
 

       IVELAND KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunehuset  
Dato: 21.09.2017 
Tid: 09:00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Gro-Anita Mykjåland Leder SP 
Sig Tove Aasen Nestleder AP 
Berit Hauan Ståhl Medlem SP 
Øyvind Skaiaa Medlem SP 
Øyvind Honnemyr Medlem SP 
John Øina Medlem SP 
Kari Bergskås Medlem AP 
Øystein Kydland Medlem AP 
Brynjulf Aagesen Medlem KRF 
Audhild Bærheim Medlem KRF 
Tor Håkon Thomassen Medlem KRF 
Svein Hillestad Medlem KRF 
Sondre Birkeland Medlem KRF 
May Britt Topland Medlem H 
Odd Håvard Dahle Medlem V 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Karl Inge Grosås Thomassen MEDL KRF 
Øyvind Røinås MEDL FRP 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn  Representerer 
Lars Arnfinn Flatelid  FRP 
Terje Møkjåland  KRF 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Knut Gunnar Solberg Ingeniør oppmåling 
Lasse Hornnes Organisasjonssjef 
Sten Albert Reisænen 
 

Rådmann 

 
  



Det var ingen merknader til: 
 

 Innkalling 
 Protokoll fra møte 15.6.17 

 
Ordfører ber om og får tilslutning til å løfte inn sak fra Tjenesteutvalget, ny sak 33/17 
 
 
Iveland, 12.10.17 
 
 
 
 
Gro-Anita Mykjåland    Sten Albert Reisænen  
Ordfører      Utvalgssekretær 
 
 
Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  
etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 
 

Saksnr Innhold 

PS 33/17 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggegrense mot 
vassdrag, gnr. 63 bnr. 41 

PS 34/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt 
Sørlandet/ Region 

Kristiansand 

PS 35/17 Høring - Kommunedelplan for ny havn i Kristiansand 

PS 36/17 Oppløsning av KR-IKT 

PS 37/17 Opsjonsavtale 

PS 38/17 Fastsettelse av forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland 
kommune 

PS 39/17 TV-aksjonen 2017 

PS 40/17 Nytt medlem i klagenemnda for eiendomsskatt 

PS 41/17 Fritak fra politiske verv 

RS 3/17 Referatsaker 

 

Informasjonssaker: 
- Uttalelse fra Agder kommunerevisjon i forhold til vedtak i Tjenesteutvalget sak PS 39/17   
- Tour de Fjords i Aust-Agder i 2018 og 2020 
- Kommunal vigsel 
- Møteplan for politiske utvalg i 2018 
- Middagsservering på Omsorgssenteret 
- Informasjon om kommunalt bidrag ifm flere av utbyggingsområdene og Åkle 

 
Odd Håvard Dahle (V) stilte spørsmål om masseuttak fra Moltekjær 

- Rådmannen redegjorde for hvordan masseuttaket foregår. 
 



 

PS 33/17 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggegrense mot 
vassdrag, gnr. 63 bnr. 41 
 
Svein Hillestad (Krf) erklærer seg inhabil, Sidsel Frafjord (Krf) trer inn i denne saken 
 
Behandling:  
Gro Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 
Saken anses som prinsipiell og skal endelig behandles av kommunestyret 9.november. 
Saken sendes tilbake til tjenesteutvalget for behandling og innstilling. 

Votering: 
Forslag fra Gro Anita Mykjåland (SP) ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Saken anses som prinsipiell og skal endelig behandles av kommunestyret 9.november. 
Saken sendes tilbake til tjenesteutvalget for behandling og innstilling. 

 
PS 34/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt 
Sørlandet/ Region Kristiansand 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene 
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra 
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18. 

2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som 
fremkommer av saksfremlegg 

3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at 
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall. 

 
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 
01.01.18. 

 
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene 
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra 
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18. 



 
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som 
fremkommer av saksfremlegg 

 
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at 
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall. 
 
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 
01.01.18. 

 

PS 35/17 Høring - Kommunedelplan for ny havn i Kristiansand  

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Iveland mener jernbanetilknytning er en forutsetning for å kunne få en 
fullverdig havn. Iveland kommune har derfor følgende merknader til forslag til 
kommunedelplan for ny havn i Kristiansand: 

 Det bør innarbeides rekkefølgekrav som sikrer at en eventuell ny havn ikke blir etablert 
uten at jernbanetilknytning er sikret. 

 Jernbanetrase bør inntegnes i plankart 

 
 
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret i Iveland mener jernbanetilknytning er en forutsetning for å kunne få en 
fullverdig havn. Iveland kommune har derfor følgende merknader til forslag til 
kommunedelplan for ny havn i Kristiansand: 

 Det bør innarbeides rekkefølgekrav som sikrer at en eventuell ny havn ikke blir etablert 
uten at jernbanetilknytning er sikret. 

 Jernbanetrase bør inntegnes i plankart 

 

PS 36/17 Oppløsning av KR-IKT 

Rådmannens innstilling: 

1. Det interkommunale samarbeidet Kristiansandsregionenes kommunale IKT-tjeneste 
(KR-IKT) oppløses. 

2. Samarbeidet avvikles snarest mulig og senest i løpet av 2018. 
3. Det nedsettes et forhandlingsutvalg, ledet av økonomidirektøren i Kristiansand, som 

bistår styret under avvikling 

Behandling:  



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Det interkommunale samarbeidet Kristiansandsregionenes kommunale IKT-tjeneste 
(KR-IKT) oppløses. 

2. Samarbeidet avvikles snarest mulig og senest i løpet av 2018. 
3. Det nedsettes et forhandlingsutvalg, ledet av økonomidirektøren i Kristiansand, som 

bistår styret under avvikling 

 

37/17 Opsjonsavtale 

Rådmannens innstilling: 
 
 
Behandling:  
 

Vedtak: 

 

PS 38/17 Fastsettelse av forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland 
kommune 

Rådmannens innstilling: 
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 
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. 
 
 
 
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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 
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 39/17 TV-aksjonen 2017 

Rådmannens innstilling: 
Iveland kommune bevilger kr. 10,- pr innbygger til TV-aksjonen 2017. 
Iveland kommunes bidrag blir dermed kr. 13.290,- 
 
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Iveland kommune bevilger kr. 10,- pr innbygger til TV-aksjonen 2017. 
Iveland kommunes bidrag blir dermed kr. 13.290,- 



 
PS 40/17 Nytt medlem i klagenemnda for eiendomsskatt 
 
Valgnemndas innstilling: 
Aud Kirsten Fjellestad blir nytt medlem i klagenemnd for eiendomsskatt 
 
Behandling:  
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Aud Kirsten Fjellestad blir nytt medlem i klagenemnd for eiendomsskatt 

 

PS 41/17 Fritak fra politiske verv 

Valgnemndas innstilling: 
Lise R. Mitander får fritak fra sine politiske verv. 
Kristin Skaiaa trer inn som medlem i kontrollutvalget og ny 1. vara er Evelyn Honnemyr. 
 
Behandling:  
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lise R. Mitander får fritak fra sine politiske verv. 
Kristin Skaiaa trer inn som medlem i kontrollutvalget og ny 1. vara er Evelyn Honnemyr. 


