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Orienteringer
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PS 26/16 Søknad fra Iveland Viltlag om godkjenning av Drifts- og
bestandsplan for hjortevilt 2016-2018. Søknad om fellingskvote for bever.
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt (ffh.) § 13 og forskrift om forvaltning av
hjortevilt og bever § 9, regodkjennes Iveland Viltlag som vald for jakt etter elg, hjort, rådyr og
bever med tellende areal på 242.899 daa.
Med hjemmel i ffh. § 19 godkjennes Iveland Viltlag sin fremlagte drifts- og bestandsplan for
elg og hjort med planperiode 2016 – 2018.
Med hjemmel i ffh. § 19 tildeles Iveland Viltlag en kvote på 185 elg og 48 hjort for
planperioden 2016 – 2018. Tildelingen gjelder valgfrie dyr, jfr. bestandsplan.
Med hjemmel i ffh. § 23 tildeles Iveland Viltlag kvotefri jakt på rådyr for perioden 2016 - 2018.
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 13 tildeles Iveland Viltlag en
kvote på 30 bever for jaktsesongen 2016/2017.
For samtlige arter settes det som vilkår at fellingsrapport sendes kommunen senest 10 dager
etter jakttidens utløp.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt (ffh.) § 13 og forskrift om forvaltning av
hjortevilt og bever § 9, regodkjennes Iveland Viltlag som vald for jakt etter elg, hjort, rådyr og
bever med tellende areal på 242.899 daa.
Med hjemmel i ffh. § 19 godkjennes Iveland Viltlag sin fremlagte drifts- og bestandsplan for
elg og hjort med planperiode 2016 – 2018.
Med hjemmel i ffh. § 19 tildeles Iveland Viltlag en kvote på 185 elg og 48 hjort for
planperioden 2016 – 2018. Tildelingen gjelder valgfrie dyr, jfr. bestandsplan.
Med hjemmel i ffh. § 23 tildeles Iveland Viltlag kvotefri jakt på rådyr for perioden 2016 - 2018.
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 13 tildeles Iveland Viltlag en
kvote på 30 bever for jaktsesongen 2016/2017.
For samtlige arter settes det som vilkår at fellingsrapport sendes kommunen senest 10 dager
etter jakttidens utløp.

PS 27/16 Godkjenning av samarbeidsavtale vedrørende
kommuneoverskridende vald.
Rådmannens innstilling:

Kommunestyret i Iveland godkjenner med dette samarbeidsavtale mellom Vennesla og Iveland
kommuner vedrørende kommuneoverskridende vald, bestandsplanområde og bestandsplan,
datert 11.5.2016. Skogbrukssjefen gis fullmakt til å undertegne avtale.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens §6 og fratrådte
dermed.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Iveland godkjenner med dette samarbeidsavtale mellom Vennesla og Iveland
kommuner vedrørende kommuneoverskridende vald, bestandsplanområde og bestandsplan,
datert 11.5.2016. Skogbrukssjefen gis fullmakt til å undertegne avtale.

PS 28/16 Plan for rus og psykisk helse 2016-2020 samt alkoholpolitiske
retningslinjer
Rådmannens innstilling:
1. Plan for rus og psykisk helse 2016-2020 vedtas.
2. Lokale retningslinjer for alkoholbevillinger 2016-2020 vedtas.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Brynjulf Aagesen (Krf) ble valgt til saksordfører.
Vedtak:
1.
Plan for rus og psykisk helse 2016-2020 vedtas.
2.
Lokale retningslinjer for alkoholbevillinger 2016-2020 vedtas.

PS 29/16 Salgs- og skjenkebevillinger i Iveland 2016-2020
Rådmannens innstilling:
Salgsbevilling for øl/rusbrus klasse 1 gis til:
1. Joker Vatnestrøm v/Aina Mykjåland Flaten
2. Joker Skaiå v/Kerry Mykland
3. Åkle Mat AS v/Lene Ingebretsen
Skjenkebevilling for alkohol klasse 1, 2 og 3 gis til:
4. Ogge Gjesteheim v/Arild Dale
Alle bevillinger gis med de rammer og retningslinjer som Alkoholloven og lokale retningslinjer
til enhver tid setter.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Ole Albert Mykland (V) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens §6 og fratrådte
dermed.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Brynjulf Aagesen (Krf) ble valg til saksordfører.
Vedtak:
1.
Joker Vatnestrøm v/Aina Mykjåland Flaten
2.
Joker Skaiå v/Kerry Mykland
3.
Åkle Mat AS v/Lene Ingebretsen

PS 30/16 Framtidig legevaktordning for Vennesla og Iveland
Rådmannens innstilling:
1. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl.
08-23 helge- og høytidsdager.
2. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift
av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i
revidert samarbeidsavtale.
3. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til
sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av
legevakten.
4. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved
Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å
lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser
5. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av
nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis
fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale.
6. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl.
08-23 helge- og høytidsdager.
2. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift
av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i
revidert samarbeidsavtale.

3. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til
sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av
legevakten.
4. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved
Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å
lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser
5. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av
nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis
fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale.
6. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial.

PS 31/16 Tilsyn i barnehagene i Iveland kommune
Rådmannens innstilling:

Levekårsutvalget tar tilsynsrapporten fra Skaiå barnehage og Vatnestrøm oppvekstsenter,
barnehagedelen, til orientering.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar tilsynsrapporten fra Skaiå barnehage og Vatnestrøm oppvekstsenter,
barnehagedelen, til orientering.

PS 32/16 Vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland kommune
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland i følge vedlegg.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland i følge vedlegg.

PS 33/16 Planstrategi for Iveland kommune 2016 - 2019
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019.
1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller
samfunnsdel i kommunestyreperioden.
2. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende
periode:

a. Demensplan
b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom
c. Plan mot radikalisering
d. Kulturminneplan
e. Strategiplan for idrett og friluftsliv
f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019.
1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller
samfunnsdel i kommunestyreperioden.
2. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende
periode:
a. Demensplan
b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom
c. Plan mot radikalisering
d. Kulturminneplan
e. Strategiplan for idrett og friluftsliv
f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene

PS 34/16 Rullering av Plan for kriseledelse
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner ny Plan for kriseledelse.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner ny Plan for kriseledelse.

PS 35/16 Årsmelding 2015 og Årsregnskap 2015 - Disponering av
regnskapsmessig mindreforbruk
Rådmannens innstilling:
1. Årsmelding 2015 godkjennes.
2. Årsregnskapet for 2015 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og
revisjonsberetningen.
3. Investeringsregnskapet godkjennes.
4. Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 273 397,79 og disponeres som følger:
 Fordelt til generelt disposisjonsfond med kr. 3 208 397,79, Fordelt til enheten med kr. 65 000, Fordelt til NAV kr 65 000,-

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Tjenesteutvalget tar årsmelding 2015 og årsregnskap 2015 disponering av regnskapsmessig
mindreforbruk til orientering.»
Votering:
Brynjulf Aagesen (Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget tar årsmelding 2015 og årsregnskap 2015 disponering av regnskapsmessig
mindreforbruk til orientering.

PS 36/16 Innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 foreslås utskriving av eiendomsskatt på
a) Faste eigedomar i heile kommunen
2. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel
i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen
i eiendomsskatteloven § 8-A
3. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2 promille, jfr.
eiendomsskatteloven §§ 11 – 13 og foreslått endring i Prop. 121 LS (2015-2016)
4. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5.
5. Bunnfradrag settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendom som ikke benyttes til
næringsvirksomhet, jfr. eiendomsskattelovens § 11
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Tjenesteutvalget har drøftet innføring av eiendomsskatt og ser at dette må komme. Det er
viktig at ordningen ses i sammenheng med øvrig kommunale avgifter jfr. kommuneplanens
målsetting om å øke folketallet.»
Votering:
Forslaget fra Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget har drøftet innføring av eiendomsskatt og ser at dette må komme. Det er viktig
at ordningen ses i sammenheng med øvrig kommunale avgifter jfr. kommuneplanens målsetting
om å øke folketallet.
PS 37/16 Referatsaker
RS 25/16 Vedr deres søknad om tilskudd
RS 26/16 Idrettsleiren på Hove
RS 27/16 Søknad bro - gnr 33, bnr 3
RS 28/16 Kvalifisert - kompetanseheving

RS 29/16 Moonlight, rapport
RS 30/16 Ett Iveland - handlingsplan mot radikalisering
RS 31/16 Bestilling av arbeid i Aust-Agder - Kulturminner i kommunene 2016
RS 32/16 Igangsettingstillatelse bolig gnr. 35, bnr. 54
RS 33/16 Søknad om igangsetting og søknad om utslippstillatelse gnr. 12, bnr. 27.
RS 34/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 14 bnr 2, oppretting av
grunneiendom.
RS 35/16 Melding om vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak gnr 28, bnr 1
RS 36/16 Melding om vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak gnr 6, bnr 1
RS 37/16 Søknad om tillatelse til tiltak 14/68
RS 38/16 Søknad om utsatt byggefrist , gnr. 14, bnr. 45.
RS 39/16 Fullføring av oppmålingsforretninger - Iveland hyttetun
RS 40/16 Melding om vedtak - Søknad om tilskudd til drenering av landbruksjord
RS 41/16 Melding om vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak gnr 38, bnr 6.

