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       IVELAND KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunehuset, Møterom 1. etasje  

Dato: 06.09.2016 

Tid: 09:00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Skaiaa Medlem SP 

Gro Anita Mykjåland Leder SP 

Sig Tove Aasen Nestleder AP 

Brynjulf Aagesen Medlem KRF 

Odd Håvard Dahle Medlem V 

May Britt Topland Medlem H 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Odd Ivar Aasen MEDL KRF 

   

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tor Håkon Thomassen Odd Ivar Aasen KRF 

   

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Egil Mølland Fung Rådmann 

Helge Håverstad 

Bjørn Mikal Engestøl 

Jonny Lilletveit 

Sten A Reisænen 

  

 

 

Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Protokoll fra møte 14. juni 2016 er godkjent 

 

 

Iveland 6. september 2016 

 

 

Gro-Anita Mykjåland 

Ordfører 

      Egil Mølland 

      Fung Rådmann 
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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 25/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen 

PS 26/16 Politisk sak, søknad om bruk av folkehelsemidler. 

PS 27/16 Referatsaker 

RS 7/16 Fordeling av midler til idrettsanlegg 2016. Tilsagn om ordinære midler 

til anl.nr.0935001801 Åkle tursti 

RS 8/16 Avslag på søknad om spillemidler til anl.nr.0935001802 Åkle 

Tuftepark 

RS 9/16 Fordeling av midler til idrettsanlegg 2016. Tilsagn om ordinære midler 

til anl.nr.0935001701 Ivelandshallen styrketrening 

 

 

Til protokollen 

1. Formannskapet gir rådmannen mulighet til å innvilge sosialt lån i forbindelse med 

familiegjenforening etter søknad. Sosialt lån skal behandles individuelt, og søker må ha 

en økonomisk situasjon som sikrer tilbakebetalingsevne uten å bli satt i økonomiske 

vansker. 

 

2. Formannskapet gir ordfører, varaordfører og leder av tjenesteutvalget i oppdrag å 

forhandle med nødvendige grunneiere i forbindelse med erverv av grunn for etablering 

av jernbanespor på Vatnestrøm industriområde.    

 

 

 

Før saksbehandling 

 Møtet startet kl 0900 med informasjon om Bymiljøpakken ved Jo Viljam Drivdal. 

 

 Det ble gjennomført styremøte i Iveland kommunes Næringsfond før ordinær 

saksbehandling startet. 

 

 

Informasjon fra ordfører og rådmann 

 Iveland kommune har fått oppsigelse på leie av lokalene til Sparebanken Sør. 

 Statusinformasjon om prosjektet Iveland Bygdeheim. 

 Statusinformasjon om prosjektet Iveland Skole. 

 Informasjon fra Fylkesmannsmøte om kommunereformen. 

 Informasjon fra styremøtet i Knutepunkt Sørlandet 26. august 2016.  

 Informasjon fra DDA om prosjektet anskaffelse av telefoni. 

 Statusrapport Vatnestrøm vannverk. 

 Statusrapport jernbanespor Vatnestrøm industriområde. 

 

 

Annet 

 

Etter at formannskapsmøtet var avsluttet møtte formannskapet en gruppe abonnenter av 

Vatnestrøm vannverk.  
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PS 25/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for  

b) Styringsgruppen å foreta korrigeringer).  

c) En økning av dagens satser på 50%.  

d) Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

e) Fortsatt timesregel.  

f) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

g) Månedstak på 60 passeringer.  

h) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette  

i) vurdert ved første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til  

finansiering av porteføljen.  

 

3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de  

forutsetninger som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig  

politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene  

kommer på plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring  

hvor tiltak kan omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.09.2016  

Rådmannens innstilling: 

 

7. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for  

b) Styringsgruppen å foreta korrigeringer).  

c) En økning av dagens satser på 50%.  

d) Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

e) Fortsatt timesregel.  

f) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

g) Månedstak på 60 passeringer.  

h) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette  

i) vurdert ved første reforhandling av avtalen.  

 

8. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til  

finansiering av porteføljen.  
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9. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de  

forutsetninger som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig  

politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

10. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

11. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene  

kommer på plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring  

hvor tiltak kan omprioriteres.  

 

12. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  

 

 

Behandling:  

Votering: 

Rådmannens innstillig ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

For: Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, Øyvind Skaiaa/SP, Odd Håvard 

Dahle/V, 

Sig Tove Aasen/AP og Gro-Anita Mykjåland/SP 

Mot: May Britt Topland/H 

 

 

Vedtak: 

1. Iveland kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et  

bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:  

a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for  

b) Styringsgruppen å foreta korrigeringer).  

c) En økning av dagens satser på 50%.  

d) Fortsatt tidsdifferensierte satser.  

e) Fortsatt timesregel.  

f) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.  

g) Månedstak på 60 passeringer.  

h) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette  

i) vurdert ved første reforhandling av avtalen.  

 

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til  

finansiering av porteføljen.  

 

3. Iveland kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de  

forutsetninger som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig  

politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.  

 

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget. 

 

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene  

kommer på plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring  

hvor tiltak kan omprioriteres.  

 

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.  
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PS 26/16 Politisk sak, søknad om bruk av folkehelsemidler. 

Rådmannens innstilling: 

Bruke bundne folkehelsemidler til følgende tiltak: 

- Merke turløyper: 10 000 kr for 2016 

- Drift av frisklivssentral: 10 000 kr for 2016 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.09.2016  

Rådmannens innstilling: 

Bruke bundne folkehelsemidler til følgende tiltak: 

- Merke turløyper: 10 000 kr for 2016 

- Drift av frisklivssentral: 10 000 kr for 2016 

 

 

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rådmannens innstilling: 

Bruke bundne folkehelsemidler til følgende tiltak: 

- Merke turløyper: 10 000 kr for 2016 

- Drift av frisklivssentral: 10 000 kr for 2016 

 

 

PS 27/16 Referatsaker 
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Behandling:  

 

 

Vedtak: 

 

 

RS 7/16 Fordeling av midler til idrettsanlegg 2016. Tilsagn om ordinære midler til 

anl.nr.0935001801 Åkle tursti 

RS 8/16 Avslag på søknad om spillemidler til anl.nr.0935001802 Åkle Tuftepark 

RS 9/16 Fordeling av midler til idrettsanlegg 2016. Tilsagn om ordinære midler til 

anl.nr.0935001701 Ivelandshallen styrketrening 

 


