IVELAND KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Tjenesteutvalg
Skaiå Barnehage
20.01.2016
18:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kari Bergskås
Berit Hauan Ståhl
Øyvind Røinås
Brynjulf Aagesen
Audhild Bærheim
Tor Håkon Thomassen

Funksjon
Medlem
Nestleder
Medlem
Leder
Medlem
Medlem

Representerer
AP
SP
FRP
KRF
KRF
KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Øyvind Honnemyr
MEDL

Representerer
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Øyvind Skaiaa

Møtte for
Øyvind Honnemyr

Representerer
SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Lars Ivar Gjørv
Gyro Heia
Egil Mølland
Knut Gunnar Solberg
Inge Eftevand
Beate Stømne Frigstad
Ole Kristen Hægeland

Stilling
Kommunalsjef, Oppvekst og kultur
Kommunalsjef, Helse og omsorg (tilstede under infosaker)
Kommunalsjef, Drift og utvikling
Avdelingsingeniør, Drift og utvikling
Jordbrukssjef, Drift og utvikling
Styrer, Skaiå barnehage
Rektor Vatnestrøm oppvekstsenter/Iveland skole

Det var ingen merknader til:
 Innkalling
 Saksliste: Saksliste ble endret, og PS 8/16 ble behandlet først, deretter PS 3, 4 og 5.
 Protokoll fra møte 19. november 2015
Iveland, 21 januar 2016
Møteprotokollen godkjent
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Brynjulf Aagesen
Utvalgsleder
Egil Mølland
Utvalgssekretær

Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager
etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent.

Saksnr

Innhold

PS 1/16

Godkjenning av areal, Skaiå barnehage

PS 2/16

Justering av vedtekter for barnehagene i Iveland

PS 3/16

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 29, bnr. 4

PS 4/16

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan på Hilltveitåsen 38, gnr.
32 bnr. 25.

PS 5/16

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 36, bnr. 3: Utvidelse
av boligtomt 36/17 og 36/16.

PS 6/16

Delegeringsreglement

PS 7/16

Detaljregulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn av
planforslag.

PS 8/16

Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og
avløpsprosjekter

PS 9/16

Referatsaker

Referatsaker
RS 1/16

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22.

RS 2/16

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 9 bnr. 1; oppretting
av matrikkelenhet.

RS 3/16

Søknad om igangsetting 2 Voss Production

RS 4/16

Søknad om tillatelse i ett trinn, heving av terreng dyrket mark, gnr 20,
bnr 20

RS 5/16

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22 på
Vatnestrøm.

RS 6/16

Dispensasjon fra TEK 10 sprinkler/ brannskille mot loft eks. bygg

RS 7/16

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22.

RS 8/16

Søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 28 bnr. 9

RS 9/16

Søkand om IG del 2, resterende arbeider

RS 10/16

Midlertidig akuttmottak Fredheim Leirsted, gnr.63, bnr. 61

RS 11/16

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett anneks, gnr. 64 bnr. 11
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Orienteringssaker:
1. Orientering om varslede endringer i legevaktsavtalen mellom Vennesla legevakt og Iveland
kommune v/Gyro Heia
2. Orientering om varslede endringer i legevaktsavtalen mellom Kristiansand kommune og
Iveland kommune v/Gyro Heia
PS 1/16 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.
PS 2/16 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:
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..
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.
PS 3/16 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 29, bnr. 4
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Hilde B Fidjeland konsesjon på erverv
av gnr 29, bnr 4 i Iveland kommune. Det settes som vilkår at gnr 29, bnr 4 slås sammen med gnr
29, bnr 9 til en driftsenhet, jfr. konsesjonsloven § 9.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Hilde B Fidjeland konsesjon på erverv
av gnr 29, bnr 4 i Iveland kommune. Det settes som vilkår at gnr 29, bnr 4 slås sammen med gnr
29, bnr 9 til en driftsenhet, jfr. konsesjonsloven § 9.
PS 4/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan på Hilltveitåsen 38, gnr. 32 bnr. 25.
Rådmannens innstilling:
Tenesteutvalet gir dispensasjon frå føresegna 3.2.7 i reguleringsplan Hiltveitåsen for bygging
av to ekstra bu einingar på tomt 38, og auke utnyttingsgraden på tomta frå 250 til 500 m2
bruksareal. Dispensasjonen blir grunngjeve med at omsynet bak føresegna ikkje blir vesentleg
tilsidesett og at fordelane er større enn ulempene etter ei samla vurdering. Det gjeld følgjande
vilkår for dispensasjonen.
1. Det må ikkje kome innvendingar frå naboar i området.
2. Statens vegvesen må samtykke i utvida bruk av avkøyring frå fylkesveg 403.
3. Drift- og utvikling får fullmakt til å gjennomføre om adressering i området.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Kari Bergskås (Ap) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens §6 og fratrådte.
Øyvind Skaiå (Sp) ankom møtet under behandlingen og tiltrådte ikke.
Dermed var det kun de resterende fem medlemmene som behandlet saken.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tenesteutvalet gir dispensasjon frå føresegna 3.2.7 i reguleringsplan Hiltveitåsen for bygging
av to ekstra bu einingar på tomt 38, og auke utnyttingsgraden på tomta frå 250 til 500 m2
bruksareal. Dispensasjonen blir grunngjeve med at omsynet bak føresegna ikkje blir vesentleg
tilsidesett og at fordelane er større enn ulempene etter ei samla vurdering. Det gjeld følgjande
vilkår for dispensasjonen.
1. Det må ikkje kome innvendingar frå naboar i området.
2. Statens vegvesen må samtykke i utvida bruk av avkøyring frå fylkesveg 403.
3. Drift- og utvikling får fullmakt til å gjennomføre om adressering i området.
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PS 5/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 36, bnr. 3: Utvidelse av
boligtomt 36/17 og 36/16.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Alf Otto Hauan tillatelse til å
fradele inntil 2,5 daa fra sin eiendom gnr 36, bnr 3 som tilleggsareal til gnr 36, bnr 16 og 17 som
omsøkt. Det gis dispensasjon for omdisponering av arealet fra LNF-formål til boligformål. Dette
begrunnes med at LNF-formålet ikke blir skadelidende og at fordelene er klart større enn
ulempene.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Berit Hauan Ståhl (Sp) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens §6 og fratrådte.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Alf Otto Hauan tillatelse til å
fradele inntil 2,5 daa fra sin eiendom gnr 36, bnr 3 som tilleggsareal til gnr 36, bnr 16 og 17 som
omsøkt. Det gis dispensasjon for omdisponering av arealet fra LNF-formål til boligformål. Dette
begrunnes med at LNF-formålet ikke blir skadelidende og at fordelene er klart større enn
ulempene.
PS 6/16 Delegeringsreglement
Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til delegeringsreglement vedtas.
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.
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.
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-

Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av tjenesteutvalget
innenfor vedtatt budsjett.
Planer for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud.

PS 7/16 Detaljregulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn av planforslag.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget legger forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 10.12.2015, ut
til høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan og bygningsloven
§ 12-10.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget legger forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 10.12.2015, ut
til høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan og bygningsloven
§ 12-10.
PS 8/16 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.
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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.
PS 9/16 Referatsaker
RS 1/16 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22.
RS 2/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 9 bnr. 1; oppretting av
matrikkelenhet.
RS 3/16 Søknad om igangsetting 2 Voss Production
RS 4/16 Søknad om tillatelse i ett trinn, heving av terreng dyrket mark, gnr 20, bnr 20
RS 5/16 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22 på Vatnestrøm.
RS 6/16 Dispensasjon fra TEK 10 sprinkler/ brannskille mot loft eks. bygg
RS 7/16 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20, bnr 22.
RS 8/16 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 28 bnr. 9
RS 9/16 Søkand om IG del 2, resterende arbeider
RS 10/16 Midlertidig akuttmottak Fredheim Leirsted, gnr.63, bnr. 61
RS 11/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett anneks, gnr. 64 bnr. 11
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