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       IVELAND KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen  

Dato: 26.01.2016 

Tid: 09:00 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Skaiaa Medlem SP 

Gro Anita Mykjåland Leder SP 

Sig Tove Aasen Nestleder AP 

Brynjulf Aagesen Medlem KRF 

Odd Håvard Dahle Medlem V 

May Britt Topland Medlem H 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Odd Ivar Aasen MEDL KRF 

   

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Svein Hillestad Odd Ivar Aasen KRF 

   

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Egil Mølland 

Sten A. Reisænen 

Kommunalsjef Drift og Utvikling 

Rådmann 

  

 

Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Protokoll fra møte 24. november 2015 

 

 

Iveland, 26. januar 2016 

 

 

 

 

Gro-Anita Mykjåland 

Ordfører 

      Sten A. 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 1/16 Delegeringsreglement 

PS 2/16 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 

PS 3/16 Oppstart av kommunal planstrategi 

PS 4/16 Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og 

avløpsprosjekter 

PS 5/16 Strategikonferansen 2016 - Debatthefte  - KS spør 

PS 6/16 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

PS 7/16 Referatsaker 

 

 

 

Orienteringer fra ordfører og rådmann: 

 Kommunereformarbeidet i kommunen 

 Gjennomføring av innbyggerhøring ifm kommunereformen 

 Grensejustering ifm kommunereformen 

 Detaljbudsjettet for området «Politisk» 

 Invitasjon til felles formannskapsmøte med Evje og Hornnes kommune 

 

Spørsmål fra Odd Håvard Dahle om Miljørapporten for utbyggingen ved Bygdeheimen 

 

Viser til invitasjon til felles formannskapsmøte med Evje og Hornnes kommune; 

Formannskapet drøftet saken og takker ja til invitasjonen. Formannskapet ønsker at ordfører og 

rådmann i Vennesla skal inviteres til møtet fordi Vennesla og Iveland har startet arbeidet mot en 

intensjonsavtale.  
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PS 1/16 Delegeringsreglement 

Rådmannens innstilling: 

Vedlagte forslag til delegeringsreglement tas til orientering. 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.01.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Vedlagte forslag til delegeringsreglement tas til orientering. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016  

Behandling:  

Det ble fremmet følgende forslag til endringer i delegeringsreglementet:  

 

Kari Bergskås (Ap): §5-4 i plan- og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre 

kommuner» avgjøres av tjenesteutvalget.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Brynjulf Aagesen (Krf):  

1. Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av tjenesteutvalget 

innenfor vedtatt budsjett. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

2. Planer for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte forslag til delegeringsreglement vedtas med følgende endringer:  

- §5-4 i plan- og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner» 

avgjøres av tjenesteutvalget. 

- Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av tjenesteutvalget 

innenfor vedtatt budsjett. 

- Planer for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

 

Behandling:  

Det ble fremmet følgende endringer til Delegeringsreglementet: 

 

Forslag fra: Sig Tove Aasen/AP 

§5-4 i plan og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner» avgjøres 

av Formannskapet. 

Votering: Enstemmig   

 

Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF 

 Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av Tjenesteutvalget 

innenfor vedtatt budsjett. 
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Votering: Enstemmig 

 

 Plan for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud. 

Votering: Enstemmig 

 

Forslag fra: Odd Håvard Dahle/V 

Kommunestyret oppnevner selv skattetakstnemnd. 

Votering: Enstemmig 

 

Vedtak: 

 §5-4 i plan og bygningsloven: «Fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner» 

avgjøres av Formannskapet. 

 Bevilgning til vegutbedring/større vedlikehold veg prioriteres av Tjenesteutvalget 

innenfor vedtatt budsjett. 

 Plan for større investeringsprosjekter fremmes for kommunestyret før anbud. 

 Kommunestyret oppnevner selv skattetakstnemnd. 

 

Ovennevnte vedtak til endringer i Delegeringsreglementet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

PS 2/16 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 

Rådmannens innstilling: 

 Vedlagt reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune vedtas. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

 

Behandling:  

Det ble fremmet følgende endringer til Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland 

kommune: 

 

Forslag fra: Gro-Anita Mykjåland/SP 

Punkt a2; «Ordførers godtgjørelse settes til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse» 

Votering: Enstemmig 

 

Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF 

Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av ordførers 

godtgjørelse» 

Votering: Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Punkt a2; «Ordførers godtgjørelse settes til 85% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse» 

Punkt a5; «Leder av tjenesteutvalget i perioden 2015-2019 får godtgjøring på 10% av ordførers 

godtgjørelse» 

 

Ovennevnte vedtak til endringer i Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland 

kommune ble enstemmig vedtatt. 
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PS 3/16 Oppstart av kommunal planstrategi 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

 

Behandling:  

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi. 

Votering: Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med kommunal planstrategi. 

 

Ovennevnte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

PS 4/16 Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og avløpsprosjekter 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret legger opp til et tak på kr 125 000 for kostnader som den enkelte boligeier kan 

pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og avløp. Beløpet er 

eks. mva, innvendig rørarbeid og tilknytningsavgift, og etter kroneverdien på vedtakspunktet. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

Før saksbehandlingen startet ba Sig Tove Aasen/AP og Svein Hillestad/KRF om at utvalget 

skulle vurdere deres habilitet i forhold til saken. 

Sig Tove Aasen/AP og Svein Hillestad/KRF ble funnet å være inhabil etter Flv §6, 2 ledd. 

 

 

Behandling:  

Forslag fra: Brynjulf Aagesen/KRF 

Saken utsettes 

Votering: Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer. 

  For forslaget: Brynjulf Aagesen/KRF og Øyvind Skaiå/SP 

  Mot forslaget: Odd Håvard Dahle/V, May Britt Topland/H og Gro-Anita 

Mykjåland/SP 

 

 

Det ble fremmet følgende forslag til endringer: 

 

Forslag fra: Gro-Anita Mykjåland/SP 

Kommunestyret setter et maksbeløp på kr. 100 000,- pluss mva for kostnader som den enkelte 

boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og 

avløp. Beløpet er eksklusiv innvendig rørarbeid og tilknyttingsavgift. 

 

Summen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling. 
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Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble satt opp mot rådmannens innstilling.  

 

Votering: Forslaget fra Gro-Anita Mykjåland/SP ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret setter et maskbeløp på kr. 100 000,- pluss mva for kostnader som den enkelte 

boligeier kan pålegges i egenandel i forbindelse med utbygging av infrastruktur for vann og 

avløp. Beløpet er eksklusiv innvendig rørarbeid og tilknyttingsavgift. 

 

Summen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling. 

 

Ovennevnte vedtak til endringer i Maksbeløp kommunen kan kreve i forbindelse med Vann- og 

avløpeprosjekter ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.01.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: Saken utsettes under henvisning til debatten. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes under henvisning til debatten.  

 

PS 5/16 Strategikonferansen 2016 - Debatthefte  - KS spør 

Rådmannens innstilling: 

 

Iveland kommune slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål 

KS har stilt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

 

 

Behandling:  

Formannskapet behandlet rådmannens kommenter. 

 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i 

forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016 med følgende endringer: 

Spørsmål 1.  
Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?  

Rådmannens kommentarer.  
Som arbeidsgiver ønsker man at de ansatte skal sikres en reallønnsveksten i den sentrale 

forhandlingen før det avsettes økonomiske midler til lokale forhandlinger. Det er den enkelte 
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arbeidsgiver som best vet hvor det er viktig å prioritere midlene. Dette for å beholde og 

rekruttere riktig kompetanse, samt for å kunne stimulere til økt 

stillingsstørrelse/helgefrekvens/lokal oppgavefordeling. 

Den lokale potten bør være så stor at det kan føres reelle lokale forhandlinger.  

 

Spørsmål 6.  
Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?  

I så fall hvilke?  

Rådmannens kommentarer.  
Spørsmålet om innføring av karensdager er noe som må lovreguleres og er dermed ikke reelt sett 

gjenstand for tariff-forhandlingene. Det er imidlertid et tankekors at ansatte i Norge har «god 

helse og høyt fravær».  Det vil derfor være fornuftig å skape «takhøyde» for å kunne snakke om 

en ny sykelønnsordning. 

 

Iveland kommune ber om at KS igangsetter tiltak som kan føre til at man igjen innfører en – 1 

karensdag ved sykefravær for de som ikke er kronikere.  

 

Iveland kommune ser at det er et tiltak som vil bli oppfattet som en reduksjon i velferdsgodene, 

men som nå må vurderes for å øke nærværet. Tiltaket er totalt sett det mest rettferdige og det 

som har færrest muligheter for misbruke. Iveland kommune har tro på at ordningen vil føre til et 

lavere fravær og dermed bedre tjenester for våre innbyggere.  

 

Votering: Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer med endringer til de spørsmål KS har 

stilt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016. 

 

 

Ovennevnte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PS 6/16 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra 

Kommunal og Moderniserinsdepartementet. 

 

Iveland kommune ber om at det nye inntektssystem utformes slik at det ivaretar muligheten til å 

bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et 

kommunalt ønske om det.  

 

Iveland kommune oversender nye innspill til nytt inntektssystem.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.01.2016  

 

Formannskapet behandlet rådmannens innspill til nytt inntektssystem. 

 



8 
 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune finner ikke å kunne støtte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene fra 

Kommunal og Moderniserinsdepartementet. 

 

Iveland kommune ber om at det nye inntektssystem utformes slik at det ivaretar muligheten til å 

bo, arbeide og drive næring i henhold til dagens etablerte kommunestruktur om det er et 

kommunalt ønske om det.  

 

Iveland kommune oversender nye innspill til nytt inntektssystem. 

Votering: Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Ovennevnte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

PS 7/16 Referatsaker 

 

 


