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Iveland,  

 

Møteprotokollen godkjent 

 

 

 

Brynjulf Aagesen 

Utvalgsleder 

      Gyro Heia 

      Utvalgssekretær 



Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  

etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 
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heldøgns tjenester- kriterier og ventelister 

PS 44/17 Søknad om endring av konsesjonsvilkår, gnr. 20, bnr. 2 m.fl. - Inger 

Lise Vatnestrøm 

PS 45/17 Delegeringsreglement for Iveland kommune 
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6. Dispensasjonssak. 

PS 48/17 Søknad om deling/justering av grunneiendom, gnr. 30 bnr. 4,6,8. 

Dispensasjonssak 
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PS 50/17 Søknad om fradeling av kårbolig med tomt, gnr. 26 bnr. 1 

 

 Referatsaker 

RS 16/17 Forslag til endring i barnehageloven 



PS 42/17 Høringsuttalelser – Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Saksordfører Audhild Bærheim (Krf) 

  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Vedtak:  

Iveland kommune stiller seg bak høringsuttalelsen som omhandler pakkeforløp for psykisk helse 

og rus, utarbeidet i felleskap av Birkenes, Iveland og Vennesla kommuner. 

  

  

PS 43/17 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for 

heldøgns tjenester- kriterier og ventelister 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Saksordfører: Brynjulf Aagensen (Krf) 

 

Møtet ble lukket etter innledningen av saken (Offl. §13, Fvl.§13.1) 

Møtet ble åpnet til drøfting og votering. 

 

Behandling: 

Øyvind Røinaas (Frp) fremmer følgende forslag: 

Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis 

opphold på samme sted. 

Hvis begge ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, tilbys å kunne bo 

sammen med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helse og 

omsorgstjenester må vurderes på vanlig måte. 

 

Votering: 

Forslaget fra: Øyvind Røinås (Frp): falt med 6 mot 1 stemmer 

For: Øyvind Røinås (Frp) 

Mot: Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild 

Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Kari Bergskås (Ap) 

 

Vedtak:  
Iveland kommune vedtar «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for 

heldøgns tjenester – kriterier og ventelister»  

 

PS 44/17 Søknad om endring av konsesjonsvilkår, gnr. 20, bnr. 2 m.fl. - Inger 

Lise Vatnestrøm 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 



Møtet ble lukket under fremlegging av sak med hensyn til vedlegg i sak (Offl. §13, Fvl.§13.1)  

Møtet ble åpnet før drøfting og votering. 

  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Tjenesteutvalg i Iveland gir ikke Inger Lise Vatnestrøm utsatt frist for bosetting på gnr. 19, bnr. 

8, gnr. 20, bnr. 2 og gnr. 22, bnr. 2, jfr. konsesjonsvilkår gitt ved vedtak i teknisk utvalg 

15.01.2014, sak 01/14. Vedtaket er begrunnet med sterke bosetningshensyn og gode husforhold, 

jfr. konsesjonsloven § 9. 

 

PS 45/17 Delegeringsreglement for Iveland kommune 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Behandling: 

Berit Hauan (SP) fremmer følgende forslag:  

Kommunestyret trekker tilbake gitt delegasjon til tjenesteutvalget i Plan- og bygningsloven 

27.06.2008 nr. 71 §12-12. 2. ledd : "vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med 

kommuneplan mindre enn 4 år gammel." Slike saker skal avgjøres av kommunestyret. 

 

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmer følgende forslag: 

Kommunestyret har delegert til formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker av ikke 

prinsipiell betydning som ikke kommunestyret selv skal behandle. 

 

Forslagene fra Berit Hauan og Brynjulf Aagesen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Berit Hauan og Brynjulf Aagensen ble 

enstemmig vedtatt. 

 

PS 46/17 Regulering Vatnestrøm Industriområde. Planvedtak. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde, vedlegg 1 – 3, jfr. plan- 

og bygningsloven § 12-12. Tidligare plan for same område blir samstundes oppheva 

 

PS 47/17 Søknad om tillatelse til arealoverføring fra gnr. 5 bnr. 1 til gnr. 5 

bnr. 6. Dispensasjonssak. 



Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Rådmannen endret sin innstilling i møtet, ny innstilling:  

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, tillatelse til å fradele inntil 5 daa fra 

eiendom gnr 5, bnr 1 som tilleggsareal til gnr 5, bnr 6 som omsøkt. 

 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, tillatelse til å fradele inntil 5 daa fra 

eiendom gnr 5, bnr 1 som tilleggsareal til gnr 5, bnr 6 som omsøkt. 

 

PS 48/17 Søknad om deling/justering av grunneiendom, gnr. 30 bnr. 4,6,8. 

Dispensasjonssak 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Torbjørn Ranestad tillatelse til å fradele 

inntil 250 kvm fra sin eiendom gnr 30, bnr 4 m.fl som tilleggsareal til gnr 30, bnr 21 som 

omsøkt. Det gis varig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel 

 

PS 49/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, gnr. 10 bnr. 

14/21 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir varig dispensasjon frå LNF-formålet i gjeldande kommuneplan for det 

omsøkte arealet til bustadformål. Dette blir grunngjeve med feil matrikkelgrensene for 

eigedommen. Arealet kan overførast til tilgensande eigedom.Arealet kan ikkje frådelast som 

sjølstendig grunneigedom. 

 

PS 50/17 Søknad om fradeling av kårbolig med tomt, gnr. 26 bnr. 1 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 18.10.2017  

 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Nina Bekke tillatelse til å fradele kårbolig 



med inntil 4 daa tomt fra sin eiendom gnr 26, bnr 1 til boligformål som omsøkt. Det gis varig 

dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel til boligformål. Dispensasjonen 

begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at varig bosetting 

styrkes. 

Referatsaker 

RS 16/17 Forslag til endring i barnehageloven 

 


