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Lasse Hornnes
Sten Albert Reisænen

Kommunalsjef DRU
Konstituert leder NAV
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Organisasjonssjef
Rådmann

Det var ingen merknader til:




Innkalling
Saksliste
Protokoll fra møte 10.12.15

Sak 17/16 Invitasjon til å bli en del av kommunen Indre Agder.
Kommunestyret ønsket å realitetsbehandle saken i møtet.
Etter saksbehandlingen svarte ordfører muntlig på spørsmål fra Iveland Venstre ved Odd Håvard
Dahle:
Iveland Venstre gikk til valg på en mer åpen kommune, og i den sammenheng vil vi foreslå å
fjerne lås på døra til 2. etasje på kommunehuset, der økonomi, levekår, drift & utvikling, og
rådmann har sine kontorer.
og fra Iveland Frp ved Lars Arnfinn Flatelid:
Spørsmål om miljø og bruk av Voss vann på kommunehuset.
Berre spørsmålene ble oversendt formannskapet uten realitetsvotering.
Iveland, 5.2.16
Møteprotokollen godkjent

Gro Anita Mykjåland
Ordfører
Sten Albert Reisænen
Rådmann
Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager
etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent.
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PS 1/16 Handlingsplan folkehelse
Rådmannens innstilling:
Handlingsplan for folkehelse godkjennes.
Det benyttes midler fra bundne fond «folkehelsemidler» til følgende tiltak:
- Merke turløyper: 15 000,- kr for 2016
- Kjærlighet og grenser: 20 000,- kr for 2017
- Aktivitetsgrupper på skolen: 6 500,- kr for 2016 (dersom man ikke skulle få tilslag
på prosjektmidler)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Handlingsplan for folkehelse godkjennes.
Det benyttes midler fra bundne fond «folkehelsemidler» til følgende tiltak:
- Merke turløyper: 15 000,- kr for 2016
- Kjærlighet og grenser: 20 000,- kr for 2017
- Aktivitetsgrupper på skolen: 6 500,- kr for 2016 (dersom man ikke skulle få tilslag
på prosjektmidler)

PS 2/16 Delegeringsreglement
Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til delegeringsreglement tas til orientering.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.01.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Vedlagte forslag til delegeringsreglement tas til orientering.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag til endringer i delegeringsreglementet:
Kari Bergskås (Ap): §5-4 i plan- og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre
kommuner» avgjøres av tjenesteutvalget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Brynjulf Aagesen (Krf):
1. Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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2. Planer for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte forslag til delegeringsreglement vedtas med følgende endringer:
- §5-4 i plan- og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner»
avgjøres av tjenesteutvalget.
- Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
- Planer for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
Behandling:
Det ble fremmet følgende endringer til Delegeringsreglementet:
Forslag fra: Sig Tove Aasen/AP
§5-4 i plan og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner» avgjøres
av Formannskapet.
Votering: Enstemmig
Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF
 Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av Tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
Votering: Enstemmig


Plan for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.
Votering: Enstemmig

Forslag fra: Odd Håvard Dahle/V
Kommunestyret oppnevner selv skattetakstnemnd.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
 §5-4 i plan og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner»
avgjøres av Formannskapet.
 Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av Tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
 Plan for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.
 Kommunestyret oppnevner selv skattetakstnemnd.
Ovennevnte vedtak til endringer i Delegeringsreglementet ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
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§5-4 i plan og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner»
avgjøres av Formannskapet.
Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av Tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
Plan for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.
Kommunestyret oppnevner selv skattetakstnemnd.

PS 3/16 Justering av vedtekter for barnehagene i Iveland
Rådmannens innstilling:
Punkt 6 (2. avsnitt) i vedtekter for Barnehagene i Iveland endres til:
..
En kan velge mellom 3,4 eller 5 dagers opphold i barnehagen.
Barnehagene er stengt julaften nyttårsaften og i juli måned. Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl. 12.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Audhild Bærheim ble valgt til saksordfører.
Det ble stemt over hvert punkt i rådmannens innstilling:
«En kan velge mellom 3, 4 eller 5 dagers opphold i barnehagen»
For: Tor Håkon Thomassen (Krf), Kari Bergskås (Ap), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Skaiaa
(Sp)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild Bærheim (Krf), Øyvind Røinås (Frp)
Rådmannens innstilling ble vedtatt 4 mot 3.
«Barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og i juli måned. Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl 12.»
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Punkt 6 (2. avsnitt) i vedtekter for Barnehagene i Iveland endres til:
..
En kan velge mellom 3,4 eller 5 dagers opphold i barnehagen.
Barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og i juli måned. Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl. 12.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Votering:
Følgende stemte for rådmannens innstilling:
Tor Håkon Thomassen, Krf, Kari Bergskås, Øystein Kydland, Sig Tove Aasen, Ap, Berit Hauan
Ståhl, Øyvind Skaiaa, Øyvind Honnemyr, Gro Anita Mykjåland, Sp
Følgende stemte mot rådmannens innstilling:
Audhild Bærheim, Svein Hillestad, Karl Inge Thomassen, Sondre Birkeland, Terje Møkjåland,
Krf, John Øina, Sp, Odd Håvard Dahle V, May Britt Topland, H, Lars Arnfinn Flatelid Frp.
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Rådmannens forslag falt med 8 mot 9 stemmer
Vedtak:
En kan velge mellom 2,3,4 eller 5 dagers opphold i barnehagen.
Barnehagene er stengt julaften nyttårsaften og i juli måned. Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl. 12

PS 4/16 Godkjenning av areal, Skaiå barnehage
Rådmannens innstilling:
Skaiå barnehage godkjennes for 134 plasser. Godkjenningen gjelder også for barnehagens
utegruppe.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Berit Hauan Ståhl (SP) ble valgt til saksordfører.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skaiå barnehage godkjennes for 134 plasser. Godkjenningen gjelder også for barnehagens
utegruppe.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skaiå barnehage godkjennes for 134 plasser. Godkjenningen gjelder også for barnehagens
utegruppe.

PS 5/16 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte
Rådmannens innstilling:
Vedlagt reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune vedtas.
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
Behandling:
Det ble fremmet følgende endringer til Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland
kommune:
Forslag fra: Gro-Anita Mykjåland/SP
Punkt a2; «Ordførers godtgjørelse settes til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse»
Votering: Enstemmig
Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF
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Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av ordførers
godtgjørelse»
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Punkt a2; «Ordførers godtgjørelse settes til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse»
Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av ordførers
godtgjørelse»
Ovennevnte vedtak til endringer i Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland
kommune ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Svein Hillestad, Krf fremmet følgende forslag:
1. Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse.
2. Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av
ordførers godtgjørelse»
Gro Anita Mykjåland, Sp fremmet følgende forslag:
Kommunestyrerepresentanter som ikke sitter i andre utvalg får 2 % av ordførers godtgjørelse.
Votering:
Følgende stemte for punkt 1 i forslaget fra Svein Hillestad:
Audhild Bærheim, Tor Håkon Thomassen, Svein Hillestad, Karl Inge Thomassen, Sondre
Birkeland, Terje Møkjåland Krf, May Britt Topland, H, Odd Håvard Dahle V, Lars Arnfinn
Flatelid Frp.
Følgende stemte mot: Kari Bergskås, Øystein Kydland, Sig Tove Aasen, Ap, Berit Hauan Ståhl,
Øyvind Skaiaa, Øyvind Honnemyr, John Øina, Gro Anita Mykjåland Sp,
Punkt 2 i forslaget fra Svein Hillestad, Krf ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Gro Anita Mykjåland, Sp ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune vedtas med følgende endringer:
Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse.
Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av ordførers
godtgjørelse»
Kommunestyrerepresentanter som ikke sitter i andre utvalg får 2 % av ordførers godtgjørelse.
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PS 6/16 Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og
avløpsprosjekter
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret legger opp til et tak på kr 125 000 for kostnader som den enkelte boligeier kan
pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og avløp. Beløpet er
eks. mva, innvendig rørarbeid og tilknytningsavgift, og etter kroneverdien på vedtakspunktet.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: Saken utsettes under henvisning til debatten.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes under henvisning til debatten.
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
Før saksbehandlingen startet ba Sig Tove Aasen/AP og Svein Hillestad/KRF om at utvalget
skulle vurdere deres habilitet i forhold til saken.
Sig Tove Aasen/AP og Svein Hillestad/KRF ble funnet å være inhabil etter Flv §6, 2 ledd.
Behandling:
Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF
Saken utsettes
Votering: Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer.
For forslaget: Brynjulf Aagesen/KRF og Øyvind Skaiå/SP
Mot forslaget: Odd Håvard Dahle/V, May Britt Topland/H og Gro-Anita Mykjåland/SP
Det ble fremmet følgende forslag:
Forslag fra: Gro-Anita Mykjåland/SP
Kommunestyret setter et maksbeløp på kr. 100 000,- pluss mva for kostnader som den enkelte
boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og
avløp. Beløpet er eksklusiv innvendig rørarbeid og tilknyttingsavgift.
Summen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Votering: Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret setter et maskbeløp på kr. 100 000,- pluss mva for kostnader som den enkelte
boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og
avløp. Beløpet er eksklusiv innvendig rørarbeid og tilknyttingsavgift.
Summen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
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Ovennevnte vedtak til endringer i Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og
avløpeprosjekter ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Svein Hillestad Krf og Sig Tove Aasen Ap ber kommunestyret vurdere habiliteten,
representantene fratrer mens habiliteten vurderes.
Kommunestyret vedtar enstemmig at representantene er habile.
Kari Bergskås Ap fremmet følgende forslag:
1 Maksbeløpet som den enkelte boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging
av infrastruktur for vann og avløp utsettes til førstkommende møter i tjeneste utvalget og
kommunestyret.
2 Retningslinjer for fremtidig praksis og maksbeløp vedrørende vann- og avløpstilkobling,
drøftes og behandles i førstkommende møter i tjenesteutvalget og kommunestyret.
Votering:
Følgende stemte for forslaget fra Kari Bergskås:
Audhild Bærheim, Tor Håkon Thomassen, Svein Hillestad, Karl Inge Thomassen, Sondre
Birkeland, Terje Møkjåland Krf, Kari Bergskås, Øystein Kydland, Sig Tove Aasen Ap, May
Britt Topland, H, Øyvind Skaiaa, Sp
Følgende stemte mot: Berit Hauan Ståhl, Øyvind Honnemyr, John Øina, Gro Anita Mykjåland
Sp, Odd Håvard Dahle V, Lars Arnfinn Flatelid Frp.
Vedtak:
1 Maksbeløpet som den enkelte boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging
av infrastruktur for vann og avløp utsettes til førstkommende møter i tjeneste utvalget og
kommunestyret.
2 Retningslinjer for fremtidig praksis og maksbeløp vedrørende vann- og avløpstilkobling,
drøftes og behandles i førstkommende møter i tjenesteutvalget og kommunestyret.

PS 7/16 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra
Kommunal og Moderniserinsdepartementet.
Iveland kommune ber om at det nye inntektssystem utformes slik at det ivaretar muligheten til å
bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et
kommunalt ønske om det.
Iveland kommune oversender nye innspill til nytt inntektssystem.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
Formannskapet behandlet rådmannens innspill til nytt inntektssystem.
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra
Kommunal og Moderniserinsdepartementet.
Iveland kommune ber om at det nye inntektssystem utformes slik at det ivaretar muligheten til å
bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et
kommunalt ønske om det.
Iveland kommune oversender nye innspill til nytt inntektssystem.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Ovennevnte vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Følgende stemte mot rådmannens innstilling: May Britt Topland H, Lars Arnfinn Flatelid Frp
Følgende stemte for rådmannens innstilling: Audhild Bærheim, Tor Håkon Thomassen, Svein
Hillestad, Karl Inge Thomassen, Sondre Birkeland, Terje Møkjåland Krf, Kari Bergskås,
Øystein Kydland, Sig Tove Aasen Ap, Berit Hauan Ståhl, Øyvind Skaiaa, Øyvind Honnemyr,
John Øina, Gro Anita Mykjåland Sp, Odd Håvard Dahle V.
Vedtak:
Iveland kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra
Kommunal og Moderniserinsdepartementet.
Iveland kommune ber om at det nye inntektssystem utformes slik at det ivaretar muligheten til å
bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et
kommunalt ønske om det.
Iveland kommune oversender nye innspill til nytt inntektssystem.

PS 8/16 Strategikonferansen 2016 - Debatthefte - KS spør
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål
KS har stilt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
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Behandling:
Formannskapet behandlet rådmannens kommenter.
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i
forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016 med følgende endringer:
Spørsmål 1.
Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
Rådmannens kommentarer.
Som arbeidsgiver ønsker man at de ansatte skal sikres en reallønnsveksten i den sentrale
forhandlingen før det avsettes økonomiske midler til lokale forhandlinger. Det er den enkelte
arbeidsgiver som best vet hvor det er viktig å prioritere midlene. Dette for å beholde og
rekruttere riktig kompetanse, samt for å kunne stimulere til økt
stillingsstørrelse/helgefrekvens/lokal oppgavefordeling.
Den lokale potten bør være så stor at det kan føres reelle lokale forhandlinger.
Spørsmål 6.
Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke?
Rådmannens kommentarer.
Spørsmålet om innføring av karensdager er noe som må lovreguleres og er dermed ikke reelt sett
gjenstand for tariff-forhandlingene. Det er imidlertid et tankekors at ansatte i Norge har «god
helse og høyt fravær». Det vil derfor være fornuftig å skape «takhøyde» for å kunne snakke om
en ny sykelønnsordning.
Iveland kommune ber om at KS igangsetter tiltak som kan føre til at man igjen innfører en – 1
karensdag ved sykefravær for de som ikke er kronikere.
Iveland kommune ser at det er et tiltak som vil bli oppfattet som en reduksjon i velferdsgodene,
men som nå må vurderes for å øke nærværet. Tiltaket er totalt sett det mest rettferdige og det
som har færrest muligheter for misbruke. Iveland kommune har tro på at ordningen vil føre til et
lavere fravær og dermed bedre tjenester for våre innbyggere.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer med endringer til de spørsmål KS har
stilt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016.
Ovennevnte vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer med endringer til de spørsmål KS har
stilt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016

12

PS 9/16 Oppstart av kommunal planstrategi
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi.
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi.

PS 10/16 Ønske om økte festeavgifter
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune vedtar og øke festeavgiften til kr. 1 200,- for 10 år fra og med 01.01.2017
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Iveland kommune vedtar og øke festeavgiften til kr. 1 200,- for 10 år fra og med 01.01.2017

PS 11/16 Skatteoppkreveren i Iveland kommune - Årsregnskap og årsrapport
2015
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune tar årsregnskap og årsrapport 2015 til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
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Iveland kommune tar årsregnskap og årsrapport 2015 til etterretning.

PS 12/16 Søknad om permisjon fra alle politiske verv
Rådmannens innstilling:
Odd Ivar Aasen får fritak fra sine politiske verv til 1.1.2017. Han får fritak fra sine verv som:
1. Medlem av kommunestyret
2. Medlem av formannskapet
3. Medlem av valgnemnd
4. Medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS
5. Varamedlem til tjenesteutvalget
6. Varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte
1. Sondre Birkeland rykker opp som fast medlem av kommunestyret for Odd Ivar Aasen
2. Tor Håkon Thomassen rykker opp som fast medlem av formannskapet
3. Det velges nytt medlem av valgnemnd
4. Det velges nytt medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS
5. Vararepresentantene etter Odd Ivar Aasen rykker opp en plass på lista over varamedlemmer
til tjenesteutvalget
6. Det velges nytt varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte
Valgnemnda legger frem forslag til erstatter for Odd Ivar Aasen i punkt 3,4 og 6.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Svein Hillestad, Krf ber kommunestyret vurdere hans habilitet, han fratrer mens habiliteten
vurderes.
Kommunestyret vedtar enstemmig at Hillestad er habil.
Rådmannens innstilling med valgnemndas tillegg ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
A Odd Ivar Aasen, Krf får fritak fra sine politiske verv til 1.1.2017
B Følgende personer får Odd Ivar Aasens verv til 1.1.2017
1. Sondre Birkeland rykker opp som fast medlem av kommunestyret for Odd Ivar Aasen
2. Tor Håkon Thomassen rykker opp som fast medlem av formannskapet
3. Nytt medlem av valgnemnd, Svein Hillestad
4. Nytt medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS, Tor Håkon Thomassen
5. Vararepresentantene etter Odd Ivar Aasen rykker opp en plass på lista over varamedlemmer
til tjenesteutvalget
6. Nytt varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte, Tor Håkon Thomassen
Kandidatene i punkt 3, 4 og 6 ble foreslått av valgnemnda

PS 13/16 Valg av takstutvalg for eiendomsskatt
Valgnemndas innstilling:
Leder:
Liv Moi
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Nestleder:
Medlem:

Evelyn Honnemyr
Frode Frigstad

Vara
1. Gunnar Håverstad
2. Erling Jomås
3. Per Olav Engen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Leder:
Nestleder:
Medlem:

Liv Moi
Evelyn Honnemyr
Frode Frigstad

Vara
1. Gunnar Håverstad
2. Erling Jomås
3. Per Olav Engen

PS 14/16 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt
Valgnemndas innstilling:
Leder:
John W Reinhartsen
Nestleder:
Eivind Setane
Medlem:
Rolf Christensen
Vara:
1. Knut Ivar Mjåland
2. Tomas Belland
3. Ole Albert Mykland
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Leder:
Nestleder:
Medlem:

John W Reinhartsen
Eivind Setane
Rolf Christensen

Vara:
1. Knut Ivar Mjåland
2. Tomas Belland
3. Ole Albert Mykland
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PS 15/16 Valg av medlemmer til Heimevernsnemnd
Valgnemndas innstilling:
Medlem: Øyvind Skaiaa
Medlem: Hans Henrik Mykland
Vara
1. Torstein Landås
2. Arnulf Bærheim
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Medlem: Øyvind Skaiaa
Medlem: Hans Henrik Mykland
Vara
1. Torstein Landås
2. Arnulf Bærheim

PS 16/16 Nye representanter til vassdragsstyret for nedre Otra
Valgnemndas innstilling:
Medlem: Øyvind Skaiaa
Vara: Øyvind Røinås
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Medlem: Øyvind Skaiaa
Vara: Øyvind Røinås

PS 17/16 Invitasjon til å bli en del av kommunen Indre Agder
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret fatter et vedtak om de ønsker å tiltre det videre arbeidet om kommunen
Indre Agder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2016
Behandling:
Gro Anita Mykjåland, Sp fremmet følgende forslag:
Iveland kommunestyre takker nei til videre samtaler med Evje og Hornnes kommune og
Bygland kommune, og jobber videre med 0-alternativet og det oppstartede arbeidet med
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Vennesla kommune for å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for innbyggerne i
Iveland kommune.
Votering:
Forslaget fra Gro Anita Mykjåland, Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Gro Anita Mykjåland, Sp fremmet følgende forslag:
Iveland kommunestyre takker nei til videre samtaler med Evje og Hornnes kommune og
Bygland kommune, og jobber videre med 0-alternativet og det oppstartede arbeidet med
Vennesla kommune for å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for innbyggerne i
Iveland kommune.

PS 18/16 Referatsaker
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