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Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen  

Dato: 15.09.2016 

Tid: 18:00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Honnemyr Medlem SP 

Øyvind Skaiaa Medlem SP 

Gro Anita Mykjåland Leder SP 

Berit Hauan Ståhl Medlem SP 

Kari Bergskås Medlem AP 

Sig Tove Aasen Nestleder AP 

Øystein Kydland Medlem AP 

Svein Hillestad Medlem KRF 

Audhild Bærheim Medlem KRF 

Tor Håkon Thomassen Medlem KRF 

Sondre Birkeland Medlem KRF 

Øyvind Røinås Medlem FRP 

May Britt Topland Medlem H 

Odd Håvard Dahle Medlem V 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John Øina MEDL SP 

Karl Inge Grosås Thomassen MEDL KRF 

Brynjulf Aagesen MEDL KRF 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Hans Ivar Eieland John Øina SP 

Terje Møkjåland Karl Inge Grosås Thomassen KRF 

Sidsel Frafjord Brynjulf Aagesen KRF 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Beate Frigstad Styrer Skaiå barnehage 

Bente Voreland Koordinator for oppvekst 
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Wenche Reinertsen Inspektør Iveland skole 

Inger Lise Hillestad Aasen Inspektør Iveland skole 

Håkon Laland Rektor Iveland skole 

Ole Kristen Hægeland Rektor Iveland skole 

Lars Ivar Gjørv Kommunalsjef 

Lasse Hornnes Organisasjonssjef 

Sten Albert Reisænen Rådmann 

 

Det var ingen merknader til: 

 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Protokoll fra forrige møte 

 

 

Iveland, 16.9.2016 

 

Møteprotokollen godkjent 

 

 

 

 

Gro Anita Mykjåland 

Ordfører 

      Sten Albert Reisænen 

      Rådmann 
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Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  

etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 

 

Saksnr Innhold 

PS 56/16 Rapport Kvalifisert for framtida 2016 

PS 57/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen 

PS 58/16 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord 

og lov om odelsretten og åsetesretten. 

PS 59/16 TV-aksjonen - 2016 Røde kors 

PS 60/16 Referatsaker 

 

 

 

Drøfting  

Det ble i PS 41/16 Innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom vedtatt å innføre 

eiendomsskatt ved bruk av Formuesverdi på bolig, og takst på de resterende eiendommene. 

Rådmannen ber om å få kunne hente inn tilbud/anbud på bruk av taksering på alle eiendommer i 

kommunen. Etter at tilbudet/anbud har innkommet så velger kommunen modell for hvordan 

man skal gjennomføre skatteleggelse av eiendommene.  

  

Følgende presisering/endring av PS 41/16 ble vedtatt mot to stemmer: 

For: Sidsel Frafjord/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, Audhild Bærheim/Krf, Sondre 

Birkeland/Krf ,Terje Møkjåland/Krf, Svein Hillestad/Krf, Berit Hauan Ståhl/Sp, Øyvind 

Honnemyr/Sp, Hans Ivar Eieland/Sp, Gro-Anita Mykjåland/SP, Odd Håvard Dahle/V, Sig Tove 

Aasen/AP Øystein Kydland/Ap, Kari Bergskås/Ap, Øyvind Røinås/Frp 

 

Mot: May Britt Topland/H, Øyvind Skaiaa/SP,  

 

Vedtak: 

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Iveland kommune gjennomføres taksering av 

alle eiendommer. Rådmannen får i oppgave å innhente anbud på taksering.  

 

Siste setning i vedtaket 41/16 gjelder fortsatt:  

«Ordningen med eiendomsskatt ses i sammenheng med kommunale avgifter og kommunen 

arbeider med en harmonisering av det samlede kommunale skatte- og avgiftsnivået med 

sammenlignbare kommuner, jfr. kommuneplanens mål om økt bosetting.» 
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PS 56/16 Rapport Kvalifisert for framtida 2016 

Rådmannens innstilling: 

Rapporten tas til orientering. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.09.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 

 

PS 57/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å 

foreta korrigeringer).  

b) En økning av dagens satser på 50%.  

c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

d) Fortsatt timesregel.  

e) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

f) Månedstak på 60 passeringer.  

g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette urdert ved 

første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av 

porteføljen.  

 

3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger 

som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle 

kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på 

plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan 

omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.09.2016  

Rådmannens innstilling: 

 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  
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bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a. 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å 

foreta korrigeringer).  

b. En økning av dagens satser på 50%.  

c. Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

d. Fortsatt timesregel.  

e. Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

f. Månedstak på 60 passeringer.  

g. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved 

første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av 

porteføljen.  

 

3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger 

som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle 

kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på 

plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan 

omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  

 

 

Behandling:  

Rådmannens innstillig ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

For: Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, Øyvind Skaiaa/SP, Odd Håvard 

Dahle/V, 

Sig Tove Aasen/AP og Gro-Anita Mykjåland/SP 

Mot: May Britt Topland/H 

 

 

Vedtak: 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å 

foreta korrigeringer).  

b) En økning av dagens satser på 50%.  

c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

d) Fortsatt timesregel.  

e) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

f) Månedstak på 60 passeringer.  

g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved 

første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av 

porteføljen.  
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3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger 

som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle 

kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på 

plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan 

omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.09.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstillig ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 

For: Sidsel Frafjord/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, Audhild Bærheim/Krf, Terje 

Møkjåland/Krf, Svein Hillestad/Krf, Øyvind Skaiaa/SP, Berit Hauan Ståhl/Sp, Øyvind 

Honnemyr/Sp, Hans Ivar Eieland/Sp, Gro-Anita Mykjåland/SP, Odd Håvard Dahle/V, Sig Tove 

Aasen/AP Øystein Kydland/Ap, Kari Bergskås/Ap  

 

Mot: May Britt Topland/H, Sondre Birkeland/Krf, Øyvind Røinås/Frp 

 

Vedtak: 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a. 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å 

foreta korrigeringer).  

b. En økning av dagens satser på 50%.  

c. Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

d. Fortsatt timesregel.  

e. Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

f. Månedstak på 60 passeringer.  

g. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved 

første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av 

porteføljen.  

 

3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger 

som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle 

kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på 

plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan 

omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  
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PS 58/16 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord 

og lov om odelsretten og åsetesretten. 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret i Iveland støtter følgende forslag: 

 At det bør ryddes opp i alle rundskrivene knyttet til praktisering av priskontroll og gjerne 

samle dette i en forskrift. 

 Endring i reglene om tilbakebetaling av tilskudd i jordloven § 18. 

 

Kommunestyret i Iveland fraråder de øvrige forslagene til endringer i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven med den begrunnelse som er gitt i saksutredningen. Skulle 

forslagene til endringer likevel bli vedtatt anbefaler kommunestyret følgende: 

 Som vilkår for unntak fra jord- og konsesjonslovbehandling ved salg av eiendom som 

tilleggsareal bør settes at kjøpers eiendom har areal minst som for konsesjonspliktige 

bebygde eiendommer. 

 Starttidspunktet for et leieforhold som skal gi grunnlag for samme unntak skal være når 

kommunen mottar kopi av leiekontrakten. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.09.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstillig ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 

For: Sidsel Frafjord/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, Audhild Bærheim/Krf, Sondre 

Birkeland/Krf ,Terje Møkjåland/Krf, Svein Hillestad/Krf, Øyvind Skaiaa/SP, Berit Hauan 

Ståhl/Sp, Øyvind Honnemyr/Sp, Hans Ivar Eieland/Sp, Gro-Anita Mykjåland/SP, Odd Håvard 

Dahle/V, Sig Tove Aasen/AP Øystein Kydland/Ap, Kari Bergskås/Ap  

 

Mot: May Britt Topland/H, Øyvind Røinås/Frp 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Iveland støtter følgende forslag: 

 At det bør ryddes opp i alle rundskrivene knyttet til praktisering av priskontroll og gjerne 

samle dette i en forskrift. 

 Endring i reglene om tilbakebetaling av tilskudd i jordloven § 18. 

 

Kommunestyret i Iveland fraråder de øvrige forslagene til endringer i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven med den begrunnelse som er gitt i saksutredningen. Skulle 

forslagene til endringer likevel bli vedtatt anbefaler kommunestyret følgende: 

 Som vilkår for unntak fra jord- og konsesjonslovbehandling ved salg av eiendom som 

tilleggsareal bør settes at kjøpers eiendom har areal minst som for konsesjonspliktige 

bebygde eiendommer. 

 Starttidspunktet for et leieforhold som skal gi grunnlag for samme unntak skal være når 

kommunen mottar kopi av leiekontrakten. 

 

 

PS 59/16 TV-aksjonen - 2016 Røde kors 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune bevilger kr. 10,- pr innbygger til TV-aksjonen 2016. 

Iveland kommunes bidrag blir dermed kr. 13.410,- 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.09.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Iveland kommune bevilger kr. 10,- pr innbygger til TV-aksjonen 2016. 

Iveland kommunes bidrag blir dermed kr. 13.410,- 

 

Dette vedtaket gjelder hvert år i inneværende valgperiode. 

 

 


