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       IVELAND KOMMUNE 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen  

Dato: 17.03.2016 

Tid: 08:30 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John Øina Medlem SP 

Øyvind Honnemyr Medlem SP 

Øyvind Skaiaa Medlem SP 

Gro Anita Mykjåland Leder SP 

Berit Hauan Ståhl Medlem SP 

Kari Bergskås Medlem AP 

Sig Tove Aasen Nestleder 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 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Odd Håvard Dahle MEDL V 

Øystein Kydland MEDL AP 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Bjørg Nygaard Øystein Kydland AP 

Ole Albert Mykland Odd Håvard Dahle V 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Egil Mølland Kommunalsjef 

Sten Albert Reisænen Rådmann 

Lasse Hornnes Organisasjonssjef 

 

Det var ingen merknader til: 
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 Innkalling 

 Saksliste 

 Protokoll fra møte 4.2.16 

 

Kommunestyret flyttet sak 21/16 til første sak i møtet. 

 

Iveland, 17.3.16 

 

Møteprotokollen godkjent 

 

Gro Anita Mykjåland 

Ordfører 

      Sten Albert Reisænen 

      Rådmann 

 

I tillegg til ordinær saksbehandling ble programmet under gjennomført.  

09.00 – 10.00 Informasjon og dialogmøte med Fylkesvaraordfører Jon Olav Strand og 

fylkesrådmann Arild Eielsen  

10.00 - 12.00 Ordinær saksbehandling  

12.00 - 12.30 Lunsj  

12.30 - 14.00 Fylkesmannens ledergruppe besøker kommunestyret   
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Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  

etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 

 

 

Saksnr Innhold 

PS 19/16 Rullering personalpolitikk, Iveland kommune 

PS 20/16 Prinsippsak - maksimal egenandel i forbindelse med vann- og 

avløpsanlegg 

PS 21/16 Forslag til intensjonsavtale mellom Vennesla og Iveland kommune - 

Kommunereformen 

PS 22/16 Oppstart av planarbeid: Kulturminneplan. 

PS 23/16 Valg av barn og unges talsmann i arealplanleggingen 

PS 24/16 Kontroll for 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Iveland 

kommune 

PS 25/16 Referatsaker 
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PS 21/16 Forslag til intensjonsavtale mellom Vennesla og Iveland kommune - 

Kommunereformen 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslaget til intensjonsavtale mellom Vennesla og Iveland kommune om 

sammenslåing av kommunene. Intensjonsavtalen mellom Vennesla og Iveland danner grunnlag 

for innbyggermedvirkning og folkeavstemningen. 

 

Kommunestyret vedtar forslaget til fellesnemdas sammensetning, oppdrag og mandat for 

Vennesla og Iveland kommune.  

 

Kommunestyret gir forhandlingsutvalg for kommunestruktur i oppdrag å gjennomføre 

prosessene med innbyggermevirkning som inkluderer følgende aktiviteter: 

- Innbyggerundersøkelse 

- Informasjonsavis 

- Informasjon via internett og sosialmedia 

- Folkemøte 

- Folkeavstemning 

 

Kommunestyret vedtar i henhold til Kommuneloven § 39 b å gjennomføre «Lokal 

folkeavstemning», og ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak etter og Valgloven for 

gjennomføring av folkeavstemning mai 2016.  

 

Kommunestyret tar endelig stilling til en sammenslåing mellom Vennesla og Iveland kommune 

på kommunestyremøtet 22. juni 2016. 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.03.2016  

Behandling:  

Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering. 

 

Vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering.  

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.03.2016  

Behandling:  

Gro-Anita Mykjåland(SP) fremmet følgende forslag: 

1. avsnitt  

Iveland kommunestyre vedtar at intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Iveland og 

Vennesla, og utredningen «Iveland – som egen kommune» danner grunnlag for 

innbyggerhøring. 

 

4. avsnitt 

Kommunestyret tar endelig stilling til kommunereformen på kommunestyremøtet 22. juni 2016. 

 

Votering: 

Enstemmig  

 

 

Formannskapet voterte til slutt over følgende forslag fremmet av  
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Gro-Anita Mykjåland(SP): 

Kommunestyret vedtar rådmannens innstilling med vedtatte endringer. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Iveland kommunestyre vedtar at intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunen Iveland og 

Vennesla, og utredningen «Iveland – som egen kommune» danner grunnlag for 

innbyggerhøring. 

 

Kommunestyret vedtar forslaget til fellesnemdas sammensetning, oppdrag og mandat for 

Vennesla og Iveland kommune.  

 

Kommunestyret gir forhandlingsutvalg for kommunestruktur i oppdrag å gjennomføre 

prosessene med innbyggermevirkning som inkluderer følgende aktiviteter: 

- Innbyggerundersøkelse 

- Informasjonsavis 

- Informasjon via internett og sosialmedia 

- Folkemøte 

- Folkeavstemning 

 

Kommunestyret vedtar i henhold til Kommuneloven § 39 b å gjennomføre «Lokal 

folkeavstemning», og ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak etter Valgloven for 

gjennomføring av folkeavstemning våren 2016.  

 

Kommunestyret tar endeling stilling til kommunereformen på kommunestyremøtet 22. juni 

2016. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Sig Tove Aasen (Ap)fremmet følgende forslag: 

Iveland kommunestyre vedtar at intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Iveland og 

Vennesla, og utredningen «Iveland – som egen kommune» danner grunnlag for 

innbyggerhøring.    

 

Kommunestyret gir forhandlingsutvalg for kommunestruktur i oppdrag å gjennomføre 

prosessene med innbyggermevirkning som inkluderer følgende aktiviteter:  

- Innbyggerundersøkelse  

- Informasjonsavis 

 - Informasjon via internett og sosialmedia 

 - Folkemøter 

 - Folkeavstemning   

 

Kommunestyret vedtar i henhold til Kommuneloven § 39 b å gjennomføre «Lokal 

folkeavstemning», og ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak etter Valgloven for 

gjennomføring av folkeavstemning i begynnelsen av juni 2016.    

 

Kommunestyret tar endelig stilling til kommunereformen på kommunestyremøtet 22. juni 2016 

 

Vedtak: 
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Enstemmig vedtatt 

PS 19/16 Rullering personalpolitikk, Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar Personalpolitikk, plattform for arbeidsgiverpolitikk i Iveland kommune 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 07.03.2016  

Behandling:  

Sylvi Finnseth (Utdanningsforbundet) legger fram følgende forslag:  

Medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale hvert år.  Nærmeste 

overordnede eller den som særskilt er delegert ansvaret, gjennomfører samtalen. 

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. 

 

Håkon Laland (rektor Iveland skole) legger fram følgende forslag, nytt punkt i 

permisjonsreglement: 

Det gis som hovedregel ikke permisjon ved overgang til ny fast stilling utenfor kommunen. 

Permisjon kan gis dersom tilfredsstillende vikar kan skaffes, eller at det kan løses ved 

midlertidige omdisponeringer slik at tjenestetilbudet kan opprettholdes på en forsvarlig måte. 

 

Håkon Laland (rektor Iveland skole) legger fram følgende forslag: 

Punkt 5.1 i permisjonsreglementet endres ikke 

5.1 Permisjon ved sykdom - svangerskap - adopsjon - amming - omsorg for barn under 12 3 år. 

 

Egil Mølland (kommunalsjef) legger fram følgende forslag: 

POLITIKK FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I IVELAND KOMMUNE  

Moderat bruk av alkohol kan oppleves som positivt i flere situasjoner og sammenkomster, og på 

den måten bidra til glede og fellesskap. Samtidig innebærer All bruk av alkohol innebærer en 

risiko for helseskader, negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. Iveland kommune ønsker 

å stå for holdninger som balanserer disse hensyn. 

 

AMU er Iveland kommunes AKAN-utvalg. 

 

Knut Gunnar Solberg (NITO) fremmet følgende forslag (i tillitsvalgtmøte): 

Seniortiltak som seniorsamtaler og liknende starter på 60 år, ikke som nå på 55 år. 

 

I tillitsvalgtmøte ble det fremmet følgende forslag, endring fra 6 til 12 måneder: 

En ansatt som følger et godkjent attførings/ rehabiliteringsopplegg utover et år (fra første 

sykemeldingsdag), kan søke om permisjon og beholde sitt tilsetningsforhold i inntil 12 6 

måneder til i kommunen dersom det er mulig å komme tilbake i sin opprinnelige stilling. 

 

Punkt 2.8 i permisjonsreglementet må formuleres på en annen måte slik at det forstås og 

praktiseres likt i alle enheter.  

 

 

Vedtak: 

AMU voterte ikke over framlagte forslag men legger forslagene fram for 

administrasjonsutvalget for votering. 
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Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.03.2016  

Behandling:  

Sylvi Finnseth (Utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag:  

En ansatt som følger et godkjent attførings/ rehabiliteringsopplegg utover et år (fra første 

sykemeldingsdag), kan søke om permisjon og beholde sitt tilsetningsforhold i inntil 12  måneder 

til i kommunen dersom det er mulig å komme tilbake i sin opprinnelige stilling. 

 

Medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale hvert år.  Nærmeste 

overordnede eller den som særskilt er delegert ansvaret, gjennomfører samtalen. 

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. 

 

Gro Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag: 

Innledning i avsnittet Politikk for rusmiddelbruk og pengespill i Iveland kommune strykes 

 

Mette Furuvald (Fagforbundet) fremmet følgende forslag: 

Permisjonsreglement punkt 2.7  

Lov om trudomssamfunn og ymist anna 

§ 27 a. Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, 

tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter 

vedkomande sin religion. 

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. Etter 

førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje. 

Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 

14 dagar på førehand. 

Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart år, og desse fell 

utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkomande sjølv velje dei to fridagane 

han har rett til, som religiøse høgtidsdagar. 

Innarbeiding av fri som er gitt i medhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som overtid jamvel 

om arbeidstida overstig dei timetal som er fastsett i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5. 

 

Permisjonsreglement punkt 2.8 

Administrasjonsutvalget ber rådmannen forme et regelverk for permisjon med lønn og 

permisjon uten lønn som formuleres på en måte slik at det forstås og praktiseres likt i alle 

enheter.  

 

Votering: 

Forslagene fra Sylvi Finnseth (Utdanningsforbundet) ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Gro Anita Mykjåland (Sp) ble enstemmig vedtatt. 

Forslagene fra Mette Furuvald (Fagforbundet) ble enstemmig vedtatt. 

 

Administrasjonsutvalget voterte til slutt over følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 08.03.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen(Krf) fremmet følgende forslag: 

 En ansatt som følger et godkjent attførings/ rehabiliteringsopplegg utover et år (fra første 

sykemeldingsdag), kan søke om permisjon og beholde sitt tilsetningsforhold i inntil 12  

måneder til i kommunen dersom det er mulig å komme tilbake i sin opprinnelige stilling. 

 

 Medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale hvert år.  

Nærmeste overordnede eller den som særskilt er delegert ansvaret, gjennomfører 

samtalen. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. 

 

 Innledning i avsnittet Politikk for rusmiddelbruk og pengespill i Iveland kommune 

strykes 

 

 Permisjonsreglement punkt 2.7  

Lov om trudomssamfunn og ymist anna 

§ 27 a. Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, 

tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter 

vedkomande sin religion. 

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. 

Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga 

skal skje. 

 

 Permisjonsreglement punkt 2.8 

Administrasjonsutvalget ber rådmannen forme et regelverk for permisjon med lønn og 

permisjon uten lønn som formuleres på en måte slik at det forstås og praktiseres likt i 

alle enheter.  

 

Votering: 

Enstemmig 

 

 

Formannskapet voterte til slutt over følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 

 

Votering: 

Enstemmig  

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 
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 En ansatt som følger et godkjent attførings/ rehabiliteringsopplegg utover et år (fra første 

sykemeldingsdag), kan søke om permisjon og beholde sitt tilsetningsforhold i inntil 12  

måneder til i kommunen dersom det er mulig å komme tilbake i sin opprinnelige stilling. 

 

 Medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale hvert år.  

Nærmeste overordnede eller den som særskilt er delegert ansvaret, gjennomfører 

samtalen. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. 

 

 Innledning i avsnittet Politikk for rusmiddelbruk og pengespill i Iveland kommune 

strykes 

 

 Permisjonsreglement punkt 2.7  

Lov om trudomssamfunn og ymist anna 

§ 27 a. Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, 

tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter 

vedkomande sin religion. 

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. 

Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga 

skal skje. 

 

Gro Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Andre setning i andre avsnitt i Politikk for rusmiddelbruk og pengespill i Iveland 

kommune strykes 

 

Rådmannen fremmer følgende forslag: 

«under 3 år» fjernes under Permisjon punkt 5.1 Permisjon ved sykdom - svangerskap - adopsjon 

- amming - omsorg for barn 

Permisjon Punkt 5.2 flyttes til side 7 mellom «Arbeidstid» og «Lønn» 

 

Votering: 

Forslagene fra Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt. 

Forslagene fra Gro Anita Mykjåland (Sp) ble enstemmig vedtatt. 

Forslagene fra rådmannen ble enstemmig vedtatt 

 

Kommunestyret voterte til slutt over følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar personalpolitiske retningslinjer for Iveland kommune med vedtatte 

endringer. 

 

PS 20/16 Prinsippsak - maksimal egenandel i forbindelse med vann- og 

avløpsanlegg 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret fastsetter en maksimal egenandel på kr 125 000,- eks. mva. i forbindelse med 

vann- og avløpsprosjekter. Sats for maksimal egenandel tas opp i det årlige budsjettforslaget 
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sammen med øvrige kommunale avgiftssatser. Kommunen dekker ikke kostnader til 

stikkledning(fra stoppekran) og innvendig rørarbeid. En maksimal egenandel på kr 125 000,- 

innebærer følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig:  

1. Maksimal egenandel inkl. mva utgjør for 2016 kr 156 250,- 

2. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp utgjør for 2016 kr 35 008,- inkl. mva. 

3. Maksimal kostnad ekskl. stikkledning og innvendig rørarbeid utgjør for 2016 kr 

191 213,- alt inkludert. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

 

Rådmannen fremmet følgende endrede innstilling:  

Kommunestyret fastsetter en maksimal egenandel på kr 125 000,- eks. mva. i forbindelse med 

vann- og avløpsprosjekter. Sats for maksimal egenandel tas opp i det årlige budsjettforslaget 

sammen med øvrige kommunale betalingssatser. Kommunen dekker ikke kostnader til 

innvendig rørarbeid. En maksimal egenandel på kr 125 000,- innebærer følgende kostnadsbilde 

for den enkelte bolig:  

4. Maksimal egenandel inkl. mva utgjør for 2016 kr 156 250,- 

5. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp utgjør for 2016 kr 35 008,- inkl. mva. 

6. Maksimal kostnad til stikkledning utgjør for 2016 kr 191 258,- alt inkludert. 

 

Øyvind Honnemyr (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens endrede innstilling:  

Installasjonen må utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

 

Svein Hillestad (Krf) fremmet følgende forslag:  

1. Kommunen dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av kommunale 

hovedledninger for vann og avløp, jfr. forurensningsloven § 25 og Lov om kommunale 

vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

2. Kommunen kan pålegge private å knytte seg til det kommunale ledningsnettet, jfr. PBL 

§§ 27-1 og 27-2. 

3. Kommunen krever inn tilknytningsgebyr og årlige gebyr i samsvar med Lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg § 4.  

4. Huseier dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av private stikkledninger.  

5. Hvis kostnadene med private stikkledninger blir uforholdsmessig store/overstiger kr 

100.000,-  inkl. mva., kan kommunen godkjenne en annen ordning for vann og avløp.  

Votering:  

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Følgende stemte for rådmannens endrede innstilling 

sammen med tilleggsforslaget fra Øyvind Honnemyr (Sp):  

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

 

Følgende stemte for forslaget til Svein Hillestad (Krf): 

Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), Øyvind Røinås (Frp) og 

Kari Bergskås (Ap). 

 

Vedtak: 

1. Kommunen dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av  kommunale 

hovedledninger for vann og avløp, jfr. forurensningsloven § 25 og Lov om kommunale 

vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

2. Kommunen kan pålegge private å knytte seg til det kommunale ledningsnettet, jfr. PBL 

§§ 27-1 og 27-2. 
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3. Kommunen krever inn tilknytningsgebyr og årlige gebyr i samsvar med Lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg § 4.  

4. Huseier dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av private stikkledninger.  

5. Hvis kostnadene med private stikkledninger blir uforholdsmessig store/overstiger kr 

100.000,-  inkl. mva., kan kommunen godkjenne en annen ordning for vann og avløp.  

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.03.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen(Krf) fremmet følgende forslag: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Kostandene med private 

stikkledninger dekkes av huseier. Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 

100.000,- inkl. mva.  

Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- inkl. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. 

Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig: 

1. Kostnad til stikkledning, kr. 100.000,- inkl. mva. 

2. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva. 

3. Samlet kostnad kr. 135.008,- inkl. mva. 

 

Votering: 

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer 

Mot: Øyvind Skaiå(SP), Odd Håvard Dale(V), Sig Tove Aasen(AP) og Gro-Anita 

Mykjåland(SP)  

For: Brynjulf Aagesen(Krf), Thor Håkon Thomassen (Krf) og May Britt Topland(H) 

 

 

Odd Håvard Dale(V) fremmet følgende forslag: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Kostandene med private 

stikkledninger dekkes av huseier. Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 

100.000,- eks. mva.  

Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- eks. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. 

Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig: 

1. Kostnad til stikkledning, kr. 125.000,- inkl. mva. 

2. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva. 

3. Samlet kostnad kr. 160.008,- inkl. mva. 

 

Votering: 

Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
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For: Øyvind Skaiå(SP), Odd Håvard Dale(V), Sig Tove Aasen(AP) og Gro-Anita 

Mykjåland(SP)  

Mot: Brynjulf Aagesen(Krf), Thor Håkon Thomasen (Krf) og May Britt Topland(H) 

 

 

 

Voteringsrekkefølge 

 

Man voterte først over rådmannens innstilling. 

Votering: 

Rådmannens forslag falt med 0 mot 7 (enstemmig mot). 

 

 

 

Så ble forslagene fra Brynjulf Aagesen(Krf) og Odd Håvard Dale(V) satt opp imot hverandre 

Votering: 

Forslaget til Odd Håvard Dale(V) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

For: Øyvind Skaiå(SP), Odd Håvard Dale(V), Sig Tove Aasen(AP) og Gro-Anita 

Mykjåland(SP)  

Mot: Brynjulf Aagesen(Krf), Thor Håkon Thomasen (Krf) og May Britt Topland(H) 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Kostandene med private 

stikkledninger dekkes av huseier. Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 

100.000,- eks. mva.  

Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- eks. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. 

Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig: 

1. Kostnad til stikkledning, kr. 125.000,- inkl. mva. 

2. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva. 

3. Samlet kostnad kr. 160.008,- inkl. mva. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Svein Hillestad (Krf) fremmet følgende forslag: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Kostandene med private 

stikkledninger dekkes av huseier. Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 

100.000,- inkl. mva.  
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Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- inkl. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. 

Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig: 

4. Kostnad til stikkledning, kr. 100.000,- inkl. mva. 

5. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva. 

6. Samlet kostnad kr. 135.008,- inkl. mva. 

 

 

Gro Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg.  

Kostandene med private stikkledninger dekkes av huseier.  

Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 100.000,- eks. mva.   

Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- eks. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i 

forbindelse med budsjettbehandlingen.   

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig:  

1. Kostnad til stikkledning, kr. 125.000,- inkl. mva.  

2. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva.  

3. Samlet kostnad kr. 160.008,- inkl. mva.  

 

Votering: 

Rådmannens forslag falt med 1 mot 16 stemmer. 

Følgende stemte for: Øyvind Honnemyr (Sp) 

 

Forslaget fra Svein Hillestad (Krf) ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 

Følgende stemte for: Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild Bærheim (Krf), Tor Håkon Thomassen 

(Krf), Sondre Birkeland (Krf), Svein Hillestad (Krf), Karl Inge Thomassen (Krf), John Øina 

(Sp), May Britt Topland (H), Øyvind Røinås (Frp) 

 

Følgende stemte mot: Kari Bergskås (Ap), Bjørg Nygård (Ap), Sig Tove Aasen (Ap), Gro Anita 

Mykjåland (Sp), Berit Hauan Ståhl (Sp), Øyvind Skaiaa (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Ole 

Albert Mykland (V) 

 

Vedtak: 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§27-1 og 27-2, kreve at bebyggelse på 

nærliggende areal knyttes opp til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Kostandene med private 

stikkledninger dekkes av huseier. Maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger er kr. 

100.000,- inkl. mva.  

Hvis kostanden for private stikkledninger fra den enkelte bolig overstiger kr. 100.000,- inkl. 

mva., eller andre særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne andre ordninger for 

vann/eller avløp. 

Satsen for maksimal pålagt kostnad for private stikkledninger justeres årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

Dette gir følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig: 
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1. Kostnad til stikkledning, kr. 100.000,- inkl. mva. 

2. Tilkoblingsavgift for vann og avløp, kr. 35.008,- inkl. mva. 

3. Samlet kostnad kr. 135.008,- inkl. mva. 

 

PS 22/16 Oppstart av planarbeid: Kulturminneplan. 

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune starter arbeidet med utarbeiding av program for arbeid med plan for 

kulturminner i kommunen. Planen skal utarbeidas som  kommunedelplan for dette temaet. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Iveland kommune starter arbeidet med utarbeiding av program for arbeid med plan for 

kulturminner i kommunen. Planen skal utarbeidas som  kommunedelplan for dette temaet. 

 

 

PS 23/16 Valg av barn og unges talsmann i arealplanleggingen 

Valgnemndas innstilling: 

Rådmannen 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Rådmannen bes oppnevne en representant med bakgrunn fra arbeid med barn og unge. 

 

Votering: 

Forslaget fra Brynjulf Aagesen (Krf) ble vedtatt med 17 mot 0 stemmer. 

  

Vedtak: 

Rådmannen bes oppnevne en representant med bakgrunn fra arbeid med barn og unge. 

 

PS 24/16 Kontroll for 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollrapporten 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Iveland 

kommune til orientering. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollrapporten 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Iveland 

kommune til orientering. 

 

PS 25/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016  

Ingen  referatsaker 

 

 


