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PS 63/16 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
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:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:

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.
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 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
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Gebyr for kunnskapsprøve
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang

Kr. 250,- pr tme.
Inntil totalt Kr 130,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:

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.
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 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
Gebyr for kunnskapsprøve
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang

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:

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.
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:
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.»

PS 64/16 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.

PS 65/16 Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 20142020
Rådmannens innstilling:
 Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

PS 66/16 Kulturmidlene - nye retningslinjer
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner nye retningslinjer ved tildeling av kulturmidler. De gjøres
gjeldende fra 01.01.2017, og erstatter eksisterende reglement vedtatt av levekårsutvalget 17.
februar 2010.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

PS 67/16 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.
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.»

PS 68/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 28 bnr 13,14
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget gir ikke John Olav Auestad tillatelse til å fradele 10 daa til fritidsformål fra sin
eiendom gnr 28, bnr 13 og 14 som tilleggsareal til gnr 28, bnr 15 som omsøkt. Vedtaket
begrunnes med hensynet til vern av arealressursene, jfr. Jordloven § 12.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag:
«Tjenesteutvalget gir John Olav Auestad tillatelse til å fradele 10 da til fritidsformål fra sin
eiendom g.nr. 28 bnr. 13 og 14.»
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget til Øyvind Røinås (Frp):
For rådmannens innstilling: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr
(Sp), Audhild Bærheim (Krf), Kari Bergskås (Ap)
For Øyvind Røinås sitt forslag:
Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp)
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir ikke John Olav Auestad tillatelse til å fradele 10 daa til fritidsformål fra sin
eiendom gnr 28, bnr 13 og 14 som tilleggsareal til gnr 28, bnr 15 som omsøkt. Vedtaket
begrunnes med hensynet til vern av arealressursene, jfr. Jordloven § 12.

PS 69/16 Søknad om overføring av areal fra gnr 34 bnr 1,5 til gnr 34 bnr 10.
Dispensasjonssak.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget gir dipensasjon for overføring av 600 m2 landbruksareal fra gnr 34 bnr 1, 5 til
boligeiendommen gnr 34 bnr 10. Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke
blir vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene.
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Turid B. Håverstad tillatelse til å
fradele inntil 0,6 daa fra sin eiendom gnr 34, bnr 1, 5 som tilleggsareal til gnr 34, bnr 10 som
omsøkt.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir dipensasjon for overføring av 600 m2 landbruksareal fra gnr 34 bnr 1, 5 til
boligeiendommen gnr 34 bnr 10. Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke
blir vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene.
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Turid B. Håverstad tillatelse til å
fradele inntil 0,6 daa fra sin eiendom gnr 34, bnr 1, 5 som tilleggsareal til gnr 34, bnr 10 som
omsøkt.

PS 70/16 Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget legger forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 04.11.2016, ut
til høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan og bygningsloven
§ 12-10.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

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 Arbeidsmiljøutvalget - 21.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling tas enstemmig til orientering.

Innspillene fra høringsinstanser sendes politiske utvalg fortløpende. Det lages et notat på
grunnlag av innspillene som legges fra for kommunestyret.
Vernetjenesten skal snarest inn i arbeidsgruppa som arbeider med organisering av felles
barnehageledelse.
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.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
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.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 29.11.2016
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 Referatsaker
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016
Behandling:
Innmeldte referatsaker ble gjennomgått.
Referatsaker
RS 94/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 35 bnr 39
RS 95/16 Søknad om tillatelse uten ansvarsrett, gnr 36 bnr 31
RS 96/16 Tilbygg Hytte Stemtønnhgi, gnr. 33, bnr.6, 4724 Iveland
RS 97/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 2 bnr 1
RS 98/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 14 bnr 53, Garasje.
RS 99/16 Søknad om deling/justering av grunneiendom. gnr 20 bnr 30

