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Til PS 72/16
Ordfører ba kommunestyret godkjenne at rådmannens opprinnelige skjema i budsjettdokumentet
vedrørende avgifter og betalingssatser ble erstattet som nytt punkt 2 i formannskapets
innstilling.
Kommunestyret godkjente dette.
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PS 68/16 2. tertialrapport 2016
Rådmannens innstilling:
1. 2. tertial rapport 2016 tas til orientering.
2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad, og det avsettes 2,34 mill. kr til
disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for senere
bruk av disse midlene.
3. Momskompensasjon drift nedreguleres med 0,5 mill. kr, inndekning fra økte
renteinntekter på bankinnskudd med 0,257 mill. kr og reduserte rentekostnader på lån
med 0,243 mill. kr.
4. Rådmannen foreslår tilføring til driftsrammene med til sammen 0,235 mill. kr med
inndekning fra reduserte rentekostnadeer på lån:
- Politisk område, økt ramme 0,1 mill. kr
- Helseavdelingen, økt ramme 0,1 mill. kr
- Kulturavdelingen, økt ramme 0,035 mill. kr
5. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 2. tertial.

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 3,596 mill. kr:
- Flyktningebolig, reduksjon 1,296 mill. kr
- Fiberutbygging, reduksjon 0,8 mill. kr
- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 1,5 mill. kr
Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,136 mill. kr:
- Iveland skole, utvidelse, tilføres 1,0 mill. kr
- Kjøp av andeler KLP, tilføres 0,292 mill. kr
- Tomtesalg, reduksjon av inntekt 0,844 mill. kr
Totalt medfører disse endringene (3,596 – 2,136) = 1,46 mill. kr i redusert behov for
finansiering. Reduksjonen nedjusterer inntekter fra momskompensasjon tilsvarende.
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6. Utvidet ramme til jernbanespor på Vatnestrøm med 1,0 mill. kr foreslås finansiert
med tilskudd fra staten (ATP og Jernbaneverket).
7. Finansiering av kommunal næringstomt med 1,9475 mill. kr er allerede vedtatt i
næringsfondsak nr. 2/2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. 2. tertial rapport 2016 tas til orientering.
2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad, og det avsettes 2,34 mill. kr til
disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for senere bruk av
disse midlene.
3. Momskompensasjon drift nedreguleres med 0,5 mill. kr, inndekning fra økte renteinntekter på
bankinnskudd med 0,257 mill. kr og reduserte rentekostnader på lån med 0,243 mill. kr.
4. Rådmannen foreslår tilføring til driftsrammene med til sammen 0,235 mill. kr med
inndekning fra reduserte rentekostnadeer på lån:
- Politisk område, økt ramme 0,1 mill. kr
- Helseavdelingen, økt ramme 0,1 mill. kr
- Kulturavdelingen, økt ramme 0,035 mill. kr
5. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 2. tertial.

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 3,596 mill. kr:
- Flyktningebolig, reduksjon 1,296 mill. kr
- Fiberutbygging, reduksjon 0,8 mill. kr
- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 1,5 mill. kr
Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,136 mill. kr:
- Iveland skole, utvidelse, tilføres 1,0 mill. kr
- Kjøp av andeler KLP, tilføres 0,292 mill. kr
- Tomtesalg, reduksjon av inntekt 0,844 mill. kr
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Totalt medfører disse endringene (3,596 – 2,136) = 1,46 mill. kr i redusert behov for
finansiering. Reduksjonen nedjusterer inntekter fra momskompensasjon tilsvarende.
6. Utvidet ramme til jernbanespor på Vatnestrøm med 1,0 mill. kr foreslås finansiert med
tilskudd fra staten (ATP og Jernbaneverket).
7. Finansiering av kommunal næringstomt med 1,9475 mill. kr er allerede vedtatt i
næringsfondsak nr. 2/2016.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. 2. tertial rapport 2016 tas til orientering.
2. Bosetting av flyktninger utløser integreringstilskudd, og det avsettes 2,34 mill. kr til
disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for senere bruk av
disse midlene.
3. Momskompensasjon drift nedreguleres med 0,5 mill. kr, inndekning fra økte renteinntekter på
bankinnskudd med 0,257 mill. kr og reduserte rentekostnader på lån med 0,243 mill. kr.
4. Rådmannen foreslår tilføring til driftsrammene med til sammen 0,235 mill. kr med
inndekning fra reduserte rentekostnadeer på lån:
- Politisk område, økt ramme 0,1 mill. kr
- Helseavdelingen, økt ramme 0,1 mill. kr
- Kulturavdelingen, økt ramme 0,035 mill. kr
5. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 2. tertial.

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 3,596 mill. kr:
- Flyktningebolig, reduksjon 1,296 mill. kr
- Fiberutbygging, reduksjon 0,8 mill. kr
- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 1,5 mill. kr
Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,136 mill. kr:
- Iveland skole, utvidelse, tilføres 1,0 mill. kr
- Kjøp av andeler KLP, tilføres 0,292 mill. kr
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- Tomtesalg, reduksjon av inntekt 0,844 mill. kr
Totalt medfører disse endringene (3,596 – 2,136) = 1,46 mill. kr i redusert behov for
finansiering. Reduksjonen nedjusterer inntekter fra momskompensasjon tilsvarende.
6. Utvidet ramme til jernbanespor på Vatnestrøm med 1,0 mill. kr foreslås finansiert med
tilskudd fra staten (ATP og Jernbaneverket).
7. Finansiering av kommunal næringstomt med 1,9475 mill. kr er allerede vedtatt i
næringsfondsak nr. 2/2016.

PS 69/16 Strategiplan idrett- og friluftsliv
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029». Det søkes spillemidler
til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram 2017-2020 kap 7.1.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling/votering:
1. Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut.»
For: Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), Kari Bergskås
(Ap), Øyvind Røinås (Frp).
Mot: Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp)
Forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
2. Kari Bergskås (Ap) fremmet følgende forslag:
«Punkt 1 i prioriteringslisten for nærmiljøanlegg, Tuftepark, fjernes.
For: Kari Bergskås (Ap)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild
Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp)
Forslaget til Kari Bergskås (Ap) falt med 1 mot 6 stemmer.
3. Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag:
«Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under forutsetning
av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.»
For: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild Bærheim
(Krf), Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp)
Mot: Kari Bergskås (Ap)
Forslaget til Berit Hauan Ståhl (Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.
4. Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2024 vedtas med følgende vedtatte endringsforslag fra
Brynjulf Aagesen (Krf) og Berit Hauan Ståhl (Sp):
 Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut.
 Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.»
Forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget til
Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
«Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2024 vedtas med følgende vedtatte endringsforslag fra
Brynjulf Aagesen (Krf) og Berit Hauan Ståhl (Sp):
 Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut.
 Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.»
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Nærmiljøanlegg, prioritet 7 – Tursti Åkle, tas ut av planen.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
8. Ballbinge Vatnestrøm settes inn i pkt 7.1. «Handlingsprogram idrett og friluftliv 2017-2020»
som punkt 8 under «Nærmiljøanlegg».
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
«Formannskapet vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under forutsetning
av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering»
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende samleforslag:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029» med vedtatte
endringsforslag. Det søkes spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram 2017-2020
kap 7.1.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029» med vedtatte
endringsforslag. Det søkes spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram
2017-2020 kap 7.1.
 Nærmiljøanlegg, prioritet 7 – Tursti Åkle, tas ut av planen.


Ballbinge Vatnestrøm settes inn i pkt 7.1. «Handlingsprogram idrett og friluftliv 20172020» som punkt 8 under «Nærmiljøanlegg».



«Formannskapet vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling med formannskapets endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029» med vedtatte
endringsforslag. Det søkes spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram
2017-2020 kap 7.1.
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Nærmiljøanlegg, prioritet 7 – Tursti Åkle, tas ut av planen.



Ballbinge Vatnestrøm settes inn i pkt 7.1. «Handlingsprogram idrett og friluftliv 20172020» som punkt 8 under «Nærmiljøanlegg».



«Formannskapet vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering

PS 70/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017
Rådmannens innstilling:
 Iveland kommune tar imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017, totalt
10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Iveland kommune setter i gang et arbeid for å skaffe flere boliger for bosetting av
flyktninger, enten gjennom kjøp av ny bolig eller gjennom leieavtale med private der
kommunen har tildelingsrett.
 Kommunen fraviker tidligere føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag:
 Iveland kommune tar ikke i mot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphever føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Øyvind Røinås (Frp):
Øyvind Røinås (Frp) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
 Iveland kommune tar ikke i mot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphever føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016
Behandling:
May Britt Topland (H) fremmet følgende forslag:
 Iveland kommune tar ikke imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphører føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Øyvind Skaiaa/SP, Brynjulf Aagesen/Krf,
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Tor Håkon Thomassen/Krf, Odd Håvard Dahle/V og Gro-Anita Mykjåland/SP
Mot: Sig Tove Aasen/Ap
Vedtak:




Iveland kommune tar ikke imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
Kommunen opphører føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
 Iveland kommune tar ikke imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphører føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.

PS 71/16 Felles ledelse av barnehagene i Iveland kommune
Rådmannens innstilling:
Det etableres fra 1.8.2017 en barnehage med en ledelse og to avdelinger i Iveland kommune.
Avdelingene blir Iveland barnehage avdeling Skaiå og Iveland barnehage avdeling Vatnestrøm.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det etableres fra 1.8.2017 en barnehage med en ledelse og to avdelinger i Iveland kommune.
Avdelingene blir Iveland barnehage avdeling Skaiå og Iveland barnehage avdeling Vatnestrøm.

PS 72/16 Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
Rådmannens innstilling:
Utvalgene tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering.
Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
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2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355, Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
 Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.
 Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
 Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
 Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
 Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
 Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
 Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
 Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
 Middagsbetaling på bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Dagopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Korttidsopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Trygghetsalarm
*
Økning 2,4 pst
 Full kost bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Transport (middagsombringing)
Økning 2,4 pst
 Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
Kr. 190,- pr mnd.
o Inntekt 2 - 3G
Kr. 150,- pr time.
o Inntekt 3 - 4G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt 4 - 5G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt over 5G
Kr. 250,- pr tme.
 Purregebyr biblioteket
Inntil totalt Kr 130, Bevillingsgebyr for salg av øl
Veiledende sats
 Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Veiledende sats
 Gebyr for kunnskapsprøve
Veiledende sats
 Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang
Veiledende sats
Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.
3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer
og samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:
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4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18 245
mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av
formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18 245
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:
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7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk
og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven §§
11 og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som
vedtas av Stortinget.
14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 pst
av frie inntekter.

14

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 21.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling tas enstemmig til orientering.
AMU oppfordrer lederne i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten om å ivareta de ansatte
på en god måte i en omstilling-/ innsparingsprosess.
AMU forventer fleksibilitet og omstillingsvilje fra alle ansatte på alle nivå framover.
Vedtak:
Utvalgene tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering.
Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355, Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
 Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.
 Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
 Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
 Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
 Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
 Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
 Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
 Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
 Middagsbetaling på bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Dagopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Korttidsopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Trygghetsalarm
*
Økning 2,4 pst
 Full kost bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Transport (middagsombringing)
Økning 2,4 pst
 Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
Kr. 190,- pr mnd.
o Inntekt 2 - 3G
Kr. 150,- pr time.
o Inntekt 3 - 4G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt 4 - 5G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt over 5G
Kr. 250,- pr tme.
 Purregebyr biblioteket
Inntil totalt Kr 130,-
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Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Gebyr for kunnskapsprøve
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang

Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.
3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme,
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18
245 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved
opptak av formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18
245 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:
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7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven
§§ 11 og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser
som vedtas av Stortinget.
14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40
pst av frie inntekter.
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Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 29.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Utvalgene tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering.
Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355, Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
 Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.
 Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
 Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
 Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
 Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
 Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
 Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
 Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
 Middagsbetaling på bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Dagopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Korttidsopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Trygghetsalarm
*
Økning 2,4 pst
 Full kost bygdeheimen
Økning 2,4 pst
 Transport (middagsombringing)
Økning 2,4 pst
 Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
Kr. 190,- pr mnd.
o Inntekt 2 - 3G
Kr. 150,- pr time.
o Inntekt 3 - 4G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt 4 - 5G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt over 5G
Kr. 250,- pr tme.
 Purregebyr biblioteket
Inntil totalt Kr 130, Bevillingsgebyr for salg av øl
Veiledende sats
 Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Veiledende sats
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Gebyr for kunnskapsprøve
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang

Veiledende sats
Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.
3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme,
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18
245 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved
opptak av formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18
245 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:
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7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven
§§ 11 og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser
som vedtas av Stortinget.
14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40
pst av frie inntekter.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling:
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Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Tjenesteutvalget tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering med følgende tilleggsforslag:
• «Tjenesteutvalget ber om en orienteringssak om Moonlight-tilbudet før kommunen inngår ny
avtale/forlenger avtalen med Vennesla kommune.»
Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf):
Brynjulf Aagesen (Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«Tjenesteutvalget tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering med følgende tilleggsforslag:
• «Tjenesteutvalget ber om en orienteringssak om Moonlight-tilbudet før kommunen inngår ny
avtale/forlenger avtalen med Vennesla kommune.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunen benytter ikke Husbankrefusjonen for Bygdeheimen til ekstra nedbetaling i 2017 på
opptatte lån, men tilfører beløpet generelt disposisjonsfond. Lånegjelden i kommunalbanken
gjørs om til en løpetid på 40 år, eventuelt lavest mulig avdrag. Kommunens lånegjeld blir
dermed ca 73 mill kr og generelt disposisjonsfond ca 32 mill kr.
Anslått nettovirkning av forslaget(med dagens rentebetingelser på lån og bankinnskudd og
avdragstid 40 år) blir reduserte avdrag på kr. 950.000 pr år i økonomiplanperioden og økte
renteinntekter på kr 100.000 pr år i 2017. dette innarbeides i budsjett og økonomiplan, og
justeres eventuelt i første tertial 2018 når prosessen med Kommunalbanken er gjennomført.
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak i 1. halvår 2017, der muligheter og
konsekvenser av forlenget nedbetalingstid på kommunens lånegjeld synliggjøres.
Votering:
For Brynjulf Aagesen (Krf): May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf,
Tor Håkon Thomassen/Krf, og Odd Håvard Dahle/V
For Gro-Anita Mykjåland (SP): Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita
Mykjåland/SP
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunale avgifter, vann og avløp: Boliger uten utleiedel betaler for forbruk med 1 m3 pr kvm
som tidligere, men maksimalt for 150 m3. Anslått årsvirkning er redusert inntekt med
kr 50.000. Enhet 60 Drift og utvikling får økt rammen tilsvarende. Inndekning, se forslag 1.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, og
Odd Håvard Dahle/V
Mot: Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita Mykjåland/SP
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Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Det bevilges kr 100.000 til sommervedlikehold på private veger. Enhet Drift og utvikling får økt
rammen med kr 100.000. Inndekning, se forslag 1.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, og
Odd Håvard Dahle/V
Mot: Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita Mykjåland/SP
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Muligheten for å gi tilskudd til bygdekino og kulturstipend for ungdom tas ikke bort. Rammen
for Enhet Kultur økes ikke. Tjenesteutvalget får i oppdrag sammen med administrasjonen å
prioritere mellom de forskjellige kulturtiltakene.
Votering: Enstemmig
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret arbeider for at Vatnestrøm skole skal bestå.
Formannskapet får i oppdrag sammen med rådmannen å arbeide med andre muligheter for
reduserte utgifter og økte inntekter som vil gi kommunen bærekraftig økonomi på lengre sikt.
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ønsker å vurdere andre langsiktige alternativer til innsparing enn rådmannens
forslag om endret skolestruktur fra 2018. Formannskapet får i oppgave sammen med rådmannen
om å arbeide frem andre muligheter som finnes for øke inntekter og redusere utgifter inn mot
budsjett 2018 og i økonomiplanperioden 2017-2020, innen 1. juli 2017.
Votering:
For Brynjulf Aagesen (Krf): May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf,
Tor Håkon Thomassen/Krf, og Odd Håvard Dahle/V
For Gro-Anita Mykjåland (SP): Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita
Mykjåland/SP
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Uteområdet med Iveland skole gjøres ferdig i 2017, - 2mill til kunstgressbane flyttes fram fra
2018 til 2017. Økt finansieringsbehov på 2 mill kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Investering «tilkobling private anlegg Skisland» tas ut av økonomiplanen.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for Tjenesteutvalget om fremtidig bruk av de
kommunale industribyggene i Birketveit- og Skaiåområdet, for en mer effektiv og helhetlig
drift.
Votering: Enstemmig
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Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:
A). Eiendomsskattelovens §7 a
Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7, bokstav a
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et
fylke eller staten).
Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste over
eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som kan
kvalifisere for fritak.
Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter
§ 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7b
Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er
fredet i medhold av kulturminneloven.
C). Eiendomsskattelovens § 7c
Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig,
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter 01.01.2017.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende samleforslag:
Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med vedtatte
endringer og forslag.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med vedtatte
endringer.
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355,-
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Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.
Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
Middagsbetaling på bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Dagopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Korttidsopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Trygghetsalarm
*
Økning 2,4 pst
Full kost bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Transport (middagsombringing)
Økning 2,4 pst
Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
Kr. 190,- pr mnd.
o Inntekt 2 - 3G
Kr. 150,- pr time.
o Inntekt 3 - 4G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt 4 - 5G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt over 5G
Kr. 250,- pr tme.
Purregebyr biblioteket
Inntil totalt Kr 130,Bevillingsgebyr for salg av øl
Veiledende sats
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Veiledende sats
Gebyr for kunnskapsprøve
Veiledende sats
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang
Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.
3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og
samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:
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4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18 245
mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av
formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18 245
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak,
prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
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10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk
og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11
og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som
vedtas av Stortinget.
14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 pst
av frie inntekter.
15. Kommunen benytter ikke Husbankrefusjonen for Bygdeheimen til ekstra nedbetaling i 2017
på opptatte lån, men tilfører beløpet generelt disposisjonsfond. Lånegjelden i kommunalbanken
gjørs om til en løpetid på 40 år, eventuelt lavest mulig avdrag. Kommunens lånegjeld blir
dermed ca 73 mill kr og generelt disposisjonsfond ca 32 mill kr.
Anslått nettovirkning av forslaget(med dagens rentebetingelser på lån og bankinnskudd og
avdragstid 40 år) blir reduserte avdrag på kr. 950.000 pr år i økonomiplanperioden og økte
renteinntekter på kr 100.000 pr år i 2017. dette innarbeides i budsjett og økonomiplan, og
justeres eventuelt i første tertial 2018 når prosessen med Kommunalbanken er gjennomført.
16. Kommunale avgifter, vann og avløp: Boliger uten utleiedel betaler for forbruk med 1 m3 pr
kvm som tidligere, men maksimalt for 150 m3. Anslått årsvirkning er redusert inntekt med kr
50.000. Enhet 60 Drift og utvikling får økt rammen tilsvarende. Inndekning, se forslag 1.
17. Det bevilges kr 100.000 til sommervedlikehold på private veger. Enhet Drift og utvikling får
økt rammen med kr 100.000. Inndekning, se forslag 1.
18. Muligheten for å gi tilskudd til bygdekino og kulturstipend for ungdom tas ikke bort.
Rammen for Enhet Kultur økes ikke. Tjenesteutvalget får i oppdrag sammen med
administrasjonen å prioritere mellom de forskjellige kulturtiltakene.
19. Kommunestyret arbeider for at Vatnestrøm skole skal bestå.
Formannskapet får i oppdrag sammen med rådmannen å arbeide med andre muligheter for
reduserte utgifter og økte inntekter som vil gi kommunen bærekraftig økonomi på lengre sikt.
20. Uteområdet med Iveland skole gjøres ferdig i 2017, - 2mill til kunstgressbane flyttes fram
fra 2018 til 2017. Økt finansieringsbehov på 2 mill kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.
21. Investering «tilkobling private anlegg Skisland» tas ut av økonomiplanen.
22. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for Tjenesteutvalget om fremtidig bruk av
de kommunale industribyggene i Birketveit- og Skaiåområdet, for en mer effektiv og helhetlig
drift.
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23. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:
A). Eiendomsskattelovens §7 a
Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7, bokstav a
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et
fylke eller staten).
Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste over
eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som kan
kvalifisere for fritak.
Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter
§ 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7b
Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er
fredet i medhold av kulturminneloven.
C). Eiendomsskattelovens § 7c
Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig,
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter 01.01.2017.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Ordfører ba kommunestyret godkjenne at rådmannens opprinnelige skjema i budsjettdokumentet
vedrørende avgifter og betalingssatser ble erstattet som nytt punkt 2 i formannskapets
innstilling.
Behandling:
Berit Hauan Ståhl, Sp fremmet følgende forslag på vegne av Ap/Sp:
Nytt punkt 15.
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak i 1. halvår 2017, der muligheter og
konsekvenser av forlenget nedbetalingstid på kommunens lånegjeld, synliggjøres. Rådmannen
bes også legge frem alternativer til bruk av husbankrefusjonene for Bygdeheimen og
konsekvensene av disse.
Brynjulf Aagesen, Krf fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 15.
Kommunen benytter ikke Husbankrefusjonen for investeringene på Bygdeheimen til ekstra
nedbetaling på opptatte lån, men tilfører kommunens fond 20 mill kroner. I byggeperioden er
beregnet husbankrefusjon finansiert ved bruk av generelt disposisjonsfond. Hvis det ikke er
mulig å tilbakeføre midlene til generelt disposisjonsfond, så føres de til ubundet
investeringsfond.
Kommunens lånegjeld blir dermed 20 mill kroner mer enn i rådmannens forslag til
økonomiplan. Tilsvarende blir kommunens fond 20 mill kroner høyere.
De tre største lånene i kommunalbanken søkes omgjort til en løpetid på 40 år, eventuelt lavest
mulig årlig avdrag.
Anslått nettovirkning av forslaget(med dagens rentebetingelser på lån og bankinnskudd og
avdragstid 40 år) blir reduserte avdrag på kr. 900.000 pr år i økonomiplanperioden og økte
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renteinntekter på kr 100 000 pr år. Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan, og justeres
eventuelt i første tertialrapport etter prosessen med Kommunalbanken er gjennomført.
Berit Hauan Ståhl, Sp fremmet følgende forslag på vegne av Ap/Sp:
Nytt punkt 19:
Kommunestyret ønsker å vurdere andre langsiktige alternativer til innsparing enn rådmannens
forslag om endret skolestruktur fra 2018. Formannskapet får i oppgave sammen med rådmannen
å arbeide frem andre muligheter som finnes for å øke inntekter og redusere utgifter inn mot
budsjett 2018 og i økonomiplanperioden 2017-2020, innen 1.juli 2017.
Atle Jørgensen, Frp fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 24:
Punkt 6 Investeringer: Opparbeidelse tomter, Bjørnehatten foreslåes fjernes/utsettes til 2020.
Behandling:
Votering:
Punkt 15:
Forslaget fra Brynjulf Aagesen Krf ble satt opp mot forslaget fra Berit Hauan Ståhl Sp.
Forlaget fra Brynjulf Aagesen Krf falt med 8 mot 9 stemmer.
Følgende stemte for Brynjulf Aagesens, Krf forslag: Brynjulf Aagesen Krf, Audhild Bærheim
Krf, Tor Håkon Thomassen Krf, Sondre Birkeland Krf, Karl Inge Thomassen Krf, Svein
Hillestad Krf, Odd Håvard Dahle V, May Britt Topland H.
Følgende stemte for Berit Hauan Ståhls forslag: Sig Tove Aasen Ap, Kari Bergskås Ap, Øystein
Kydland Ap, Gro Anita Mykjåland Sp, Berit Hauan Ståhl Sp, Øyvind Skaiaa Sp, Øyvind
Honnemyr Sp, John Øina Sp, Atle Jørgensen Frp.
Punkt 19:
Forslaget fra Berit Hauan Ståhl, Sp ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Votering:
Forlaget fra Berit Hauan Ståhl, Sp ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Følgende stemte for Berit Hauan Ståhls forslag: Sig Tove Aasen Ap, Kari Bergskås Ap, Øystein
Kydland Ap, Gro Anita Mykjåland Sp, Berit Hauan Ståhl Sp, Øyvind Skaiaa Sp, Øyvind
Honnemyr Sp, John Øina Sp, Atle Jørgensen Frp.
Følgende stemte for formannskapets innstilling: Brynjulf Aagesen Krf, Audhild Bærheim Krf,
Tor Håkon Thomassen Krf, Sondre Birkeland Krf, Karl Inge Thomassen Krf, Svein Hillestad
Krf, Odd Håvard Dahle V, May Britt Topland H.
Nytt punkt 24:
Forslaget fra Atle Jørgensen, Frp falt med 7 mot 10 stemmer.
Votering:
Følgende stemte for Atle Jørgensens, Frp forslag: Sig Tove Aasen Ap, Gro Anita Mykjåland Sp,
Berit Hauan Ståhl Sp, Øyvind Skaiaa Sp, Øyvind Honnemyr Sp, John Øina Sp, Atle Jørgensen
Frp.
Følgende stemte mot: Brynjulf Aagesen Krf, Audhild Bærheim Krf, Tor Håkon Thomassen Krf,
Sondre Birkeland Krf, Karl Inge Thomassen Krf, Svein Hillestad Krf, Odd Håvard Dahle V,
May Britt Topland H, Kari Bergskås Ap, Øystein Kydland Ap
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Ordfører fremmet følgende samleforslag:
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for
2017-2020 med vedtatte endringer.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for
2017-2020 med vedtatte endringer.
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
Avgift og betaling
Årsavgift for vann*
Årsavgift for kloakk**
Slamtømming private (krav om selvkost)
Tilkoblingsavgift for vann
Tilkoblingsavgift for kloakk
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Renovasjonsavgift
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Gebyr for kart og delingsforretninger
Gebyr brøyting private veier
Kommunalt eide boliger
Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Øvrige omsorgsboliger
Leiesatser idrettshallen Økning
Foreldrebetaling i barnehager
Foreldrebetaling i SFO
Ekstra opphold i barnehage/SFO – ved ledig kapasitet
Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Middagsbetaling på bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm***
Full kost bygdeheimen
Transport (middagsombringing)
Egenandeler hjemmehjelp
 Inntekt under 2G
 Inntekt 2 - 3G
 Inntekt 3 - 4G
 Inntekt 4 - 5G
 Inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket Inntil totalt
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Gebyr for kunnskapsprøve
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Økning i % eller ny direkte sats
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
Nytt regulativ fra 1/3-17
Nytt regulativ fra 1/3-17
2,4%
Gjengs leie
Kr. 8 000,- pr mnd.
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
2,4%, differensierte
Kr. 2 730,- pr mnd.
Kr. 103,- pr time.
Kr. 100,- påbegynt time
Kr. 300,- påbegynt time
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
Kr. 190,- pr mnd.
Kr. 150,- pr time.
Kr. 250,- pr time.
Kr. 250,- pr time.
Kr. 250,- pr tme.
Kr 130,Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang

Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye priser
for denne tjeneste i løpet av 2017.
3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og
samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18 245
mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av
formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18 245
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak,
prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
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10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk
og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11
og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som
vedtas av Stortinget.
14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 pst
av frie inntekter.
15. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak i 1. halvår 2017, der muligheter og
konsekvenser av forlenget nedbetalingstid på kommunens lånegjeld, synliggjøres. Rådmannen
bes også legge frem alternativer til bruk av husbankrefusjonene for Bygdeheimen og
konsekvensene av disse.
16. Kommunale avgifter, vann og avløp: Boliger uten utleiedel betaler for forbruk med 1 m3 pr
kvm som tidligere, men maksimalt for 150 m3. Anslått årsvirkning er redusert inntekt med kr
50.000. Enhet 60 Drift og utvikling får økt rammen tilsvarende. Inndekning, se forslag 1.
17. Det bevilges kr 100.000 til sommervedlikehold på private veger. Enhet Drift og utvikling får
økt rammen med kr 100.000. Inndekning, se forslag 1.
18. Muligheten for å gi tilskudd til bygdekino og kulturstipend for ungdom tas ikke bort.
Rammen for Enhet Kultur økes ikke. Tjenesteutvalget får i oppdrag sammen med
administrasjonen å prioritere mellom de forskjellige kulturtiltakene.
19. Kommunestyret ønsker å vurdere andre langsiktige alternativer til innsparing enn
rådmannens forslag om endret skolestruktur fra 2018. Formannskapet får i oppgave sammen
med rådmannen å arbeide frem andre muligheter som finnes for å øke inntekter og redusere
utgifter inn mot budsjett 2018 og i økonomiplanperioden 2017-2020, innen 1.juli 2017.
20. Uteområdet med Iveland skole gjøres ferdig i 2017, - 2mill til kunstgressbane flyttes fram
fra 2018 til 2017. Økt finansieringsbehov på 2 mill kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.
21. Investering «tilkobling private anlegg Skisland» tas ut av økonomiplanen.
22. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for Tjenesteutvalget om fremtidig bruk av
de kommunale industribyggene i Birketveit- og Skaiåområdet, for en mer effektiv og helhetlig
drift.
23. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:
A). Eiendomsskattelovens §7 a
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Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7, bokstav a
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et
fylke eller staten).
Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste over
eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som kan
kvalifisere for fritak.
Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter
§ 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7b
Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er
fredet i medhold av kulturminneloven.
C). Eiendomsskattelovens § 7c
Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig,
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter 01.01.2017.

PS 73/16 Avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune vedtar å avvikle Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune vedtar å avvikle Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

PS 74/16 Valg av jordskiftemeddommere
Rådmannens innstilling:
Fra Iveland kommune velges følgende utvalg av jordskiftemeddommere for perioden 1.
januar 2017- 31.desember 2020:
1 Unni Helgesen Homme
2 Eva Thomassen
3 Gry Heidi Honnemyr
4 Evelyn Honnemyr
5 Monica Søttrup
1 Øyvind Skaiaa
2 Hans Ivar Leesland
3 Svein Ivedal
4 Einar Tveit
5 Hans Henrik Mykland
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fra Iveland kommune velges følgende utvalg av jordskiftemeddommere for perioden 1.
januar 2017- 31.desember 2020:
1 Unni Helgesen Homme
2 Eva Thomassen
3 Gry Heidi Honnemyr
4 Evelyn Honnemyr
5 Monica Søttrup
1 Øyvind Skaiaa
2 Hans Ivar Leesland
3 Svein Ivedal
4 Einar Tveit
5 Hans Henrik Mykland

PS 75/16 Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden
2015-2019
Rådmannens innstilling:
Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden 2015-2019 vedtas.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta eventuelle
endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper
dersom spesielle forhold skulle tilsi det.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Endret innstilling fra rådmannen:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å følge kontrollutvalgets innstilling. Rådmannens
anbefaling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden 2015-2019 vedtas.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta eventuelle
endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper
dersom spesielle forhold skulle tilsi det.
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PS 76/16 Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune for valgperioden
2016-2019
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland
kommune 2016-2019.»
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen av
gjennomføringen av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekt, dersom utvalget ser
behov for det.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Endret innstilling fra rådmannen:
Rådmannens anbefaler kommunestyret å følge kontrollutvalgets innstilling. Rådmannens
anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland
kommune 2016-2019.»
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen av
gjennomføringen av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekt, dersom utvalget ser
behov for det.

PS 77/16 Avtale om erverv av areal på industriområdet Vatnestrøm
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune godkjenner avtalen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016
Møtet ble lukket etter Offentlighetsloven §15
Rådmannens innstilling:
Iveland kommune godkjenner avtalen.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune godkjenner avtalen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Kari Bergskås Ap, og Øyvind Skaiaa Sp, ba kommunestyret vurdere deres habilitet,
representantene forlot møtet under behandlingen. Kommunestyret konkluderte med at begge
representantene var inhabile i saken og den ble behandlet uten representantene Bergskås og
Skaiaa i møtet. Det ble ikke satt inn varamedlemmer.
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Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune godkjenner avtalen.

PS 78/16 Søknad om permisjon fra politiske verv
Rådmannens innstilling:
Odd Ivar Aasen får fritak fra sine politiske verv til 31.12.2017. 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, det velges nytt
medlem av Tjenesteutvalg
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 - 15.12.2016
Behandling:
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Odd Ivar Aasen får fritak fra sine politiske verv til 31.12.2017. 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, Svein Hillestad velges
som nytt medlem av Tjenesteutvalget
3. Svein Hillestad velges som nytt medlem av valgnemnda
4. Tor Håkon Thommassen velges som nytt medlem av representantskapet i Konsesjonskraft
IKS
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5. . Vararepresentantene etter Odd Ivar Aasen rykker opp en plass på lista over varamedlemmer
til Tjenesteutvalget
6. Tor Håkon Thomassen velges som nytt varamedlem til Kommunenes sentralforbunds
fylkesmøte

PS 79/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016

RS 1/16 Massetak T5 på Moltekjer, Iveland kommune
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