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Tjenesteutvalget Iveland kommune - Protokoll 

Tid: 24. mai 2017, kl 15.00 

Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje 

 

Tilstede:  

 Tjenesteutvalgets medlemmer:  

Brynjulf Aagesen (Krf), Berit Hauan Ståhl (Sp), Audhild Bærheim (Krf), Kari Bergskås (Ap), Svein 

Hillestad (Krf), Øyvind Røinås (Frp). 

 

Forfall:  
Øyvind Honnemyr (Sp). I hans sted møtte Hans Ivar Eieland (Sp). 

 

 Fra administrasjonen møtte:  

Egil Mølland (kommunalsjef, utvalgssekretær), Bente Voreland (pedagogisk rådgiver), Beate 

S. Frigstad (styrer Skaiå barnehage), Knut Gunnar Solberg (avd. ing.), Lars Johan Skjeggedal 

(skogbrukssjef), Bjørn Mikal Engestøl (bygningsingeniør), Monica Verdal (pleie- og 

omsorgsleder). 

 

 

PS 19/17 Søknad om regodkjenning av hjortehegn samt etablering av villsvinhegn 

Behandling/votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget gir i medhold av Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 

innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt, Kristoffer Kallhovd tillatelse til å 

etablere hjortehegn på gnr 48, bnr 1 og 2, samt etablere villsvinhegn under følgende 

forutsetninger: 

1. Hjortehegnet må etableres slik det ble godkjent i 2003, med de vilkår som ble satt den gang. 

2. Inngjerdingen til villsvin må sikres i henhold til forskrift, samt holdes i en forsvarlig stand. 

Kratt og vegetasjon må holdes borte fra strømkabel. 

3. Det settes en grense på maks 5 sugger med kultinger i hegnet samtidig. 

 

 

PS 20/17 Fellingsavgifter 2017 

 

Behandling/votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort § 5, 

fastsetter tjenesteutvalget følgende fellingsavgifter for 2017/2018: 

Elg:  

Kalv: 316,- 

Voksen: 537,- 

Hjort:  

Kalv: 249,- 

Voksen: 411,- 
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PS 21/17 Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2017 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget vedtar følgende bevilgninger fra kommunalt viltfond i 2017: 

 Iveland Viltlag innvilges tilskudd kr 22.000,- som omsøkt. 

 Aust-Agder Elghundklubb innvilges tilskudd kr 1.500,- som omsøkt. 

 

PS 22/17 Tildeling kvote hjort og bever, Iveland Viltlag 

Behandling: 

Rådmannen fremsatte forslag om at siste setning i rådmannens innstilling tas ut. Bakgrunnen for 

forslaget er at det den 15. mai 2017 trådte i kraft en ny forskrift om forvaltning av bever.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt tildeles Iveland Viltlag (IV) en kvote på 25 

hjort for jaktsesongen 2017. Det kan felles 10 kalv (1/2 år), 4 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), 5 

spissbukk (1 ½ år) og 6 voksne hanndyr (2 ½ år og eldre).  

 

 

PS 23/17 Orientering og vurdering om videreføring av boveiledertjeneste i Iveland 

kommune 

 
Behandling/votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. 35% boveilederstilling blir midlertidig videreført t.o.m 31.12.17, og belastes lønnsbudsjett på 

enhet 31, NAV. 

2. 35% boveileder innarbeides for permanent videreføring under ny enhet Helse &Velferd i 

budsjett for 2018, forutsatt at man fortsatt ser det hensiktsmessig og videreføre tjenesten og at 

man finner økonomisk inndekning til lønnskostnadene. 

 

PS 24/17 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns 

tjenester- kriterier og ventelister 
 

 

Behandling/votering:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremsatte følgende forslag:  

Saken utsettes da tjenesteutvalget ønsker saken ut på høring.  

 

Inntil videre gjelder de gamle reglene for tildeling av omsorgsbolig i omsorgssenterets 

underetasje.  

 

Tjenesteutvalget ber om at også reglene for tildeling av omsorgsbolig blir revidert.  
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Tjenesteutvalget ser det som viktig at vi får en sammenheng mellom de forskjellige forskriftene 

og retningslinjene, og at reglene gir innbyggerne tydelige signaler på hva de kan vente av 

kommunen i årene som kommer.  

 

Forslaget fra Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes da tjenesteutvalget ønsker saken ut på høring.  

 

Inntil videre gjelder de gamle reglene for tildeling av omsorgsbolig i omsorgssenterets underetasje.  

 

Tjenesteutvalget ber om at også reglene for tildeling av omsorgsbolig blir revidert.  

 

Tjenesteutvalget ser det som viktig at vi får en sammenheng mellom de forskjellige forskriftene og 

retningslinjene, og at reglene gir innbyggerne tydelige signaler på hva de kan vente av kommunen i 

årene som kommer.  

 

 

PS 25/17 Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen 

 

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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PS 26/17 Retningslinjer for skolebytte i Iveland 

Svein Hillestad ble valgt som saksordfører. 

 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Retningslinjer for skolebytte i Iveland kommune vedtas ifølge vedlegg. 

 

 

PS 27/17 Søknad om salg av tilleggsjord fra gnr. 9 bnr. 1 til gnr. 9 bnr. 29. 

Dispensasjonssak. 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget gir dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av inntil 2 daa fra gnr. 9 

bnr.1 som tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 9 bnr. 29. Dispensasjonen begrunnes med at 

landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at en ikke finner vesentlige 

samfunnsmessige ulemper med tiltaket. 

 

Videre gir tjenesteutvalget med hjemmel i jordloven § 12, Aslak Øyna tillatelse til å fradele inntil 

2 daa fra sin driftsenhet gnr. 9, bnr. 1 mfl. som omsøkt. 

 

PS 28/17 Søknad om oppretting av matrikkelenhet, gnr. 36 bnr. 5. Dispensasjonssak. 

Berit Hauan Ståhl (Sp) ble erklært inhabil og fratrådte behandlingen.  

 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Osmund Gaudestad tillatelse til å 

fradele 1,8 daa fra sin eiendom gnr 36, bnr 5 til boligformål, som omsøkt. Det gis dispensasjon 

fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene er større enn ulempene etter en samlet vurdering. Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 

1. Oppretting av ny grunneiendom skjer etter matrikkellovens bestemmelser og gjeldende 

gebyrregulativ. 

2. Samtidig med søknad om byggetillatelse må det søkes om utslippstillatelse med angitt 

renseløsning. 

3. Vegrett må sikres med tinglysing. 
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PS 29/17 Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2. 

 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget legger forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 04.11.2016, 

revidert 05.05.2017, ut til høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker fra kunngjøringsdato, jfr. 

plan og bygningsloven § 12-10. 

 

PS 30/17 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann 

 

Behandling/votering:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

1. I medhold av forurensningsforskriften § 12-6 godkjennes forskriften bestående av en lokal 

forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, tekniske bestemmelser og søknadskjema om 

tillatelse til utslipp. 

2. I medhold av forurensningsforskriften § 12-6 vedtas forskriften. 

 

 

Tilleggssak, utsendt i etterkant av møteinnkalling:  

 

PS 31/17 Klage på vedtak sak 14/17: Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31 

bnr 1. Behandling etter jordlova. 
 

Behandling/votering: 

Klagen ble ikke behandlet grunnet manglende forhåndsannonsering. 

 

Vedtak:  

Tjenesteutvalget ønsker at tidspunkt for behandling av saken skal kunngjøres, slik at klager har 

anledning til å være tilstede ved behandlingen. Det innkalles derfor til et ekstraordinært møte i 

tjenesteutvalget torsdag 15. juni kl 15.45 i forkant av kommunestyrets møte samme dag. Møtet 

kunngjøres på vanlig måte.  

 
 
Referatsaker RS 17/17 t.o.m. RS 24/17 ble gjennomgått uten merknader. 


