
Verbalforslag (H, Sv, Sp, KrF og Ap) 

• Rådmannen legger frem forslag til reduksjon av investeringsrammen på 10 millioner i 
løpet av årets tertialrapporter. Tertialrapportene skal belyse konkrete tiltak fra de ulike 
avdelingene for gjennomføring av reduksjonen (inkludert forslag til eventuell 
forskyvning) i rammen for planlagte investeringer i vedtatt budsjett og økonomiplan. 

• Rådmannen legger frem konkrete tiltak for å oppnå gevinstrealisering og varige 
driftsreduksjoner i alle avdelinger. Disse synliggjøres i 
økonomirapporter/tertialrapporter. Oppfølging av status knyttet til verbalforslag vedtatt 
i budsjettet, skal også rapporteres via tertialrapportene. 

• Overskudd i årsregnskapet settes av på fond 

• Sluttrapporteringer for investeringsprosjekter skal legges frem for FS og PTU som 
referatsak. 

• Eigersund kommune skal søke om statlige/fylkeskommunale midler til videre 
utbygging av fiber. Rådmannen vurderer aktuelle prosjekter, og søker eventuelt 
samarbeid med nabokommuner.  

• Rådmannen utarbeider retningslinjer for bruk av konsulenter knyttet til investering og 
drift. Saken legges frem for politisk behandling. 

• Kommuneplanen har tydelige målsetninger knyttet til det å øke innbyggertallet i 
kommunen. Det er ønskelig å beholde ungdom, få ungdom til å flytte tilbake og å få 
økt tilflytting generelt. For å arbeide for økt folketall fremmes det en egen sak som ser 
på hvilke økonomiske tiltak Eigersund kommune kan gi til bla. kjøp og nybygging  av 
boliger. Saken tar for seg økonomiske virkemidler Eigersund kommune lovlig kan gi - 
herunder innenfor eiendomsskatt. 

• Rådmannen fremmer i løpet av 2022, i tråd med fremdrift for vedtatt plan for 
detaljregulering for deler av Egersund sentrum, en sak om innhold og lokasjon for 
Eigersund folkebibliotek, jfr. vedtak i KS-sak 097/20. Saken vektlegger særlig at 
biblioteket skal etableres som et møtested for alle innbyggere, utformet og tilrettelagt 
for innholdsrik aktivitet og ulike kulturarrangementer. Samlokalisering med 
kommunale enheter som kan bidra til å skape en levende og framtidsrettet 
samlingsplass skal prioriteres. 

• Det fremmes en sak som, i samarbeid med ENH, ser på hvordan midler som 
Eigersund kommune overfører til ENH knyttet opp mot utbygging og realisering av 
næringsområder/-tomter, skal tilbakebetales. Det påpekes at de midler som skal 
nyttes til utbygging og tilrettelegging for næringsområder skal generere flest mulig 
arbeidsplasser, fortrinnsvis nye arbeidsplasser. 

• I sak om nytt Aktivitetssenter skal rådmann vurdere ulike lokasjoner i henhold til 
vedtak i sak KS-060/20. Dette inkluderer lokasjoner som i tidligere utredning er 
vurdert som uegnet, men der det er ny informasjon som kan ha betydning for 
vurderingen. 

 


