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PS 10/17 Årsmelding 2016 og Årsregnskap 2016, samt Disponering av 

regnskapsmessig mindreforbruk 

Rådmannens innstilling: 

 Årsmelding 2016 godkjennes.  

 Årsregnskapet for 2016 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og 

revisjonsberetningen.  

 Investeringsregnskapet godkjennes.  

 Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 858 550,- og disponeres som følger:  

O Generelt disposisjonsfond med kr. 3 818 550,- 

O Skaiå barnehage med kr. 40 000,- (for tiltak mot støy etter vernerunden) 
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Votering:  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

 Årsmelding 2016 godkjennes.  

 Årsregnskapet for 2016 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og 

revisjonsberetningen.  

 Investeringsregnskapet godkjennes.  

 Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 858 550,- og disponeres som følger:  

O Generelt disposisjonsfond med kr. 3 818 550,- 

O Skaiå barnehage med kr. 40 000,- (for tiltak mot støy etter vernerunden) 

11/17 Forlenget avdragstid til 40 år og ekstraordinær nedbetaling av lån i 

Kommunalbanken 

Rådmannens innstilling: 

1. Lånenummer 20070194 og 20070429 med restgjeld på til sammen 2.855.740 kr nedbetales i 

2017. Dekning innenfor eksisterende driftsramme. 

2. Det betales ekstraordinært avdrag på lån i Kommunalbanken med 10 mill. kr. Finansiering 

dekkes fra disposisjonsfond. 

3. Gjenværende lån i Kommunalbanken refinansieres med 40 års avdragstid. 
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Behandling: 

Brynjulf Aagesen Krf, fremmet følgende forslag: 

 

1.Lånenummer 20070194 og 20070429 med restgjeld på til sammen 2.855.740 kr nedbetales i 

2017. Dekning innenfor eksisterende driftsramme. 

2. Lån i Kommunalbanken refinansieres med 40 års avdragstid. 

 

Votering: 



 

 

Forslagene ble satt opp mot hverandre, og det ble votert på hvert av punktene. 

  

Pkt 1: Enstemmig 

  

Pkt 2.   

For Aagesens forslag: Brynjulf Aagesen (Krf), Tor Håkon Thomassen (Krf), May Britt Topland 

(H), Odd Hovard Dahle (V), Sig Tove Aasen (A) 

For rådmannens forslag: Gro-Anita Mykjåland (SP) og Øyvind Skaia (SP) 

  

Pkt 3.  

For Aagesens forslag: Brynjulf Aagesen (Krf), Tor Håkon Thomassen (Krf), May Britt Topland 

(H), Odd Hovard Dahle (V), Sig Tove Aasen (A) 

For rådmannens forslag: Gro-Anita Mykjåland (SP) og Øyvind Skaia (SP) 

  

  

Vedtak:  

1.Lånenummer 20070194 og 20070429 med restgjeld på til sammen 2.855.740 kr nedbetales i 

2017. Dekning innenfor eksisterende driftsramme. 

  

2. Lån i Kommunalbanken refinansieres med 40 års avdragstid. 

 

PS 12/17 1. tertialrapport 2017 
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Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

1.  

tertial rapport 2017 tas til orientering. 

2. Servicetorget tilføres 0,5 mill. kr. Finansiering dekkes ved at økonomienhetens ramme 

reduseres tilsvarende. 

3. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 1. tertial. 

 
 
Investeringer per 30. april 2017 
   
(tall i 1000 kr)    

  Budsjett 2017 Justert bud. 2017 
Avvik 
2017 

        

Drift og utvikling      

Iveland skole, utvidelse 10500 9 000 1 500 

Lekeplass Skislandsåsen 0 100 -100 

Demensavdeling bygdeheimen 1 500 2 500 -1 000  



 

 

Jernbanespor Vatnestrøm 0 20 000 -20 000 

Skaiå aktivitetsanlegg, ballbinge 500 50 450 

Skaiiå aktivitetsanlegg, bevegelsesanlegg 0 325 -325 

Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane 0 125 -125 

Iveland idrettspark, ballbinge 500 250 250 

Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg 0 250 -250 

Belysning i Ivelandshallen 250 0 250 

Økonomiavdelingen    0 

Visma Enterprise økonomisystem 0 141 -141 

        

Sum utgifter 13 250 32 741 -19 491 

  

   

  
  

 

a) Jernbanespor Vatnestrøm dekkes med tilskudd fra henholdsvis Bane Nor på 10 mill. kr, 

Vest-Agder fylkeskommune med 5 mill. kr og Aust-Agder fylkeskommune med 5 mill. 

kr. 

 

b) Lekeplass Skislandsåsen dekkes fra bundet driftsfond, stedsutviklingsmidler med 0,1 mill. 

kr. 

 

c) For Skaiå Aktivitetsanlegg og Iveland idrettspark justeres rammene ned på prosjektnivå: 

- Skaiå aktivitetsanlegg, ballbinge – reduksjon 0,45 mill. kr. 

- Skaiå aktivitetsanlegg, bevegelsesanlegg – tilføres 0,325 mill. kr. 

- Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane – tilføres 0,125 mill. kr. 

- Iveland idrettspark, ballbinge – reduksjon 0,25 mill. kr. 

- Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg – tilføres 0,25 mill. kr 

 

d) Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 1,75 mill. kr: 

- Iveland skole, utvidelse -  reduksjon 1,5 mill. kr. 

- Belysning i Ivelandshallen – reduksjon 0,25 mill. kr. 

 

Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 1,141 mill. kr: 

- Demenavdeling bygdeheimen – tilføres 1,0 mill. kr. 

- Visma Enterprise økonomisystem – tilføres 0,141 mill. kr 

 

Samlet medfører disse endringene (1,5+0,25-1,0-0,141) = 0,609 mill. kr i redusert behov 

for finansiering. Reduksjonen nedjusterer bruk av disposisjonsfond tilsvarende. 

PS 13/17 Etablering av idrettspark og aktivitetsanlegg 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet gir sin tilslutning til å forskuttere 2,145 millioner kroner for etablering av 

idrettsparken på Birketveit og aktivitetsanlegget på Skaiå snarest mulig. 



 

 

2. Formannskapet gir sin tilslutning til å tilleggs bevilge 2 millioner kroner til full finansiering av 

prosjektene.  

3. Inndekning gjennom disposisjonsfond.  

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2017  

Behandling: 

Sig Tove Aasen AP, fremmet følgende forslag: 

Nytt punkt 2 Trampoline bygges ikke. Det gis tilleggsbevilgning på 1,5 mill 

 

Det ble votert punktvis. 

  

Votering: 

  

Punkt 1. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Punkt 2.  

Forslaget til Sig Tove Aasen: Sig Tove Aasen (A) 

  

Forslaget til rådmannen: Gro-Anita Mykjåland (SP), Odd Hovard Dahle (V), Tor Håkon 

Thomassen (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), May Britt Topland (H), Øyvind Skaiå (SP) 

  

Punkt 3. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

1. Formannskapet gir sin tilslutning til å forskuttere 2,145 millioner kroner for etablering av 

idrettsparken på Birketveit og aktivitetsanlegget på Skaiå snarest mulig. 

2. Formannskapet gir sin tilslutning til å tilleggs bevilge 2 millioner kroner til full finansiering av 

prosjektene.  

3. Inndekning gjennom disposisjonsfond. 

 

PS 14/17 Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 24.05.2017  

Behandling/votering:  

Audhild Bærheim (Krf) fremmet følgende to forslag: 

 Våren 2018 holder barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag.  

Forslaget ble satt opp mot første kulepunkt i rådmannens innstilling. Audhild Bærheim (Krf) sitt 

forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent to uker i juli. Felles sommerbarnehage for 

begge barnehagene.  

Forslaget ble satt opp mot andre kulepunkt i rådmannens innstilling. Audhild Bærheim (Krf) sitt 

forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

For:  



 

 

Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), 

Øyvind Røinås (Frp) og Kari Bergskås (Ap).  

 

Mot:   

Hans Ivar Eieland (Sp).  

 

Rådmannens fire siste kulepunkter ble stemt på samlet og ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

 Våren 2018 holder barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag.  

 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent to uker i juli. Felles sommerbarnehage for 

begge barnehagene.  

 Det foretas en behovskartlegging i forkant av ferieavviklingen for å avdekke reelt behov. 

Før 

sommeren kartlegges også hvilken uke i juli det er mest behov. 

 Dette gjennomføres som en forsøksordning. 

 Kommunestyret evaluerer tiltakene i løpet av høsten 2018, og vedtar etter dette om 

tiltakene 

skal medføre permanente vedtektsendringer. 

 Barnehagene får utvidet sitt budsjett for 2018 ut fra stipulerte merkostnader. 
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Forslag fra: Brynjulf Aagesen (Krf) 

 Våren 2018 holder barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag.  

 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent 2 uke i juli, felles sommerbarnehage for begge 

barnehagene. 

 Det foretas en behovskartlegging i forkant av ferieavviklingen for å avdekke reelt behov. 

Før sommeren kartlegges også hvilken uke i juli det er mest behov.  

 Dette gjennomføres som en forsøksordning. 

 Kommunestyret evaluerer tiltakene i løpet av høsten 2018, og vedtar etter dette om 

tiltakene skal medføre permanente vedtektsendringer. 

 Barnehagene får utvidet sitt budsjett for 2018 ut fra stipulerte merkostnader. 

 

 

Votering:  
For forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf): Tor Håkon Thomassen (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), 

May Britt Topland (H), Odd Håvard Dahle (V), Sig Tove Aasen (A) og Gro-Anita Mykjåland 

(SP) 

 

For rådmannens innstilling: Øyvind Skaiå (SP) 

 

Vedtak: 

 Våren 2018 holder barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag.  



 

 

 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent to uker i juli. Felles sommerbarnehage for 

begge barnehagene.  

 Det foretas en behovskartlegging i forkant av ferieavviklingen for å avdekke reelt behov. 

Før sommeren kartlegges også hvilken uke i juli det er mest behov.  

 Dette gjennomføres som en forsøksordning. 

 Kommunestyret evaluerer tiltakene i løpet av høsten 2018, og vedtar etter dette om 

tiltakene skal medføre permanente vedtektsendringer. 

 Barnehagene får utvidet sitt budsjett for 2018 ut fra stipulerte merkostnader. 
 

PS 15/17 Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse  

av eiendomsskatt 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte «Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse 

av eiendomsskatt» 

2. Kommunestyret delegerer behandlingen av denne typen saker til formannskapet med grunnlag 

i de vedtatte retningslinjer. 
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Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte «Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse 

av eiendomsskatt» 

2. Kommunestyret delegerer behandlingen av denne typen saker til formannskapet med grunnlag 

i de vedtatte retningslinjer.  

PS 16/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Ellel ministries Norge 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret avslår søknaden fra Ellel Ministries Norge om fritak for eiendomsskatt.  
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Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 

 

Fritak for eiendomsskatt innvilges. 

 

Votering: 

  

Forslaget fra Brynjulf Aagesen (Krf) falt med:  

For: Brynjulf Aagesen (Krf) og Tor Håkon Thomassen (Krf) 

  

Mot: Gro-Anita Mykjåland (SP), Øyvind Skaiå (SP), Odd Håvard Dahle (V), May Britt Topland 

(H) og Sig Tove Asen (A) 



 

 

 

Kommunestyret avslår søknaden fra Ellel Ministries Norge om fritak for eiendomsskatt. 

 

PS 17/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Fredheim leirsted 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret avslår søknaden fra Fredheim leirsted om fritak for eiendomsskatt.  
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Behandling: 

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 

  

Fritak for eiendomsskatt innvilges. 

 

Votering: 

Forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fritak for eiendomsskatt innvilges. 

 

PS 18/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Iveland frivilligsentral 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret innvilger fritak for eiendomsskatt for Iveland frivilligsentral. 
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Votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret innvilger fritak for eiendomsskatt for Iveland frivilligsentral 

PS 19/17 Delegeringsreglement for Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommunestyret vedtar vedlagte Delegeringsreglement for Iveland kommune.  
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Votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Iveland kommunestyret vedtar vedlagte Delegeringsreglement for Iveland kommune. 

PS 20/17 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Iveland kommune vedtas. 
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Votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Iveland kommune vedtas. 

PS 21/17 Opsjonsavtale 

Rådmannens innstilling: 

Opsjonsavtale 
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Møtet ble lukket under behandlingen av saken. 

  

Votering: 

Enstemmig. 

 

Opsjonsavtale 

PS 22/17 Høringsinnspill - Konseptvalgutredning for Sivilforsvaret 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet slutter seg til høringen. 
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Votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Formannskapet slutter seg til høringen. 

 


