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PS 43/17 Rapport Kvalifisert for framtida 2017
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapport Kvalifisert for framtida 2017 tas til orientering.

PS 44/17 2. tertialrapport 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.10.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. 2. tertialrapport 2017 tas til orientering
2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad. 0,2 mill. kr av disse midlene tilføres
Iveland skole for økte kostnader til integrering av flyktningbarn. 2,523 mill. kr avsettes
til disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for
avsetning og senere bruk av disse midlene.
3. Skatteinntekter nedreguleres med 0,856 mill. kr, inndekning fra økte inntekter på
eiendomsskatt
4. Rammeområde renter, avdrag, utbytte m.v. tilføres 0,8 mill. kr, inndekning fra økte
inntekter på eiendomsskatt.
5. Enhetsrammene tilføres til sammen 1,244 mill. kr, fordelt slik:
- Rådmannen 0,444 mill. kr
- Felles IKT 0,3 mill.kr
- Iveland skole 0,2 mill. kr
- Pleie og omsorg 0,3 mill. kr
Inndekning fra økte inntekter på eiendomsskatt.

6. Det flyttes 0,4 mill. kr fra enhetsramme VOPS til styrking av Skaiå barnehage i
forbindelse med omorganisering av budsjettansvar for skole og barnehage.
7. Investeringsregnskapet foreslås endret iht. tabell

Investeringer per 31. august 2017
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2017
Drift og utvikling

Justert bud.
2017

Avvik
2017

Skislandsåsen, just.avtale vann/avløp
Skislandsåsen, just.avtale vei/lys
Heimreneskilen, just.avtale vann/avløp
Heimreneskilen, just.avtale vei/lys/lek
Ombygging Åkle
Opprustning, asfalt på veier
Fiberutbygging Skaiå, Vatnestrøm
Lekeplass Skislandsåsen
FDV vann/avløp
Skaiå aktivitetsanlegg,
bevegelsesanlegg
Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane
Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg
Iveland idrettspark, kunstgressbane
Veihøvel til traktor
Husqvarna Rider gressklipper
Tomtesalg
Økonomi/arkiv
Elements arkivsystem
Innskudd i KLP (pliktig)
Sum utgifter

0
0
0
0
125
500
500
100
1 000

-25
-9
-4
-5
228
248
160
60
1 500

25
9
4
5
-103
252
340
40
-500

650
500
650
4 345
0
0
-3 675

745
400
745
4 255
223
138
0

-95
100
-95
90
-223
-138
-3 675

0
0

116
328

-116
-328

4 695

9 103

-4 408

a) Veihøvel til traktor og Husqvarna Rider gressklipper finansieres med tilføring fra
driftsrammen til drift og utvikling med nettobeløp ekskl. mva kr 288.360.
b) Kjøp av Elements arkivsystem med kr 116.300 finansieres med ubrukte lånemidler fra
2016
c) Usikre inntekter på tomtesalg omgjøres til finansiering med ubrukte lånemidler kr
3.622.596,11 og dekning fra ubundet investeringsfond med kr 52.403,89
d) Pliktig innskudd i KLP finansieres med overføring fra driftsramme lønns- og
pensjonsreserve med kr 328.082.
e) Lekeplass Skislandsåsen får rammejustering med 0,04 mill. kr som medfører redusert
finansiering fra bundet fond med samme beløp
f) For resterende investeringsprosjekter foreslås følgende endringer:
- Skislandsåsen, justeringsavtaler – netto inntekt
0,034 mill. kr
- Heimreneskilen, justeringsavtaler – netto inntekt
0,009 mill. kr
- Ombygging Åkle, inntekter fra andre
0,060 mill. kr
- Opprustning, asfalt på veier – redusert ramme
0,252 mill. kr
- Fiberutbygging Skaiå, Vatnestrøm – redusert ramme
0,340 mill. kr
- Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolley – redusert ramme
0,100 mill. kr
- Iveland idrettspark, kunstgressbane – redusert ramme
0,090 mill. kr
Endringene ovenfor medfører til sammen et redusert behov for finansiering med 0,885
mill. kr
- Ombygging Åkle – behov for økt ramme
0,103 mill. kr
- FDV vann/avløp – behov for økt ramme
0,500 mill. kr
- Skaiå aktivitetsanlegg, bevegelse – behov for økt ramme 0,095 mill. kr
- Iveland idrettspark, bevegelse – behov for økt ramme
0,095 mill. kr
Prosjekter ovenfor med behov for økt finansiering utgjør til sammen 0,793 mill. kr
Disse endringene medfører (0,885 – 0,793 = 0,92 mill. kr i redusert behov for
finansiering). Rådmannen foreslår å nedregulere momskompensasjon på investeringer
tilsvarende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. 2. tertialrapport 2017 tas til orientering
2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad. 0,2 mill. kr av disse midlene tilføres
Iveland skole for økte kostnader til integrering av flyktningbarn. 2,523 mill. kr avsettes
til disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for
avsetning og senere bruk av disse midlene.
3. Skatteinntekter nedreguleres med 0,856 mill. kr, inndekning fra økte inntekter på
eiendomsskatt
4. Rammeområde renter, avdrag, utbytte m.v. tilføres 0,8 mill. kr, inndekning fra økte
inntekter på eiendomsskatt.
5. Enhetsrammene tilføres til sammen 1,244 mill. kr, fordelt slik:
6. Rådmannen 0,444 mill. kr
7. Felles IKT 0,3 mill.kr
8. Iveland skole 0,2 mill. kr
9. Pleie og omsorg 0,3 mill. kr
10. Inndekning fra økte inntekter på eiendomsskatt.
11. Det flyttes 0,4 mill. kr fra enhetsramme VOPS til styrking av Skaiå barnehage i
forbindelse med omorganisering av budsjettansvar for skole og barnehage.
12. Investeringsregnskapet foreslås endret iht. tabell

Investeringer per 31. august 2017
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2017
Drift og utvikling
Skislandsåsen, just.avtale vann/avløp
Skislandsåsen, just.avtale vei/lys
Heimreneskilen, just.avtale vann/avløp
Heimreneskilen, just.avtale vei/lys/lek
Ombygging Åkle
Opprustning, asfalt på veier
Fiberutbygging Skaiå, Vatnestrøm
Lekeplass Skislandsåsen
FDV vann/avløp
Skaiå aktivitetsanlegg,
bevegelsesanlegg
Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane
Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg

Justert bud.
2017

Avvik
2017

0
0
0
0
125
500
500
100
1 000

-25
-9
-4
-5
228
248
160
60
1 500

25
9
4
5
-103
252
340
40
-500

650
500
650

745
400
745

-95
100
-95

Iveland idrettspark, kunstgressbane
Veihøvel til traktor
Husqvarna Rider gressklipper
Tomtesalg
Økonomi/arkiv
Elements arkivsystem
Innskudd i KLP (pliktig)

4 345
0
0
-3 675

4 255
223
138
0

90
-223
-138
-3 675

0
0

116
328

-116
-328

Sum utgifter

4 695

9 103

-4 408

a) Veihøvel til traktor og Husqvarna Rider gressklipper finansieres med tilføring fra
driftsrammen til drift og utvikling med nettobeløp ekskl. mva kr 288.360.
b) Kjøp av Elements arkivsystem med kr 116.300 finansieres med ubrukte lånemidler fra
2016
c) Usikre inntekter på tomtesalg omgjøres til finansiering med ubrukte lånemidler kr
3.622.596,11 og dekning fra ubundet investeringsfond med kr 52.403,89
d) Pliktig innskudd i KLP finansieres med overføring fra driftsramme lønns- og
pensjonsreserve med kr 328.082.
e) Lekeplass Skislandsåsen får rammejustering med 0,04 mill. kr som medfører redusert
finansiering fra bundet fond med samme beløp
f) For resterende investeringsprosjekter foreslås følgende endringer:
- Skislandsåsen, justeringsavtaler – netto inntekt
0,034 mill. kr
- Heimreneskilen, justeringsavtaler – netto inntekt
0,009 mill. kr
- Ombygging Åkle, inntekter fra andre
0,060 mill. kr
- Opprustning, asfalt på veier – redusert ramme
0,252 mill. kr
- Fiberutbygging Skaiå, Vatnestrøm – redusert ramme
0,340 mill. kr
- Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolley – redusert ramme
0,100 mill. kr
- Iveland idrettspark, kunstgressbane – redusert ramme
0,090 mill. kr
Endringene ovenfor medfører til sammen et redusert behov for finansiering med 0,885
mill. kr
- Ombygging Åkle – behov for økt ramme
0,103 mill. kr
- FDV vann/avløp – behov for økt ramme
0,500 mill. kr
- Skaiå aktivitetsanlegg, bevegelse – behov for økt ramme 0,095 mill. kr
- Iveland idrettspark, bevegelse – behov for økt ramme
0,095 mill. kr
Prosjekter ovenfor med behov for økt finansiering utgjør til sammen 0,793 mill. kr
Disse endringene medfører (0,885 – 0,793 = 0,92 mill. kr i redusert behov for
finansiering). Rådmannen foreslår å nedregulere momskompensasjon på investeringer
tilsvarende.

PS 45/17 Endringer i investeringsbudsjett 2017
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Inntekt fra andre overføringer med 6,475 mill. kr erstattes med bruk av
disposisjonsfond med samme beløp

2. Bruk av ubundne investeringsfond med 4,6 mill. kr endres til bruk av ubundne
investeringsfond med 2,6 mill. kr og bruk av disposisjonsfond med 2,0 mill. kr.

PS 46/17 Heving av årsgebyr for slamtømming
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.10.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tømmegebyr for tømming av slam fra slamavskillere økes med 20 % hvert år de neste fem år
for å dekke inn akkumulert underskudd
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tømmegebyr for tømming av slam fra slamavskillere økes med 20 % hvert år de neste fem år
for å dekke inn akkumulert underskudd

PS 47/17 Delegeringsreglement for Iveland kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.10.2017
Brynjulf Aagesen (Krf)fremmet følgende forslag:
Innledningen-første strekpunkt i tredje avsnitt endres til "Kommunestyret har delegert til
formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker av ikke prinsipiell betydning som ikke
kommunestyret selv skal behandle"
Gro-Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret trekker tilbake gitt delegasjon til tjenesteutvalget i Plan- og bygningsloven
27.06.2008 nr. 71 § 12-12. 2. ledd : "vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med
kommuneplan mindre enn 4 år gammel." Slike saker skal avgjøres av kommunestyret.
Forslaget fra Brynjulf Aagsen/Krf ble enstemmig vedtatt.
Forsalget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble enstemmig vedtatt
Gro-Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag:
Iveland kommunestyret vedtar vedlagte Delegeringsreglement for Iveland kommune
med endringsforslagene til Brynjulf Aagesen/Krf og Gro-Anita Mykjåland/SP som ble
enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Iveland kommunestyret vedtar vedlagte Delegeringsreglement for Iveland kommune
med endringsforslagene til Brynjulf Aagesen/Krf og Gro-Anita Mykjåland/SP som ble
enstemmig vedtatt
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommunestyre vedtar Delegeringsreglement for Iveland kommune med følgende
endringer til:
1. Innledningen-første strekpunkt i tredje avsnitt endres til "Kommunestyret har delegert til
formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker av ikke prinsipiell betydning som
ikke kommunestyret selv skal behandle"
2. Kommunestyret trekker tilbake gitt delegasjon til tjenesteutvalget i Plan- og
bygningsloven 27.06.2008 nr. 71 §12-12. 2. ledd : "vedta mindre reguleringsplaner i
samsvar med kommuneplan mindre enn 4 år gammel." Slike saker skal avgjøres av
kommunestyret.

PS 48/17 Digitaliseringsprosjekt
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune støtter Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner ved å
støtte finansieringsplanen for prosjektet med et engangsbeløp på 20 kroner pr innbygger, det vil
si totalt kroner 26620,-.
Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

PS 49/17 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017
Saksordfører: Brynjulf Aagesen (Krf)
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) fremmer følgende forslag:
Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis
opphold på samme sted.
Hvis begge ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, tilbys å kunne bo
sammen med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helse og
omsorgstjenester må vurderes på vanlig måte.

Møtet ble lukket etter innledningen av saken (Offl. §13, Fvl.§13.1). Møtet ble åpnet til drøfting
og votering.
Votering:
Forslaget fra:Øyvind Røinås (Frp): falt med 6 mot 1 stemmer
For: Øyvind Røinås (Frp)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild
Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Kari Bergskås (Ap)
Vedtak:
Iveland kommune vedtar «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister»
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Lars Arnfinn Flatelid (Frp) fremmet følgende forslag:
Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis
opphold på samme sted.
Hvis begge ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, tilbys å kunne bo
sammen med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helse og
omsorgstjenester må vurderes på vanlig måte.
Kari Bergskås (Ap) fremmet følgende forslag:
Ektefelle/samboer
Hvis begge parter ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, kunne få
mulighet til å bo sammen med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helseog omsorgstjenester må vurderes på vanlig måte.
Votering:
Forslaget fra Lars Arnfinn Flatelid (Frp) ble votert over og falt med 3 mot 14 stemmer.
For: Lars Arnfinn Flatelid (Frp), Odd Håvard Dahle (V), May Britt Topland (H).
Mot: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås, (Ap), Øystein Kydland (Ap), Brynjulf Aagesen
(KrF), Audhild Bærheim (KrF), Tor Håkon Thomassen (KrF), Svein Hillestad (KrF), Sondre
Birkeland (Krf), Terje Møkjåland (Krf), Gro Anita Mykjåland (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp),
Øyvind Skaiaa (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), John Øina (Sp),
Forslaget fra Kari Bergskås (Ap) ble satt opp mot formannskapets innstilling og falt med 6 mot
11 stemmer.
For: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås, (Ap), Øystein Kydland (Ap), Lars Arnfinn Flatelid
(Frp), Odd Håvard Dahle (V), May Britt Topland (H).
Mot: Brynjulf Aagesen (KrF), Audhild Bærheim (KrF), Tor Håkon Thomassen (KrF), Svein
Hillestad (KrF), Sondre Birkeland (Krf), Terje Møkjåland (Krf), Gro Anita Mykjåland (Sp),
Hans Ivar Eieland (Sp), Øyvind Skaiaa (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), John Øina (Sp),
Vedtak:
Iveland kommune vedtar «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister»

PS 50/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommunestyre avvikler den kommunale heimevernsnemd. Oppnevnte medlemmer blir
fritatt fra vervet fra 01.07.2017

PS 51/17 Regulering Vatnestrøm Industriområde. Planvedtak.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde, vedlegg 1 – 3, jfr. planog bygningsloven § 12-12. Tidligare plan for same område blir samstundes oppheva
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde, vedlegg 1 – 3, jfr. planog bygningsloven § 12-12. Tidligare plan for same område blir samstundes oppheva.

PS 52/17 Klage på eiendomsskatt - anmodning om fritak i fem år
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Gro Anita Mykjåland (Sp)fremmet følgende forslag:
Klagen imøtekommes. Kommunestyret viser til vedtak av 15.12.16 punkt c.

Votering:
Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland (Sp) ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
For: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås, (Ap), Øystein Kydland (Ap), Brynjulf Aagesen
(KrF), Audhild Bærheim (KrF), Tor Håkon Thomassen (KrF), Svein Hillestad (KrF), Sondre
Birkeland (Krf), Terje Møkjåland (Krf), Gro Anita Mykjåland (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp),
John Øina (Sp), Lars Arnfinn Flatelid (Frp), Odd Håvard Dahle (V), May Britt Topland (H).
Mot: Hans Ivar Eieland (Sp), Øyvind Skaiaa (Sp)
Vedtak:
Klagen imøtekommes. Kommunestyret viser til vedtak av 15.12.16 punkt c.

PS 53/17 Møteplan 2018

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune vedtar møteplan for politiske møter 2018.

PS 54/17 Kommunal vigsel
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.10.2017
Behandling:
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
1. Ordfører og varaordfører gjennomfører borgerlige vigsler i Iveland kommune. Bemanning i
forhold til etterspørsel vurderes over tid.
2. Borgerlig vigsel i Iveland kommune gjøres i dertil egnet lokale på kommunehuset.
3. Borgerlig vigsel gjennomføres i hovedsak mandag til fredag i tidsrommet kl. 9.00-14.00.
4. Iveland kommune åpner for at borgerlige vigsler etter avtale kan skje utenfor kommunens
ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i
kommunen. Kommunen kan kreve å få dekket merkostnader ved dette.
5. Rådmannen utformer retningslinjer iht. lovverket for vigsler i Iveland kommune.
Votering:
Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ordfører og varaordfører gjennomfører borgerlige vigsler i Iveland kommune. Bemanning i
forhold til etterspørsel vurderes over tid.
2. Borgerlig vigsel i Iveland kommune gjøres i dertil egnet lokale på kommunehuset.
3. Borgerlig vigsel gjennomføres i hovedsak mandag til fredag i tidsrommet kl. 9.00-14.00.
4. Iveland kommune åpner for at borgerlige vigsler etter avtale kan skje utenfor kommunens
ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i
kommunen. Kommunen kan kreve å få dekket merkostnader ved dette.
5. Rådmannen utformer retningslinjer iht. lovverket for vigsler i Iveland kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet forslag til nytt punkt 1:
1. Ordfører, varaordfører og Finn Terje Uberg gjennomfører borgerlige vigsler i Iveland
kommune.
Votering:
Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Gro Anita Mykjåland (Sp) ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ordfører, varaordfører og Finn Terje Uberg gjennomfører borgerlige vigsler i Iveland
kommune.

2. Borgerlig vigsel i Iveland kommune gjøres i dertil egnet lokale på kommunehuset.
3. Borgerlig vigsel gjennomføres i hovedsak mandag til fredag i tidsrommet kl. 9.00-14.00.
4. Iveland kommune åpner for at borgerlige vigsler etter avtale kan skje utenfor kommunens
ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i
kommunen. Kommunen kan kreve å få dekket merkostnader ved dette.
5. Rådmannen utformer retningslinjer iht. lovverket for vigsler i Iveland kommune.

PS 55/17 Ønske om revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Iveland kommune slutter seg til samarbeidet med kommunene langs Otra med et felles krav
for å få i gang en revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle eller revidere de foreløpige krav, avhengig
av den prosess som blir etablert og de kartlegginger som der vil finne sted.
3. Kommunen forventer at konsesjonær og berørte kommuner igangsetter en dialog om
organiseringen av revisjonsprosessen og om innholdet av de fremsatte, foreløpige krav, med
sikte på å fremforhandle en revisjonsavtale som et felles innspill til konsesjonsmyndigheten.

PS 56/17 Høringsuttalelser – Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017
Saksordfører Audhild Bærheim (Krf)
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune stiller seg bak høringsuttalelsen som omhandler pakkeforløp for psykisk helse
og rus, utarbeidet i felleskap av Birkenes, Iveland og Vennesla kommuner.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune stiller seg bak høringsuttalelsen som omhandler pakkeforløp for psykisk helse
og rus, utarbeidet i felleskap av Birkenes, Iveland og Vennesla kommuner.

PS 57/17 Opsjonsavtale
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.11.2017
Møtet ble lukket (Fvl.§13.2):
Behandling:
Gro Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar opsjonsavtalen.
Votering:
Forslaget fra Gro Anita Mykjåland ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar opsjonsavtalen.
Referatsaker
RS 4/17 Referatsaker
Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) og Tor Håkon Thomassen (Krf) tiltrer prosjektgruppen
«Stedsutvikling Vatnestrøm» som representanter fra Iveland kommunestyre.

