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Utvalg: Kommunestyret 
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Tid: 18:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Honnemyr Medlem SP 
Øyvind Skaiaa Medlem SP 
Gro Anita Mykjåland Leder SP 
Berit Hauan Ståhl Medlem SP 
Kari Bergskås Medlem AP 
Øystein Kydland 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 
May Britt Topland Medlem H 
Odd Håvard Dahle Medlem V 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Øina MEDL SP 
Øyvind Røinås MEDL FRP 
Sig Tove Aasen NESTL AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hans Ivar Eieland John Øina SP 
Bjørg Nygaard Sig Tove Aasen AP 
Atle Jørgensen Øyvind Røinås FRP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gyro Heia Kommunalsjef 
Beate Frigstad Styrer Skaiå barnehage 
Bente Voreland Rådgiver oppvekst 
Bjørn Mikal Engestøl Bygningsingeniør 
Lasse Hornnes Organisasjonssjef 
Sten Albert Reisænen Rådmann 



  
 
Det var ingen merknader til: 
 

 Innkalling 
 Saksliste 

 
Ordfører fremmet forslaget om endring av rekkefølge av sakene på sakslisten, dette ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Merknad til Protokoll fra kommunestyremøte den 15.12.2016 
 
Atle Jørgensen (Frp) sendte inn en merknad til protokollen innen 10 dager etter møtedato og 
påpekte at det i I møteprotokollen fra kommunestyret er lagt inn en anmerkning med følgende 
presisering « Målt forbruk øker også med 2,4 % og at dette ble vedtatt. 
 
Følgende presisering var ikke en del av formannskapets innstilling til kommunestyremøtet den 
15.12.2016.  
 
Kommunestyret fjernet derfor presiseringen i møte datert 16.2 med begrunnelse av at det ikke 
var inkludert i innstillingen fra formannskapet. Kommunestyret presiserte i dagens møte at både 
den faste og forbruksavgiften øker med 2,4 %. 
 
Kommunestyret godkjente møteprotokollen fra møtet den 15.12.16. 
 
 
 
 
Gro Anita Mykjåland 
Ordfører 
      Sten Albert Reisænen 
      Rådmann 
  



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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PS 1/17 Sidespor til Vatnestrøm industriområde - Sidesporavtaler med Bane 
NOR 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner fremlagte sidesporavtaler. 
2. Voss Production AS faktureres kr 100 000,- i leie pr år. Ved flere brukere av sporet 

fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total godsmengde. 
3. Voss Production AS har ansvar for sommer- og vintervedlikehold av sporet. Ved flere 

brukere av sporet fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total 
godsmengde. 

4. Ved skade på sporet skal dette innrapporteres til Iveland kommune snarest. Den aktør 
som er skyld i skaden må selv dekke kostnaden med oppretting.  

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  
 
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner fremlagte sidesporavtaler. 
2. Voss Production AS faktureres kr 100 000,- i leie pr år. Ved flere brukere av sporet 

fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total godsmengde. 
3. Voss Production AS har ansvar for sommer- og vintervedlikehold av sporet. Ved flere 

brukere av sporet fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total 
godsmengde. 

4. Ved skade på sporet skal dette innrapporteres til Iveland kommune snarest. Den aktør 
som er skyld i skaden må selv dekke kostnaden med oppretting.  

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner fremlagte sidesporavtaler. 
2. Voss Production AS faktureres kr 100 000,- i leie pr år. Ved flere brukere av sporet 

fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total godsmengde. 
3. Voss Production AS har ansvar for sommer- og vintervedlikehold av sporet. Ved flere 

brukere av sporet fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på total 
godsmengde. 

4. Ved skade på sporet skal dette innrapporteres til Iveland kommune snarest. Den aktør 
som er skyld i skaden må selv dekke kostnaden med oppretting.  

 
 

PS 2/17 Trygg oppvekst i Iveland 

Rådmannens innstilling: 
Modellen for identifikasjon og hjelp til risikoutsatte barn godkjennes. 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens endrer innstilling: 
Modellen for identifikasjon og hjelp til risikoutsatte barn tas til orientering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Modellen for identifikasjon og hjelp til risikoutsatte barn tas til orientering. 
 
 

PS 3/17 Gebyrregulativ forvaltning 2017- 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1. Regulativet avløyser 
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1. Regulativet avløyser 
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017. 
 
Behandling:  
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Som rådmannens innstilling, men gebyrene for privat forslag til detaljregulering øker bare 10% 
Votering: Vedtatt med 6 mot 1 
For: Brynjulf Aagesen(Krf), Tor Håkon Thomassen(Krf), Odd Håvard Dahle(V), Øyvind 
Skaiaa(SP), 
Gro-Anita Mykjåland(SP) og Sig Tove Aasen(Ap) 
Mot: May Britt Topland(H) 
 
Det ble votert over rådmannens forslag med vedtatte endring fra forslaget til Aagesen 
Votering: Vedtatt med 5 mot 2 
For: Brynjulf Aagesen(Krf), Tor Håkon Thomassen(Krf), Odd Håvard Dahle(V), Gro-Anita 
Mykjåland(SP) og Sig Tove Aasen(Ap) 
Mot: May Britt Topland(H) og Øyvind Skaiaa(SP) 
  
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1.,  med følgende 
endring; Gebyr for private forslag til detaljregulering øker bare 10%. Regulativet avløyser 
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
May Britt Topland fremmer følgende forslag:- økning 10 % på alle gebyrer. 



 
 
Votering: 
Forslaget fra May Brit Topland (H) falt med 4 mot 13 stemmer. 
 
Følgende stemte for: May Brit Topland (H), Karl Inge Thomassen (Krf), Øyvind Skaiaa (Sp), 
Atle Jørgensen (Frp) 
 
Følgende stemte for formannskapets innstilling: Svein Hillestad (Krf), Sondre Birkeland (Krf), 
Tor Håkon Thomassen (Krf), Audhild Bærheim (Krf), Brynjulf Aagesen Krf), Bjørg Nygård 
(Ap), Øystein Kydland (Ap), Kari Bergskås (Ap), Gro Anita Mykjåland (Sp), Berit Hauan Ståhl 
(Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Odd Håvard Dahle (V) 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ forvaltning 2017 -, jfr. vedlegg 1.,  med følgende 
endring; Gebyr for private forslag til detaljregulering øker bare 10%. Regulativet avløyser 
tidligare gebyrregulativ med verknad frå 01.03.2017. 
 

PS 4/17 Vedtekter for Iveland barnehage 

Rådmannens innstilling: 
Vedtekter for Iveland barnehage vedtas ifølge vedlegg. 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017  
Behandling/votering: 
 
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

1) Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Iveland barnehage»: 
Barn som ett år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste år 
fortrinnsrett til ledig plass foran nye søkere.  
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

2) Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagene er stengt julaften, 
nyttårsaften og fire hele uker i juli.(…)» 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag:  

1) Retningslinjer for opptak i Iveland barnehager tas inn i vedtektene. 
 

Forslaget til Berit Hauan Ståhl (Sp) ble satt opp mot rådmannens forslag:  
 
Endret første avsnitt i vedtektenes punkt 8. Opptaksmyndighet og samordnet opptak:  
«Opptak i barnehagen er, etter gjeldende bestemmelser delegert til rådmannen. Det er 
utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak som godkjennes av 
tjenesteutvalget. (…) 
 
Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
For Berit Hauan Ståhl (Sp): Berit Hauan Ståhl (Sp), Kari Bergskås (Ap), Øyvind Røinås 
(Frp) 



For rådmannens forslag: Brynjulf Aagesen (Krf), Øyvind Honnemyr (Sp), Audhild 
Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf) 
 
  

2) Tjenesteutvalget ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil 
koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor hele juli for å gi mer fleksible ferieuttak 
både for barnefamiliene og personalet.  
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

3) Setningen «onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12» strykes i vedtektene.  
Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  
For: Berit Hauan Ståhl (Sp), Kari Bergskås (Ap), Øyvind Røinås (Frp), Svein Hillestad. 
Mot: Øyvind Honnemyr (Sp), Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild Bærheim (Krf).  

 
Vedtak:  
Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende endringer til korrigert utkast til vedtekter 
fremlagt i møtet:  

- Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagene er stengt julaften, 
nyttårsaften og fire hele uker i juli.(…)» 

- Setningen «onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12» strykes i vedtektene.  
- Endret første avsnitt i vedtektenes punkt 8. Opptaksmyndighet og samordnet opptak:  

«Opptak i barnehagen er, etter gjeldende bestemmelser delegert til rådmannen. Det er 
utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak som godkjennes av 
tjenesteutvalget. (…)» 

- Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Iveland barnehage»: 
Barn som ett år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste år 
fortrinnsrett til ledig plass foran nye søkere.  

- Tjenesteutvalget ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil 
koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor hele juli for å gi mer fleksible ferieuttak 
både for barnefamiliene og personalet. 

 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  
Behandling:  
Rådmannen fremmet følgende endringer i forslaget til vedtekter pga lovverket: 
1. Iveland barnehage Skaiå og Iveland barnehage Vatnestrøm eies av Iveland kommune. 
Tjenesteutvalget har forvaltningsansvaret. 
4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
Begge barnehagene skal ha foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. 
 
Brynjulf Aagesen(Krf) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Skaiå og Vatnestrøm barnehage: Barn som ett år er 
tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste barnehageår fortrinnsrett til ledig plass i 
egen skolekrets foran nye søkere. 
Votering: Enstemmig 
 
Brynjulf Aagesen(Krf) fremmet følgende forslag: 
Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagen er stengt juleaften, nyttårsaften og 
fire hele uker i juli» 
Votering: Enstemmig 
 



Gro-Anita Mykjåland(SP) fremmet følgende forslag: 
Retningslinjer for opptak i Iveland barnehager tas også inn i vedtektene. 
fremmet følgende forslag: 
Votering: Forslaget falt  
For: Gro-Anita Mykjåland(SP), Øyvind Skaiaa(SP) og Sig Tove Aasen(Ap) 
Mot: Brynjulf Aagesen(Krf), Tor Håkon Thomassen(Krf), May Britt Topland(H) og Odd 
Håvard Dahle(V) 
 
Gro-Anita Mykjåland(SP) fremmet følgende forslag: 
Tjenesteutvalget og Formannskapet ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til 
hva det vil koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor 4 uker i juli for å gi mer fleksibelt 
ferieuttak både for barnefamiliene og personalet. 
Votering: Enstemmig 
  
Gro-Anita Mykjåland(SP) fremmet følgende forslag: 
Til punkt 6. Barnehagens åpningstid, setningen «onsdagen før skjærtorsdag stenger barnehagen 
kl 12» strykes i vedtektene. 
Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 
For: Gro-Anita Mykjåland(SP), Øyvind Skaiaa(SP), Sig Tove Aasen(Ap) og May Britt 
Topland(H) 
Mot: Brynjulf Aagesen(Krf), Tor Håkon Thomassen(Krf), og Odd Håvard Dahle(V) 
 
Gro-Anita Mykjåland(SP) fremmet følgende forslag: 
Stryk siste setning i punkt 12 i vedtektene. 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling til vedtekter for Iveland barnehage vedtas med følgende endringer 
vedtatt i formannskapet: 

 1. Iveland barnehage Skaiå og Iveland barnehage Vatnestrøm eies av Iveland kommune. 
Tjenesteutvalget har forvaltningsansvaret. 

 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
Begge barnehagene skal ha foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. 

 Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Skaiå og Vatnestrøm barnehage: Barn som ett 
år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste barnehageår fortrinnsrett til 
ledig plass i egen skolekrets foran nye søkere. 

 Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagen er stengt juleaften, 
nyttårsaften og fire hele uker i juli» 

 Tjenesteutvalget og Formannskapet ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering 
knyttet til hva det vil koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor 4 uker i juli for å 
gi mer fleksibelt ferieuttak både for barnefamiliene og personalet. 

 Til punkt 6. Barnehagens åpningstid, setningen «onsdagen før skjærtorsdag stenger 
barnehagen kl 12» strykes i vedtektene. 

 Stryk siste setning i punkt 12 i vedtektene. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Gro Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen legge fram 
en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor 4 
uker i juli og hva det vil koste å utvide åpningstiden i Barnehagen onsdag før skjærtorsdag til 
ordinær åpningstid. 



 
Stryk følgende setning i punkt 12 i vedtektene: Vedtektene er vedtatt av Iveland kommunestyre 
og gjelder fra 1.8.2017. 
 
Votering: 
Forslag fra Gro Anita Mykjåland (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling til vedtekter for Iveland barnehage vedtas med følgende endringer: 

 1. Iveland barnehage Skaiå og Iveland barnehage Vatnestrøm eies av Iveland kommune. 
Tjenesteutvalget har forvaltningsansvaret. 

 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
Begge barnehagene skal ha foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. 

 Nytt punkt 4 i «Retningslinjer for opptak i Skaiå og Vatnestrøm barnehage: Barn som ett 
år er tildelt barnehageplass utenfor egen skolekrets, har neste barnehageår fortrinnsrett til 
ledig plass i egen skolekrets foran nye søkere. 

 Vedtektenes punkt 6 andre avsnitt endres til: «Barnehagen er stengt juleaften, 
nyttårsaften og fire hele uker i juli» 

 Kommunestyret ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil 
koste å stenge barnehagen 2 eller 3 uker fremfor 4 uker i juli og hva det vik koste å 
utvide åpningstiden i Barnehagen onsdag før skjærtorsdag til ordinær åpningstid. 

 
 

PS 5/17 Skatteoppkreveren i Iveland kommune - Årsregnskap og årsrapport 

Rådmannens innstilling: 
Iveland kommune tar årsregnskap og årsrapport 2016 til etterretning.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Iveland kommune tar årsregnskap og årsrapport 2016 til etterretning.  
 

PS 6/17 Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020. 

Rådmannens innstilling: 
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas. 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas. 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas. 
 

PS 7/17 Kulturminneplan: Melding om oppstart av planarbeidet. 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar program for arbeid med Kulturminneplan for Iveland kommune 2018-
2022, jfr. vedlegg 1. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 veker samtidig 
med melding om oppstart av planarbeidet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar program for arbeid med Kulturminneplan for Iveland kommune 2018-
2022, jfr. vedlegg 1. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 veker samtidig 
med melding om oppstart av planarbeidet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar program for arbeid med Kulturminneplan for Iveland kommune 2018-
2022, jfr. vedlegg 1. Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 veker samtidig 
med melding om oppstart av planarbeidet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 
 

PS 8/17 Valg av medlem til konfliktrådets oppnevningsutvalg 

Valgnemndas innstilling: 
Ordfører Gro Anita Mykjåland velges som medlem av konfliktrådets oppnevningsutvalg. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  



Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ordfører Gro Anita Mykjåland velges som medlem av konfliktrådets oppnevningsutvalg. 
 

PS 9/17 Disponering av konto 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at Iveland kommune overtar to bankkontoer fra 

Bygdesogenemda. Kontoene innlemmes i kommunens bank- og balanseportofølge, og 
kommunen overtar driftsansvaret for kontoene . 

2. Pengene benyttes til lokalhistoriske tiltak i regi av kulturnemnda. Før igangsettelse må 
prosjektene godkjennes av formannskapet. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner at Iveland kommune overtar to bankkontoer fra 
Bygdesogenemda. Kontoene innlemmes i kommunens bank- og balanseportofølge, og 
kommunen overtar driftsansvaret for kontoene . 

2. Pengene benyttes til lokalhistoriske tiltak i regi av kulturnemnda. Før igangsettelse må 
prosjektene godkjennes av formannskapet. 

 

PS 10/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017  
Ingen 
 


