Egaas

Møte med Egersund Eiendomsutvikling
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30 I 25.03.2013 Harald Aarstad Befaring av veitrasé
31 U 12.04.2013 Harald Aarstad Møtereferat fra møte om tomtefordeling
34 I 08.08.2013 Dalane energi IKS Kort notat etter dagens møte (08.08.2013)

35 U 13.08.2013

Dalane Energi; 
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland; 
Torbjørn Helland Maskin 
AS; 
Per Steinar Berentsen

Møtereferat fra oppstartsmøte vedr strøm til 
første boligfelt i Hestnes

Parter i saken:
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Gang- og sykkelveg

Dato: Sign:

REGULERINGSPLAN FOR:

SAKSHANDSAMING
1. GANGS HANDSAMING
UTLAGT TIL OFFENTLEG ETTERSYN:
2. GANGS HANDSAMING

KORREKSJONER:

Planen er utarbeidet av: Dato:

PLAN NR.

UTBYGGINGSOMRÅDE PÅ HESTNES

Kontroll:
Prosjektleder:
Saksbehandler:

Fil:                   Hestnes Plankart.dwg
Prosj.nr:          510322

Målestokk:      1:2000

Korr.:

VEDTATT: KOMMUNE STYRET

29.02.08

TEGNFORKLARING

DIVERSE STREKSYMBOLER

Planavgrensing
Formålsgrense

Tursti

Regulert tomtegrense

3. TRAFIKKOMRÅDER
Kjøreveg

PBL.  § 25, 1.LEDD

1.BYGGEOMRÅDER

Bolig (B og BB)

4. FRIOMRÅDER

Anlegg for lek (L)
Friområde

Annen veggrunn

Gangveg

Offentlig bebyggelse (OB)
Bolig/Allmennnyttig (BA)

Parkeringsplass

Felles lekeareal

7. FELLESOMRÅDER
Felles avkjørsel

Euref 89, UTM sone 32, NN 54

Nord

MED REGULERINGSBESTEMMELSER

6. SPESIALOMRÅDE
Frisiktsone

Restriksjonsområde
Frisiktlinje

Grav- og urnelund
Naturvernområde (land)

Busstopp

BB 31 Sonebetegnelse
2.6 daa Areal på formål i dekar

RS
JD
AK

B

23.06.08 AKA: Atkomstveg til OB utvidet, lagt inn BB36 og byggeområde for 13/816
04.11.08 AKB: Div korrigering etter merknader

BB30

4.6 Daa

36.8 Daa

1.5 Daa

BA

BB32

BB33

BB31

B8

B13

BB15

BB12

BB16

BB10

BB13

BB11

BB3

BB8

BB4

BB6

BB5

B2

BB2

BB1

B1

B4
B3

B5

B6

B9

B10

B11

BB34

R

B23

B22

OB

B27
B26

B28
B36

B32

B
us

s
Bus

s

B
us

s

2.9 Daa

4.1 Daa

4.6 Daa

4.2 Daa

2.2 Daa

0.7 Daa

6.0 Daa

B7

5.0 Daa

17.3 Daa

7.0 Daa

5.1 Daa

B21
1.5 Daa

2.2 Daa

7.7 Daa

6.0 Daa

23.9 Daa

7.8 Daa

6.4 Daa

5.7 Daa B29

11.7 Daa

3.1 Daa

3.1 Daa

2.9 Daa

B30
6.7 Daa

B31
2.0 Daa

B34
1.7 Daa

B33
1.5 Daa

B35
0.7 Daa

3.4 Daa

BB14
4.1 Daa

2.6 Daa

2.0 Daa

BB9

BB7

2.3 Daa

3.4 Daa
2.7 Daa

1.6 Daa

2.2 Daa

2.4 Daa

6.0 Daa

2.1 Daa

2.1 Daa

1.6 Daa

B12
1.3 Daa

1.6 Daa

1.9 Daa

2.1 Daa

2.0 Daa

4.7 Daa

BB17
0.9 Daa

B25
1.5 Daa

BB35
2.0 Daa

B24
1.1 Daa

L

L

Grav- og urnelund

L

L

L

Kvartalslek

L

L

B
us

s

B2

BB36
3.9 Daa

2.2 Daa
BB4
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KS-043/11 Vedtak 3.10.2011:
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelse (alternativt leie inn) i en 100 % stilling
for oppfølging av kommunale utbyggingsprosjekter med hovedfokus på oppfølging
av utbygging Rundevoll – Hestnesområdet. Kostnader ved stillingen
prosjektbelastes. Denne stillingen må være på plass før øvrige punkter iverksettes.
2. Utbyggingen av Rundevoll – Hestnesområdet skjer i regi av Eigersund kommune.
Utbyggingen skjer etappevis, i mindre felt, med start i den sørlige delen. 60% av
tomtene i B-områdene (småhusbebyggelse) tildeles privatpersoner etter samme
prinsipper som ved tidligere kommunale feltutbygginger. Resterende B-tomer og alle
BB-tomter selges til private utbyggere (byggefirma).
3. Utgifter knyttet opp mot overordnet infrastruktur skal dekkes av salg av tomter – og
hvor tomteprisen settes slik at kommunale utgifter samt tomtepris dekkes.
4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse som skal gjennomføre
klargjøring av formelle og praktiske forhold før utbygging Rundevoll – Hestnes
igangsettes.
5. For å redusere finansutgiftene til Eigersund kommune settes det av midler til
følgende nye fond (som skal nyttes som egenkapital), ved salg av tomter:
a. Utbygging av delfelt (når det er aktuelt)
b. Overordnet infrastruktur
6. Det etableres en avtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen
(hvor de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne utbyggingen
legges det inn 13 kommunale tomter (som naturlig hører med i delfeltutbyggingen).
Utgangspunktet er at Larsen & Bjørkeland skal administrere utbyggingen og hvor de
kommunale tomtene selges til markedspris. Rådmannen får fullmakt til å selge de
kommunale tomtene i felt B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder
godkjenne pris på tomtene. De første 13 kommunale tomtene selges samlet ut etter
markedspris.
7. Det fremmes egen sak om utbyggingstakt og finansiering av utbyggingen for
boligområdet i Rundevoll – Hestnesområdet. Saken skal ta opp hvilke felt som skal
inn i en utbyggingsavtale om fremtidig utbyggingsrekkefølge for delfeltene –
herunder krav om utbyggingsavtale for alle aktuelle B og BB-områder.
8. Salg av råtomter som Eigersund kommune eier settes av på Tomteutviklingsfondet.
9. Utbygging av tomter skal finansiere utgifter knyttet opp mot utbyggingen og
overordnet infrastruktur. Utgiftene knyttet opp mot overordnet infrastruktur
(samlevei, ”overordnet” vann/avløp, større lekeplasser og strøm) fordeles med et like
stort beløp per boenhet.
10. For å unngå at Eigersund kommune sitter igjen med utgifter som må dekkes over
driftsbudsjettet legges det til grunn at utnyttelsesgraden blir på 400 boenheter i et
nytt boligområde i Rundevoll-Hestnesområdet. En legger til grunn at
råtomtegrunnlaget legges på 65 millioner.
11. Dersom gravlund vedtas etablert på Rundevoll, må utbyggingene ses i
sammenheng.
12. Alle områder/tomter skal selges av eksterne meglere. Rådmannen får fullmakt til å
innhente anbud og inngå avtaler i henhold til dette.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.07.2013
Arkiv: :FE-252, TI-&00
Arkivsaksnr.:
11/2234
Journalpostløpenr.:
13/21136

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
045/13 Formannskapet 28.08.2013

Tildeling av startlån - forslag til endring av Husbankens 
startlånordning - Kommunal- og regionaldepartementets  
høringsnotat  - uttalelse
  

Sammendrag:
Utgangspunktet for denne saken er ekspedisjon fra Kommunal - og 

regionaldepartementet, datert 28.06.2013 vedrørende høring – forslag til endring av 
Husbankens startlånordning.

Departementet har altså sendt på høring forslag om ny forskrift om startlån og 
endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Saksgang:
Forelegges formannskapet for behandling og eventuell uttalelse til 
Kommunaldepartementet.

Rådmannens forslag til vedtak 30.07.2013:

Eigersund kommune slutter i store trekk opp om ny forskrift om startlån og endringer i 
forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.                                            
Utkastet representerer en omlegging av praktiseringen i kommunen som kan 
innebære at risikoen for tap på ordningen økes. Dette må ordningen hensynta.
Eigersund kommune vil med dette foreslå å gjeninnføre ordningen med kjøpslån via 
Husbanken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Høringsutkastet går på:
1:  Ny forskrift om startlån  
2: Endring i forskrift om rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Eigersund kommune har de senere årene økt gjennom årlige budsjettvedtak
opptaket av lånebeløpet i Husbanken for videreutlån til søkere på startlån, betydelig. 
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For 2013 har vi vedtak på inntil 30 millioner kroner i låneopptak. I henhold til vår 
kommunens retningslinjer  gis startlån som del av toppfinansieringen til enkeltsøkere 
som ønsker å kjøpe bolig eller refinansiere eller utbedre bolig. I henhold til Eigersund 
kommunens retningslinjer pkt. 2 om hvem som kan få lån heter det, sitat: ” Startlån er 
behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 
forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på 
humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Husstander 
med funksjonshemmede medlemmer og unge husstander mellom 18-35 år som skal 
etablere seg i egen bolig for første gang, skal ha høy prioritet ved fordelingen av 
kommunale utlånsmidler.”    

Vi forsøker å følge dette nøye ved den enkelte søknadsvurdering. Det må dog 
understrekes at i den faktiske daglige saksbehandlingen er kommunen opptatt av å 
sikre utlånene best mulig for mulige tap og tillegger tilfredsstillende fremtidig 
betalingsevne basert på inntektsbringende arbeid vesentlig betydning.
Hovedgruppen som nå får Startlån er unge med ”god” økonomi, men som mangler 
de 15 % av toppfinansieringen som ikke banken som gir grunnfinansieringen, dekker.
Basert på grunnfinansiering i de lokale banker som da i første omgang har foretatt en 
grundig saksbehandling av den enkelte søknaden foretar vi i økonomiseksjonen en 
nøye gjennomgang av saksdokumentene, simulering i Husbankens ekstranett før et 
3 personers utvalg treffer den endelige beslutningen i forståelse med kommunalsjef 
økonomi, i tviltilfelle. 

På denne bakgrunn mener vi at saksbehandlingen er godt i varetatt. Søkerne har da 
også klagerett etter forvaltningsloven til kommunen sitt faste utvalg for klagesaker. 
Dette blir jo en noen grad benyttet. Herved er også et folkevalgt element involvert i 
beslutningsmodellen.

Saksbehandlers vurderinger:
Vi har gjennomgått høringsutkast og da med spesiell vekt og interesse på pkt. 3 og 4 
som på mange måter er essensen i utkastet. Dersom vi oppfatter formuleringene og  
drøftelsene her i § 3 rett så er dette en dreining i den praktiseringen som vi har fulgt 
de senere år.
Dette er også sagt i oversendingsskrivets 2. ledd, 1. setning, hvor det heter:
”I høringsutkastet foreslår departementet at startlånet skal rettes tydligere mot de 
med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet.”    

I kommentarene fremheves også følgende formulering:
”Manglende evne til å oppfylle krav stilt av offentlig myndighet om egenkapital for å få 
lån i finansinsinstitusjon, gir ikke i seg selv grunnlag for å fravike nevnte vilkår.” 
Det betyr etter vår vurdering at når enkeltsøkere har tilfredsstillende inntektsevne
gjennom fast jobb og er førstegangsetablerere men mangler midler til å få oppfylt 
kravet om egenkapital på 15 % som bankene er pålagt, så kan dette oppnås eller til 
dels oppnås gjennom søknad om startlån hos oss i dag. En forutsetter da at søker 
satser på nøktern og rimeligere boligstandard. I praksis hos oss innebærer dette 
boliger, hus og leiligheter mellom ca. kr. 1.200.000 og kr. 3.500.000. Dersom 
foreliggende forslag vedtas faller trolig denne gruppen søkere helt eller delvis ut av 
vår gruppe slik administrasjonen oppfatter forslaget. Vi har de senere dager forsøkt å 
få dette nærmere klarlagt hos våre sentrale myndigheter. 
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Saksbehandler fikk i går kontakt med en informasjonsansvarlig i Husbanken som 
bekrefter at det er denne gruppen som en tenker på når en snakker om ”manglende
evne til å oppfylle vilkår stilt av offentlig myndighet om egenkapital.” Så kan en si at 
dette nødvendigvis ikke er urimelig da unge etablerere i denne gruppen over tid vil 
kunne skaffe boligen eller få hjelp andre steder. Spørsmålet  om det er disse som 
skal hjelpes via startlånordningen  blir mer et politisk spørsmål. 
En oppfatter også forslaget som et ønske om  å skape mer forutsigbarhet og likhet 
fra kommune til kommune.

Ser en på § 4 isolert sett så synes forslaget nokså i tråd med det vi møter til daglig og 
slik vi ser på sakene. Men dersom en vurderer dette punktet sammen med det 
foreslåtte innholdet i pkt. 3 og hvem som kan få startlån her i a) og b) så går dette 
ikke helt i hop etter vår vurdering. Slik vi leser forslaget nå, etter innhentede 
avklaringer,  går vi over til en betydelig mer sosialorientert ordning hvor økonomisk 
betjeningsevne tillegges mindre vekt. Det vil øke risikoen for at kommunen kan gå 
med tap på ordningen.  Samtidig vil vi understreke at i våre daglige gjøremål søker vi
også i dag å fange opp de tilfelle som det statlige ordningen med startlån og 
presiseringen om en tydligere innretning, er ment å ivareta. Fremtidig betjeningsevne 
har i vår praktisering vært et bærende element. 

Når det gjelder utvidelse av avdragstid fra 30 til 50 år er dette betydelig men sett opp 
mot det som skal i varetas, så føler vi at § 6 er rimelig bra utformet.                                              
Når det gjelder § 7 så kan dette i realiteten bety at all risiko er på kommunen når
kommunen etter forslaget skal ha tapsrisikoen for de første 25 % av gjenstående 
hovedstol samt forfalte renter og omkostninger for realisering av pant.

Forøvrig har vi ikke kommentarer til pkt. 2 i høringsutkastet.

Rådmannen er av den oppfatning at deler av dette handler mer om politikk enn 
administrasjon. For administrasjonen er det viktig å få et klart regelverk å forholde
oss til og sørge hele tiden for at hensynet til en overordnet og god 
økonomiforvaltning også på dette saksfelt sikres best mulig.                          
Administrasjonen  vil her også nevne at Husbanken burde gjeninnføre kjøpslånet da 
dette treffer en viktig gruppe. Kjøpslånet er nærmere forklart en ordning som 
Husbanken hadde tidligere der vanskeligstilte kunne søke om lån til kjøp av bolig. Nå
er ordningen at det kan gis grunnlån via Husbanken til oppføring av bolig.                                                                                                                             
Etter en nøye gjennomgang av det tilsendte utkastet mener rådmannen at det er 
viktig at vi får på plass et forutsigbart regelverk for kommunene å forholde seg til slik 
at kommunene vet hva ordningen skal baseres på.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Vanskelig å forutsi men trolig noe større tap må påregnes. 
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Utkastet støttes ikke slik det fremsettes idet en mener at ordningen med mulighet for 
topplån/toppfinansiering etter dagens praktisering, bør videreføres.
  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
291225 Forslag til endring av startlånet - høring
291227 Startlån - forskrift 27 06 13.docx (L)(625657).docx (L)(625724).pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 03.11.2011 Til Bankene
Rutiner for tildeling av startlån i Eigersund 
kommune

2 U 03.11.2011
Sparebank 1 SR-Bank 
Egersund

Startlån - 2012

3 U 03.11.2011 DNB Nor Egersund Startlån - 2012

4 X 07.11.2011
Eigersund kommunes retningslinjer for tildeling 
av startlån

5 X 07.11.2011 Søknadsskjema - startlån

7 I 05.03.2012 Husbanken
Startlån - fremdeles et viktig boligsosialt 
virkemiddel for kommunen

8 I 28.06.2013
Kommunal- og 
Regionaldepartement

Forslag til endring av startlånet - høring
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DET KONGELIGE

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Horingsinstansene i følge liste

Dcres ref. ref. Dato

13/1751-1 28.062013

Høring - forslag iii endring av Husbankens startlånsordning

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på horing forslag om ny forskrift
om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

I høringsutkastet foreslår departementet at startlånet skal rettes tydeligere mot de med
langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet. For det andre foreslår
departementet at avdragstiden for startlån i særlige tilfellerkan utvides fra 30 til 50 år.
Forslagene er en oppfølging av tiltak som ble varslet i boligmeldingen, Meld. St. 17 (2012-
20013) Byggje,bu leve.

Viber om at horingsuttalelser både sendes elektronisk til postmottakrd.dep.no og på
papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak
13/1751.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september 2013.

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektor

' tc)1tvc
Sherri Afshar
forstekonsulent

Postadres.a. Kolgoi-adresst. og bsgoingsavdelingon Saksbehandler
Pwctholts S112 Dcp Stt Sherri f<liar
hi C-12 0.10 22217'11
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Høringsutkast: 
  
1: Ny forskrift om startlån 
2: Endring i forskrift om rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken 

 

1: Forskrift om startlån fra Husbanken 

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet … med hjemmel i Lov 29. mai 
2009 nr. 30 om Husbanken § 1 fjerde ledd.  

 

§ 1. Formål  

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan 
skaffe seg en egnet bolig og beholde den.   

§ 2. Långiver 

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.  

§ 3. Hvem kan få lån 

Kommunen kan gi lån til husstander som:  

a) ikke får lån eller omsøkt lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner og 

b) som har langvarige problemer med finansiering av eid bolig 

Vilkåret i første ledd bokstav b kan fravikes dersom husstanden har barn eller særlige 
sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil 
bolig innen kort tid taler for det. Vilkåret i første ledd bokstav b kan også fravikes 
dersom husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med 
startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin. Manglende evne til å 
oppfylle krav stilt av offentlig myndighet om egenkapital for å få lån i finansinstitusjon, 
gir ikke i seg selv grunnlag for å fravike nevnte vilkår.    

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. Kommunen kan blant annet legge vekt 
på at husstanden har en utrygg eller uegnet bosituasjon, og kan få en bedret 
bosituasjon ved hjelp av startlån. Søkeren skal ha evne til å betjene lånet over tid og 
fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.  

§ 4. Hva det kan gis lån til 

Kommunen kan gi lån til: 

a) kjøp av helårsbolig, 
b) utbedring og tilpasning av bolig, 
c) oppføring av ny bolig og  
d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i 

boligen 
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Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med 
prisnivået på stedet.  

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det 
private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om 
samfinansiering kan oppnås. 

§ 5. Prioriteringer 

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet.  

§ 6. Rente- og avdragsvilkår  

Rente- og avdragsvilkår for lån fra Husbanken til kommunene er regulert i forskrift 25. 
mai 2011 nr. 550 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken. Startlån fra kommunen 
skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.  

Startlån nedbetales normalt over 30 år. I særlige tilfeller kan det innvilges en løpetid 
på startlånet på inntil 50 år. Det forutsettes da at: 

a) det dokumenteres at låntaker har varig pensjonsytelse, 
b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov i et langsiktig 

perspektiv, 
c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige leieboliger i området er uegnede og/eller 

innebærer en betydelig høyere utgift i et langsiktig perspektiv enn det aktuelle 
startlånet, og   

d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi 
et lån med kortere nedbetalingstid  

Vilkåret i første ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i 
fare for å miste boligen, og kan dokumentere lav, forutsigbar arbeidsinntekt. 
Vilkårene i første ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i 
fare for å miste boligen.  

Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til 
dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske 
utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 
prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det 
overskytende beløpet.  

Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre 
nedbetalingsplaner, uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og 
Husbanken. 

§ 7. Sikkerhet for lånet og dekning av tap  

Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån. Startlån fra kommunen bør sikres med 
pant i boligen. 

Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt 
forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et 
eventuelt restbeløp.   

§ 8. Klageadgang 
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Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner for videre 
utlån til enkeltpersoner.  

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på kommunens vedtak om 
tildeling, utmåling av startlån og på avvisning og avslag på søknader om startlån.  

§ 9. Oppfølging og kontroll 

Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å 
behandle søknader om tildeling og utbetaling av startlån.  

Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene i samsvar med 
bestemmelser fastsatt av Husbanken. 

§ 10. Retningslinjer  

Husbanken kan fastsette nærmere retningslinjer om beregning av tap som staten 
skal dekke, jf. § 7. Husbanken kan også gi retningslinjer om saksbehandling og 
administrering av startlån.  

Kommunene kan fastsette eget regelverk i samsvar med forskriften. Kommunale 
retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.  

§ 11. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft ___ Fra samme dato oppheves forskrift 22. desember 2004 nr. 
1759 om startlån fra Husbanken. 
 

 

 

 

 

 

2: Forskrift om endring i Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i 
Husbanken  

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet … med hjemmel i lov 29. mai 2009 
nr. 30 om Husbanken § 8. 

  

§ 1. Virkeområde  

       Forskriften gjelder for fastsetting av rente- og avdragsvilkår for alle Husbankens 
låneordninger. For kommunal videretildeling av startlån som er tatt opp i Husbanken, 
gjelder forskriften med de tillegg og presiseringer som fremkommer i forskrift  ... om 
startlån fra Husbanken.  
 

§ 9. Nedbetalingsvilkår  

       Husbanken kan tilby følgende nedbetalingsvilkår:  

a) Lån avdras som annuitets- eller serielån.  

b) Lån kan gis med inntil 30 års løpetid. Grunnlån til utleieboliger kan gis med inntil 
50 års løpetid. Lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner kan 
i særlige tilfeller gis med inntil 50 års løpetid.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.08.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1437
Journalpostløpenr.:
13/19362

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
046/13 Formannskapet 28.08.2013

Referatsaker til formannskapets møte 28.8.2013
  

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 08.08.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/16258 I 23.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forlenget garanti for lån -
Evangeliehuset

2 13/19931 I 01.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tildeling av prosjektskjønn 
2013

3 13/15883 I 16.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilsynsrapport -
helsestasjonsvirksomheten 
for barn 0 - 6 år

4 13/17161 U 14.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding etter tilsyn 
vedr. 
helsestasjonsvirksomheten 
for barn 0-6 år

5 13/15408 I 26.04.2013 Dalane Miljøverk IKS
DIM - Møteprotokoll 1/13 fra 
representantskapsmøte i 
Dalane Miljøverk 26.04.13

6 13/18323 I 22.05.2013
Dalane 
Folkemuseum

Innkalling og referat fra 
styremøte 29.05.13 i 
stiftelsen Dalane 
Folkemuseum

7 13/18293 I 21.06.2013

Det Kongelige Justis-
og 
Beredskapsdepartem
ent

Høring - NOU 2013:9  Ett 
politi - rustet til å møte 
fremtidens utfordringer

8 13/18287 I 21.06.2013
Det kgl. Kommunal-
og 
regionaldepartement

H-2/13 - Rundskriv om 
iverksetting av endringer i 
kommuneloven m.m. -
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egenkontroll mv.

9 13/17206 I 11.06.2013
Administrasjons- og 
kirkedepartementet

Høring - endringer i 
eForvaltningsforskriften

10 13/19574 X 03.07.2013
Årsmelding 2012 - Felles 
brukerutvalg

11 13/17893 I 20.06.2013 Magma Geopark
Protokoll generalforsamling 
Magma Geopark 14.05.13

12 13/14590 I 22.05.2013
Rogaland Revisjon 
IKS

Protokoll 
representantskapsøte 
23.04.13 - Rogaland 
Revisjon IKS

13 13/20470 U 16.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding tilsyn 
fylkesmannen 11.01. -
21.03.13

14 13/19934 I 01.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapport fra tilsyn ved Nav 
Eigersund i tidsrommet 
11.01. - 21.03.13

15 13/20989 U 25.07.2013
Kystverkets 
hovedkontor

Påklage ang. vedtak av 
Kystverket - forvaltning av 
havnekapitalen Egersund 
havn

16 13/17822 I 19.06.2013 Kystverket Vest

Vedtak - forvaltning av 
havnekapitalen - pålegg om 
retting av ulovlige forhold 
etter havne- og 
farvannsloven

17 13/16523 I 06.06.2013
DNB Livsforsikring 
ASA

DNB Livsforsikring ASA 
avvikler sin satsning på 
offentlig 
tjenestepensjonsprodukter

18 13/14198 I 25.04.2013
Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS

Protokoll IKAs 
representantskap 25.04.13

19 13/21743 I 11.08.2013 Uninor AS
Generalforsamling Uninor 
25.04.13 - oversendelse av 
dokumenter

20 13/11894 I 17.04.2013
Nasjonalforeningen 
for folkehelsen

Anmodning om å opprette 
kommunekomite for TV-
aksjonen
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
286596 Forlenget garanti for lån - Evangeliehuset
292472 Tildeling av prosjektskjønn 2013
285991 Tilsynsrapport - helsestasjonsvirksomheten for barn 0 - 6 år
288078 Tilbakemelding etter tilsyn vedr. helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år
285193 DIM - Møteprotokoll 1/13 fra representantskapsmøte i Dalane Miljøverk 26.04.13
289950 Innkalling og referat fra styremøte 29.05.13 i stiftelsen Dalane Folkemuseum
289909 Høring - NOU 2013:9  Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

289897
H-2/13 - Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. -
egenkontroll mv.

288151 Høringsbrev.pdf
288152 Høringsnotat.pdf
291870 Referatsak - Årsmelding felles brukerutvalg 2012.pdf
289233 Protokoll Generalforsamling Magma Geopark AS 14 mai 2013 signert.pdf
283884 Protokoll Repskap 230413.pdf
283883 image001.jpg
293467 Tilbakemelding tilsyn fylkesmannen 11.01. - 21.03.13
292475 Rapport fra tilsyn ved Nav Eigersund i tidsrommet 11.01. - 21.03.13
292476 Oversendelsesbrev
294203 Påklage ang. vedtak av Kystverket - forvaltning av havnekapitalen Egersund havn

289104
Vedtak - forvaltning av havnekapitalen - pålegg om retting av ulovlige forhold etter 
havne- og farvannsloven

289105 Orientering om klageadgang
287005 DNB Livsforsikring ASA avvikler sin satsning på offentlig tjenestepensjonsprodukter
282466 Signert protokoll generalforsamling 2012.pdf
283234 protokoll_rep_møte_ika_250413.pdf
295349 Generalforsamling Uninor 25.04.13 - oversendelse av dokumenter
295346 Generalforsamling Uninor - oversendelse av dokumenter - oversendelsesskriv epost
295347 Styrets beretning 2012 - Uninor
279509 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   
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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.:993 96 623 

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  
 
 
02.01.2013 
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