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Tjenesteutvalget Iveland kommune - Protokoll 

Tid: 23. november 2016, kl 18 

Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje 

Tilstede:  

 Tjenesteutvalgets medlemmer (ingen forfall):  

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

Kari Bergskås (Ap), Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp). 

 

 Fra administrasjonen møtte:  

Egil Mølland (kommunalsjef, utvalgssekretær), Beate S. Frigstad (styrer Skaiå barnehage), 

Knut Gunnar Solberg (avd. ing.), Inge Eftevand (jordbrukssjef), Finn Terje Uberg (kultur- og 

informasjonsleder), Gyro Heia (kommunalsjef, NAV leder). 

 

 

PS 53/16 Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 

Behandling: 

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

«Tjenesteutvalget tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til 

orientering med følgende tilleggsforslag:  

 

 «Tjenesteutvalget ber om en orienteringssak om Moonlight-tilbudet før kommunen inngår ny 

avtale/forlenger avtalen med Vennesla kommune.» 

 

Votering: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf):  

Brynjulf Aagesen (Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

«Tjenesteutvalget tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til 

orientering med følgende tilleggsforslag:  

 

 «Tjenesteutvalget ber om en orienteringssak om Moonlight-tilbudet før kommunen inngår ny 

avtale/forlenger avtalen med Vennesla kommune.» 

 

 

 

PS 54/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017 
 

Behandling: 

Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag: 

 Iveland kommune tar ikke i mot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017, totalt 

10 personer. 

 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige. 

 Kommunen opphever føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Øyvind Røinås (Frp):  

Øyvind Røinås (Frp) sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak:  

 Iveland kommune tar ikke i mot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017, totalt 

10 personer. 

 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige. 

 Kommunen opphever føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden. 

 

 

PS 55/16 Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 

Behandling:  

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

PS 56/16 Kulturmidlene - nye retningslinjer 

Behandling: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

PS 57/16 Strategiplan idrett- og friluftsliv 

Behandling/votering: 

 

1. Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

«Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut.» 

For: Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), Kari Bergskås (Ap), 

Øyvind Røinås (Frp). 

Mot: Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp)  

Forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

2. Kari Bergskås (Ap) fremmet følgende forslag:  

«Punkt 1 i prioriteringslisten for nærmiljøanlegg , Tuftepark, fjernes. 

For: Kari Bergskås (Ap) 

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

(Krf), Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp) 

Forslaget til Kari Bergskås (Ap) falt med 1 mot 6 stemmer. 

 

3. Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag:  

«Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under forutsetning av at 

den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.» 

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

Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp) 

Mot: Kari Bergskås (Ap) 

Forslaget til Berit Hauan Ståhl (Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

 

4. Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

«Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2024 vedtas med følgende vedtatte endringsforslag fra 

Brynjulf Aagesen (Krf) og Berit Hauan Ståhl (Sp): 

 Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut. 

 Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under forutsetning 

av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.» 

 

Forslaget til Brynjulf Aagesen (Krf) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget til Brynjulf 

Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak:  

«Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2024 vedtas med følgende vedtatte endringsforslag fra 

Brynjulf Aagesen (Krf) og Berit Hauan Ståhl (Sp): 

 Nærmiljøanlegg punkt 7 om tursti Åkle går ut. 

 Tjenesteutvalget vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under forutsetning 

av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering.» 

 

PS 58/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 28 bnr 13,14 

Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Tjenesteutvalget gir John Olav Auestad tillatelse til å fradele 10 da til fritidsformål fra sin eiendom 

g.nr. 28 bnr. 13 og 14.» 

 

Votering:  

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget til Øyvind Røinås (Frp): 

For rådmannens innstilling:  

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

Kari Bergskås (Ap) 

For Øyvind Røinås sitt forslag:  

Svein Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp) 

 

Øyvind Røinås (Frp) sitt forslag falt med 2 mot 5 stemmer. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir ikke John Olav Auestad tillatelse til å fradele 10 daa til fritidsformål fra sin 

eiendom gnr 28, bnr 13 og 14 som tilleggsareal til gnr 28, bnr 15 som omsøkt. Vedtaket begrunnes 

med hensynet til vern av arealressursene, jfr. Jordloven § 12. 

 

PS 59/16 Søknad om overføring av areal fra gnr 34 bnr 1,5 til gnr 34 bnr 10. 

Dispensasjonssak. 

Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget gir dipensasjon for overføring av 600 m2 landbruksareal fra gnr 34 bnr 1, 5 til 

boligeiendommen gnr 34 bnr 10. Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir 

vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene. Tjenesteutvalget gir med hjemmel i 

jordloven § 12, Turid B. Håverstad tillatelse til å fradele inntil 0,6 daa fra sin eiendom gnr 34, bnr 1, 5 

som tilleggsareal til gnr 34, bnr 10 som omsøkt. 

 

PS 60/16 Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2. 

Behandling:  

Saken utsettes til neste møte. 

 
 

PS 61/16 Felles ledelse av barnehagene i Iveland kommune 

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  


