Tjenesteutvalget Iveland kommune - Protokoll
Tid: 30. august 2017, kl 18.00
Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje
Tilstede:

 Tjenesteutvalgets medlemmer:
Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan (Sp), Audhild Bærheim (Krf), Kari Bergskås (Ap), Svein
Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp) tiltrådte møtet fra sak PS 34/17 og Øyvind Honnemyr (Sp).


Fra administrasjonen møtte:

Egil Mølland (kommunalsjef, utvalgssekretær), Beate S. Frigstad (styrer Iveland barnehager),
Knut Gunnar Solberg (avd. ing.), Bjørn Mikal Engestøl (bygningsingeniør) Lars Johan
Skjeggedal (skogbrukssjef).

PS 33/17 Fastsettelse av forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland
Innkomne høringsinnspill fra Aust-Agder fylkeskommune og Iveland viltlag ble utdelt i møtet.
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget tilrår at kommunestyret fastsetter følgende forskrift:
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Iveland kommune
Fastsatt av kommunestyret i Iveland xx/xx 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.
§1. Formål
Formålet med denne forskrift er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn
til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt
forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Det skal tillegges vekt at
beveren med sin bygging av demninger er en «vassdragsregulant» med stor betydning for det
biologiske mangfoldet. Det er et mål at beverbestanden i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær
jakt/fangst slik at skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.
§2. Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for kvotefri jakt i hele Iveland kommune.
§3. Jakt- og fangsttid
Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider
vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.
§4. Ikrafttreden
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Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 28. april 2010
nr. 663 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Iveland kommune, Aust-Agder.

PS 34/17 Avklaring av retningslinjer for opptak i barnehagene i Iveland
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Retningslinjer for opptak i barnehagene i Iveland, 1.del, lyder:
Barnehagens vedtekter for opptak er overordnet.
Ved manglende kapasitet ved den prioriterte barnehage vurderer kommunalt opptak etter følgende
kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvilken avdeling barnets søsken eventuelt tilhører.
Barnets bostedsadresse/foreldres arbeidssted.
Skolestartere har fortrinn til opptak i egen skolekrets.
Kriterier i § 9, punkt 1 i barnehagens vedtekter tas med i vurderingen.
Barn som ett år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste barnehageår
fortrinnsrett til ledig plass i egen skolekrets foran nye søkere.
Søsken skal likevel fortrinnsvis tas opp i samme barnehage.

PS 35/17 Skoleruta 18/19 og 19/20
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skoleruta for Iveland kommune vedtas iht. vedlegget under forutsetning av samarbeidsutvalgenes
godkjenning.

PS 36/17 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggegrense mot vassdrag, gnr.
63 bnr. 41
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir dispensasjon fra LNF- formål og byggegrense mot vassdrag slik det er søkt om.
Dispensasjonen begrunnes med at hensyn til landbruk, natur og friluftsliv ikke blir satt vesentlig til
side, og at fordelene er klart større enn ulempen.

PS 37/17 Tildeling av kulturmidler
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Brynjulf Aagesen (Krf) og Øyvind Honnemyr (Sp) ble erklært inhabile og fratrådte møtet.
Behandling/votering:
Forslag fra Audhild Bærheim (Krf):
Fredagsklubben økes fra kr 2 000,- til kr 3 000,- og Frigstad og Ljosland grendelag reduseres fra kr
2 000,- til kr 1000,-.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
For: Berit Hauan (Sp), Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf) og Øyvind Røinås (Frp)
Mot: Kari Bergskås (Ap).
Forslag fra Kari Bergskås (Ap):
HalloVenn tildeles kr 2 000,- Fredagsklubben kr 3 000,Forslaget falt med 1 mot 4 stemmer.
For: Kari Bergskås (Ap)
Mot: Berit Hauan (Sp), Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf) og Øyvind Røinås (Frp)
Vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
Fredagsklubben økes fra kr 2 000,- til kr 3 000,- og Frigstad og Ljosland grendelag reduseres fra kr
2 000,- til kr 1 000,-.

PS 38/17 Tildeling av kulturstipend
Svein Hillestad (Krf) ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Behandling:

PS 39/17 Søknad om arealoverføring fra gnr 14. bnr. 16 til gnr. 14 bnr. 47.
Dispensasjonssak.
Svein Hillestad (Krf) ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Behandling:
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget gir dispensasjon for overføring av areal fra gnr. 14 bnr. 16 til gnr. 14 bnr. 47 slik det
er søkt om. Gjeldende reguleringsbestemmelser må overholdes.
Forslaget ble vedtatt med 3 + leders dobbeltstemme mot 3 stemmer.
For: Øyvind Røinås (Frp), Brynjulf Aagesen (Krf) - dobbeltstemme og Audhild Bærheim (Krf)
Mot: Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp) og Kari Bergskås (Ap)
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir dispensasjon for overføring av areal fra gnr. 14 bnr. 16 til gnr. 14 bnr. 47 slik det
er søkt om. Gjeldende reguleringsbestemmelser må overholdes.

PS 40/17 Søknad om utsatt byggefrist
Møtet ble lukket med hjemmel i forvaltningslovens § 13.
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Saksframlegg ble framlagt i møtet på rosa papir.
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget opprettholder vedtak i sak 2017/575 datert 13.06.2017 der det ikke gis utsettelse av
byggefrist.

PS 41/17 Referatsaker
Referatsaker ble gjennomgått

Drøftingssak:
 Eventuell oppstart av regulering: Tjenesteutvalget samtykker i at det kan startes arbeid med
endring av reguleringsplan for Iveland gård, boligplanen. Medlemmene av tjenesteutvalget ga
klare føringer om at kulturlandskapet rundt Iveland gård må tas vare på i det videre
reguleringsarbeidet.
Infosaker:
 Negativt selvkostfond på slam:
Det ble orientert om at det er et negativt selvkostfond på slam, og at nytt anbud på slam
utgjorde økte kostnader på ca kr 150 000,- pr år. Avgiftene på slam må økes for å oppnå
lovpålagt selvkost. Tjenesteutvalget ønsker at rådmannen tar inn nødvendig avgiftsøkning i
budsjett for 2018 og i økonomiplanperioden for 2018-2021.
 Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021:
Administrasjonen inviterte til å gi innspill til budsjett og økonomiplan mot slutten av møtet.
Det ble kun tid til en kort drøfting av temaet.
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