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       IVELAND KOMMUNE 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen  
Dato: 04.04.2017 
Tid: 09:00 

 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Øina Medlem SP 
Øyvind Skaiaa Medlem SP 
Gro Anita Mykjåland Leder SP 
Kari Bergskås Medlem AP 
Karl Inge Grosås Thomassen Medlem KRF 
Svein Hillestad Medlem KRF 
Brynjulf Aagesen Medlem KRF 
Audhild Bærheim Medlem KRF 
Tor Håkon Thomassen Medlem KRF 
Sondre Birkeland Medlem KRF 
Øyvind Røinås Medlem FRP 
May Britt Topland Medlem H 
Odd Håvard Dahle Medlem V 
   

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Honnemyr MEDL SP 
Berit Hauan Ståhl MEDL SP 
Sig Tove Aasen NESTL AP 
Øystein Kydland MEDL AP 

 
 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Trygve Fjermeros Øystein Kydland AP 
Terje Skarpengland Berit Hauan Ståhl SP 
Knut Ivar Mjåland Øyvind Honnemyr SP 
Bjørg Nygaard Sig Tove Aasen AP 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Egil Mølland Tjenesteleder Drift og Utvikling 
Gyro Heia 
Lars-Ivar Gjørv 

Tjenesteleder Helse og Velferd 
Tjenesteleder Oppvekst og Kultur 
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Det var ingen merknader til: 
 

 Innkalling 
 Saksliste 
 Protokoll fra møte 

 
 
Møteprotokollen godkjent. 
 
 
 
 
Iveland 25. april 2017 
 
 
 
 
Gro-Anita Mykjåland 
Ordfører 
      Sten A Reisænen 
      Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  
etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

PS 11/17 Godkjenning av ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS 

PS 12/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 

PS 13/17 Digitale filmklipp 

PS 14/17 Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune 

 Referatsaker 

RS 1/17 Tilsyn med Iveland kommune - beredskapsplan - og forebyggende bedreskap - 
rapport 

RS 2/17 Rapportering Moonlight Iveland 2016 

PS 15/17 Referatsaker 
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PS 11/17 Godkjenning av ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS 

Rådmannens innstilling: 
 
Iveland kommune godkjenner forslaget til ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Iveland kommune godkjenner forslaget til ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS. 
 

PS 12/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslaget til årsmelding for 2016 fra Iveland kontrollutvalg. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslaget til årsmelding for 2016 fra Iveland kontrollutvalg. 
 
 

PS 13/17 Digitale filmklipp 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til digitalisering av eldre filmklipp fra Iveland 

kommune. 
2. Kostnadene dekkes av pengene som kulturnemnda fikk disponere gjennom 

kommunestyrevedtak i sak 9/17.  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2017  
Behandling:  
Forslag fra Gro-Anita Mykjåland(SP)  
Nytt punkt 2: Kostnadene dekkes av midlene fra Bygdesogenemnda/fotoregistreringsnemnda. 
 
Votering: Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til digitalisering av eldre filmklipp fra Iveland 
kommune. 

4. Kostnadene dekkes av midlene fra Bygdesogenemnda/fotoregistreringsnemnda.  
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PS 14/17 Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 
1. Iveland kommune organiseres etter en to-nivå modell bestående av rådmannen og 6 

enheter. Enheten er; Rådmannsstab, Iveland skole, Iveland barnehage, Pleie- og omsorg, 
Drift og Utvikling og Helse og Velferd. 

2. Rådmannen får fullmakt til å organisere enhetene med personell, oppgaver og 
tjenesteproduksjon. 

3. Ny organisasjonsmodell iverksettes trinnvis og er fullt iverksatt innen 1. september 
2017. 

4. Rådmannen gjennomfører nødvendige tilpasninger innenfor økonomi, fullmakter og 
delegasjoner innen 31. desember 2017.  

 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 13.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak: 
1. Iveland kommune organiseres etter en to-nivå modell bestående av rådmannen og 6 enheter. 

Enheten er; Rådmannsstab, Iveland skole, Iveland barnehage, Pleie- og omsorg, Drift og 
Utvikling og Helse og Velferd.  

2. Rådmannen får fullmakt til å organisere enhetene med personell, oppgaver og 
tjenesteproduksjon.  

3. Ny organisasjonsmodell iverksettes trinnvis og er fullt iverksatt innen 1. september 2017.  
4. Rådmannen gjennomfører nødvendige tilpasninger innenfor økonomi, fullmakter og 

delegasjoner innen 31. desember 2017.  
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 21.03.2017  

Rådmannens innstilling 
5. Iveland kommune organiseres etter en to-nivå modell bestående av rådmannen og 6 enheter. 

Enheten er; Rådmannsstab, Iveland skole, Iveland barnehage, Pleie- og omsorg, Drift og 
Utvikling og Helse og Velferd.  

6. Rådmannen får fullmakt til å organisere enhetene med personell, oppgaver og 
tjenesteproduksjon.  

7. Ny organisasjonsmodell iverksettes trinnvis og er fullt iverksatt innen 1. september 2017.  
8. Rådmannen gjennomfører nødvendige tilpasninger innenfor økonomi, fullmakter og 

delegasjoner innen 31. desember 2017.  
 
 
Behandling:  
Forslag fra Brynjulf Aagesen(Krf): 
Saken tas til orientering som en informasjonssak. Administrasjonsutvalget viser til 
delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven hvor det heter: 
«Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

 Daglig drift og organisering av kommunen 
 Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger.» 

 
Votering: Enstemmig vedtatt 
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Vedtak:  
Saken tas til orientering som en informasjonssak. Administrasjonsutvalget viser til 
delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven hvor det heter: 
«Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

 Daglig drift og organisering av kommunen 
 Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger.» 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Tjenesteutvalget er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 
 

Votering: 
Forslag fra Brynjulf Aagesen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Tjenesteutvalget er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 

 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.03.2017  

Behandling:  
Forslag fra Brynjulf Aagesen(Krf): 
Saken tas til orientering som en informasjonssak. Formannskapet viser til 
delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven hvor det heter: 
«Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

 Daglig drift og organisering av kommunen 
 Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger.» 

 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering som en informasjonssak. Formannskapet viser til 
delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven hvor det heter: 
«Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

 Daglig drift og organisering av kommunen 
 Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger.» 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2017  
Behandling:  
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Kommunestyret er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 
 

Votering: 
Forslag fra Brynjulf Aagesen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Kommunestyret er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 
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Referatsaker 

RS 1/17 Tilsyn med Iveland kommune - beredskapsplan - og forebyggende bedreskap - rapport 

RS 2/17 Rapportering Moonlight Iveland 2016 

PS 15/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2017  

Behandling:  
 
 
Vedtak: 
 
 


