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PS 1/17 Vedtekter for Iveland barnehage
Med bakgrunn i ny informasjon fra utdanningsdirektoratet og fylkesmannen la rådmannen fram
et revidert forslag til vedtekter. Barnehagene kan ikke formelt slås sammen, i og med at
bygningene ligger for langt fra hverandre. Det er likevel anledning til å ha en felles styrer. Ut fra
dette benevnes barnehagene «Iveland barnehage Skaiå» og «Iveland barnehage Vatnestrøm».
Rådmannens innstilling:
Vedtekter for Iveland barnehage vedtas ifølge vedlegg.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling/votering:

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
1) Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Iveland barnehage»:
Barn som ett år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste år
fortrinnsrett til ledig plass foran nye søkere.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
2) Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagene er stengt julaften,
nyttårsaften og fire hele uker i juli.(…)»
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag:
1) Retningslinjer for opptak i Iveland barnehager tas inn i vedtektene.
Forslaget til Berit Hauan Ståhl (Sp) ble satt opp mot rådmannens forslag:
Endret første avsnitt i vedtektenes punkt 8. Opptaksmyndighet og samordnet opptak:
«Opptak i barnehagen er, etter gjeldende bestemmelser delegert til rådmannen. Det er
utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak som godkjennes av
tjenesteutvalget. (…)
Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer
For Berit Hauan Ståhl (Sp): Berit Hauan Ståhl (Sp), Kari Bergskås (Ap), Øyvind Røinås
(Frp)
For rådmannens forslag: Brynjulf Aagesen (Krf), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild
Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf)
2) Tjenesteutvalget ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil
koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor hele juli for å gi mer fleksible ferieuttak
både for barnefamiliene og personalet.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
3) Setningen «onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12» strykes i vedtektene.
Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
For: Berit Hauan Ståhl (Sp), Kari Bergskås (Ap), Øyvind Røinås (Frp), Svein Hillestad.
Mot: Øyvind Honnemyr (Sp), Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild Bærheim (Krf).

Vedtak:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende endringer til korrigert utkast til vedtekter
fremlagt i møtet:
- Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagene er stengt julaften,
nyttårsaften og fire hele uker i juli.(…)»
- Setningen «onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12» strykes i vedtektene.
- Endret første avsnitt i vedtektenes punkt 8. Opptaksmyndighet og samordnet opptak:
«Opptak i barnehagen er, etter gjeldende bestemmelser delegert til rådmannen. Det er
utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak som godkjennes av
tjenesteutvalget. (…)»
- Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Iveland barnehage»:
Barn som ett år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste år
fortrinnsrett til ledig plass foran nye søkere.
- Tjenesteutvalget ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil
koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor hele juli for å gi mer fleksible ferieuttak
både for barnefamiliene og personalet.

PS 2/17 Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020.
Rådmannens innstilling:
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas
PS 3/17 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven, gnr. 28,
bnr. 12.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget i Iveland gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Karianne og Terje Møkjåland
konsesjon for erverv av gnr. 28, bnr. 12. Det settes som vilkår at eiendommen legges til og slås
sammen med gnr. 28, bnr. 1 og 34 som en enhet.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget i Iveland gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Karianne og Terje Møkjåland
konsesjon for erverv av gnr. 28, bnr. 12. Det settes som vilkår at eiendommen legges til og slås
sammen med gnr. 28, bnr. 1 og 34 som en enhet.

PS 4/17 Vurdering av avskytning elg og hjort 2016, Iveland Viltlag
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 gjør tjenesteutvalget i Iveland
følgende vurdering av avskytning elg og hjort 2016 mot godkjent bestandsplan, Iveland Viltlag:
1. Avskytningen av elg i Iveland Viltlag i 2016 avviker ikke så vesentlig fra godkjent
bestandsplan med planperioden 2016 – 2018 at det er grunnlag for å trekke
godkjenningen tilbake. Iveland Viltlag bør på eget initiativ vurdere å fremme revidert
bestandsplan dersom avskytningen videre i planperioden vurderes å være på linje med
2016.
2. Avskytningen av hjort i Iveland Viltlag i 2016 avviker så vesentlig fra godkjent
bestandsplan for Iveland Viltlag med planperiode 2016-2018 at godkjenning for hjort i
nevnte bestandsplan trekkes tilbake, jfr vedtak i tjenesteutvalget 08.06.2016.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 gjør tjenesteutvalget i Iveland
følgende vurdering av avskytning elg og hjort 2016 mot godkjent bestandsplan, Iveland Viltlag:
1. Avskytningen av elg i Iveland Viltlag i 2016 avviker ikke så vesentlig fra godkjent
bestandsplan med planperioden 2016 – 2018 at det er grunnlag for å trekke
godkjenningen tilbake. Iveland Viltlag bør på eget initiativ vurdere å fremme revidert
bestandsplan dersom avskytningen videre i planperioden vurderes å være på linje med
2016.
2. Avskytningen av hjort i Iveland Viltlag i 2016 avviker så vesentlig fra godkjent
bestandsplan for Iveland Viltlag med planperiode 2016-2018 at godkjenning for hjort i
nevnte bestandsplan trekkes tilbake, jfr vedtak i tjenesteutvalget 08.06.2016.

PS 5/17 Søknad om overføring av 2 daa til gnr 12 bnr 88 fra gnr 12 bnr 1,2.
Dispensasjonssak.
Rådmannens innstilling:
Tjensteutvalget gir dispensasjon fra landbruksformålet i gjeldende arealplaner for overføring av
2 daa fra gnr 12 bnr 1,2 til boligeiendommen gnr 12 bnr 88, slik det er søkt om. Dispensasjonen
begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir vesentlig skadelidende og at fordelene vurderes
større enn ulempene. Videre gir tjenesteutvalget med hjemmel i jordloven § 12, Tor Anders
Skaiaa tillatelse til å fradele inntil 2 daa fra sin driftsenhet gnr. 12, bnr. 1 mfl. som omsøkt.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjensteutvalget gir dispensasjon fra landbruksformålet i gjeldende arealplaner for overføring av
2 daa fra gnr 12 bnr 1,2 til boligeiendommen gnr 12 bnr 88, slik det er søkt om. Dispensasjonen
begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir vesentlig skadelidende og at fordelene vurderes
større enn ulempene. Videre gir tjenesteutvalget med hjemmel i jordloven § 12, Tor Anders
Skaiaa tillatelse til å fradele inntil 2 daa fra sin driftsenhet gnr. 12, bnr. 1 mfl. som omsøkt.

PS 6/17 Søknad om tillatelse til fradeling av bygninger med 15 daa tomt, gnr
12, bnr 3. Dispensasjonssak.
Rådmannens innstilling:
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12 Viggo Åsheim tillatelse til å fradele
bygninger på Skaiåheia med inntil 15 daa tomt fra resten av sin driftsenhet gnr. 12, bnr. 3 og 5
som omsøkt. Vedtaket er fattet ut fra bosetningshensyn, jfr. jordloven § 1.
Det gis dispensasjon fra landbruksformålet i kommuneplanens arealdel til byggeområde bolig,
jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke
blir vesentlig skadelidende og at det gir mulighet for opprettholdelse av fast bosetting. Det stilles
som vilkår at boligeiendommen gnr. 13 bnr. 47 slås sammen med resterende landbrukseiendom.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12 Viggo Åsheim tillatelse til å fradele
bygninger på Skaiåheia med inntil 15 daa tomt fra resten av sin driftsenhet gnr. 12, bnr. 3 og 5
som omsøkt. Vedtaket er fattet ut fra bosetningshensyn, jfr. jordloven § 1.
Det gis dispensasjon fra landbruksformålet i kommuneplanens arealdel til byggeområde bolig,
jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke
blir vesentlig skadelidende og at det gir mulighet for opprettholdelse av fast bosetting. Det stilles
som vilkår at boligeiendommen gnr. 13 bnr. 47 slås sammen med resterende landbrukseiendom.

PS 7/17 Kulturminneplan: Melding om oppstart av planarbeidet.
Svein Hillestad (Krf) ble valgt til saksordfører.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar program for arbeid med Kulturminneplan for Iveland kommune 20182022, jfr. vedlegg 1. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 veker samtidig
med melding om oppstart av planarbeidet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar program for arbeid med Kulturminneplan for Iveland kommune 20182022, jfr. vedlegg 1. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 veker samtidig
med melding om oppstart av planarbeidet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

PS 8/17 Gebyrregulativ forvaltning 2017Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1. Regulativet avløyser
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag:
5% økning på alle gebyrer.
Votering: Forlaget falt med 1 mot 6
For: Øyvind Røinås (Frp)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild
Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Kari Bergskås (Ap)
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Som rådmannens innstilling, men gebyrene for privat forslag til detaljregulering øker bare 10%.
Votering:
Brynjulf Aagesen (Krf) sitt forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling: Brynjulf Aagesen
(Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens innstilling ble vedtatt, med følgende endringer i regulativet:
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1. Regulativet avløyser
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017.
- Gebyrene for privat forslag til detaljregulering øker bare 10%

PS 9/17 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.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget utsetter 2 gangs høring. Tjenesteutvalget foreslår å beholde BF1, 2 og 5 med
noe lavere utnyttelse av BF2. Resten av byggeområdene utgår. Adkomst til skole/idrettshall går
via parkeringsplass ved kirka.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag:
Ved utbygging på dyrka mark skal dette kompenseres ved at det settes av midler på fond som
skal brukes til nydyrking eller forbedring av eksisterende dyrka mark. Rådmannen bes utarbeide
et forslag til en slik ordning.
Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
For: Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Svein Hillestad (Krf), Audhild Bærheim
(Krf)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Kari Bergskås (Ap), Øyvind Røinås (Frp)
Vedtak:
1. Tjenesteutvalget utsetter 2 gangs høring. Tjenesteutvalget foreslår å beholde BF1, 2 og 5
med noe lavere utnyttelse av BF2. Resten av byggeområdene utgår. Adkomst til
skole/idrettshall går via parkeringsplass ved kirka.
2. Ved utbygging på dyrka mark skal dette kompenseres ved at det settes av midler på fond
som skal brukes til nydyrking eller forbedring av eksisterende dyrka mark. Rådmannen
bes utarbeide et forslag til en slik ordning.

Informasjon fra administrasjonen
Det ble lagt fram et notat «Nytt navn på Iveland bygdeheim: Iveland bo- og omsorgssenter»,
datert 24. januar 2017. Tjenesteutvalget drøftet notatet og ga tilslutning til at administrasjonen
kunne bruke navnet «Iveland bo- og omsorgssenter» i forbindelse med invitasjoner til
åpningsarrangementet. Notatet ble ikke formelt løftet inn på sakslista, og det ble ikke foretatt
noen avstemming.

PS 10/17 Referatsaker
Ingen

