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Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
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Informasjonssaker
- Praktisering av innkjøpsrutiner for de ulike terskelverdier ble gjennomgått.
- Opplæringsloven 9A-10: Ordensregler ved skolene og reaksjon på ordensbrudd ble utdelt i
møtet.

PS 51/17 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 2, bnr 2.
Søkere Preben Bekke Berge
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Preben Bekke Berge konsesjon for
erverv av gnr 2, bnr 2 i Iveland kommune. Det settes som vilkår at søker bosetter seg på bruket
innen 22.11.2018 og bor der 5 år sammenhengende, jfr. konsesjonsloven § 9.

PS 52/17 Iveland kulturskole - videre drift
Behandling/votering:
Berit Hauan (SP) fremmet følgende forslag:
1. Lik rådmannens innstilling.
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en skriftlig avtale med Vennesla
kommune/Vennesla kulturskole som legges frem for politisk behandling i tjenesteutvalget.
3. Tilbudet om pianoundervisning bør tilbys lokalt innen neste skoleår. Tjenesteutvalget ber om
at rådmannen tar med seg dette momentet inn mot forhandlingene med Vennesla
kommune/Vennesla kulturskole.»
Det ble stemt over hvert punkt:
Punkt 1: Enstemmig vedtatt
Punkt 2: Enstemmig vedtatt
Punkt 3: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Fra 01.01.2018 videreføres pianoundervisning i kulturskolen gjennom et samarbeid med
Vennesla kommune/Vennesla kulturskole. Tilbudet innen gitar/trommer og samspill videreføres
etter dagens modell.
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en skriftlig avtale med Vennesla
kommune/Vennesla kulturskole som legges frem for politisk behandling i tjenesteutvalget.
3. Tilbudet om pianoundervisning bør tilbys lokalt innen neste skoleår. Tjenesteutvalget ber om
at rådmannen tar med seg dette momentet inn mot forhandlingene med Vennesla kommune /
Vennesla kulturskole.

PS 53/17 Strategiplan idrett og friluftsliv – handlingsprogram
Behandling/votering:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
«Alt. pkt 2 Lyspunkter lysløypa Vatnestrøm 2018»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene for de to neste årene slik:
1. Ballbinge Vatnestrøm (2018)
2. Lyspunkter lysløypa Vatnestrøm (2018)

PS 54/17 Samarbeidsavtale om kjøp og salg av Kortidsplass og Kommunal
øyeblikkelig hjelp døgnopphold-somatikk (ØDH) f.o.m 01.01.2018
Behandling:
Rådmannen trakk saken i møtet.
Vedtak:
Saken trekkes.

PS 55/17 Anmodning om bosetting av flyktninger 2018
Behandling/votering:
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag:
«Iveland kommune bosetter ikke flyktninger i perioden 2018-2022 på grunn av allerede høy
prosent med flyktninger i kommunen.»
Forslaget var det mest ytterliggående, og ble satt under avstemming. Forslaget falt med 1 mot 6
stemmer:
For: Øyvind Røinås (Frp)
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild Bærheim
(Krf), Svein Hillestad (Krf), og Kari Bergskås (Ap).
Det ble stemt over rådmannens innstilling punkt for punkt:
Rådmannen: «Iveland kommune bosetter 30 personer i perioden 2018-2022»
Berit Hauan (Sp): «Iveland kommune bosetter inntil 30 personer i perioden 2018-2022.»
Berit Hauan (Sp) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannen: «Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
For Audhild Bærheim
Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Svein Hillestad (Krf),
og Kari Bergskås (Ap) Øyvind Røinås (Frp)
Rådmannen: «Iveland kommune arbeider aktivt for å skaffe nok boliger til bosetting av
flyktninger. Punktet ble enstemmig vedtatt slettet, da oppgaven er delegert til administrasjonen.»
Rådmannen: «Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for planlegging av
bosetting ut fra kapasitet og ressurser. Punktet ble vedtatt slettet med seks stemmer mot en
stemme.
Mot: Kari Bergskås (Ap)
For: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Svein Hillestad (Krf),
Audhild Bærheim, Øyvind Røinås (Frp)
Det ble deretter stemt over Berit Hauan (Sp) sitt forslag: «Iveland kommune bosetter inntil 30
personer i perioden 2018-2022. Evt. familiegjenforeninger kommer i tillegg.»
Forslaget ble vedtatt med seks stemmer mot en stemme.
Mot: Øyvind Røinås (Frp)

For: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild Bærheim
(Krf), Svein Hillestad (Krf), og Kari Bergskås (Ap).

Vedtak:
Iveland kommune bosetter inntil 30 personer i perioden 2018-2022. Evt. familiegjenforeninger
kommer i tillegg.

PS 56/17 Bruk og fremtidig bruk av kommunale industribygg
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering.

PS 57/17 Regulering Birketveit sentrum. Planvedtak
Øyvind Honnemyr (Sp) ble valgt til saksordfører.
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Birketveit sentrum, vedlegg 1 – 3, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Samstundes blir eldre reguleringsplan for Birketveit sentrum oppheva, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-14.

PS 58/17 Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
Behandling/votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tjenesteutvalget tar økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 med tilhørende forutsetninger til
orientering.

