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       IVELAND KOMMUNE 

 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen  

Dato: 14.06.2016 

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 

Sten A Reisænen 

Kommunalsjef 

Rådmann 

   

Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Protokoll fra møte 

 

 

Iveland 14. juni 2016 

 

 

Gro-Anita Mykjåland 

Ordfører 

       Sten A Reisænen 

       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 16/16 Årsmelding 2015 og Årsregnskap 2015 - Disponering av 

regnskapsmessig  mindreforbruk 

PS 17/16 1. tertialrapport 2016 

PS 18/16 Innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom 

PS 19/16 Framtidig legevaktordning for Vennesla og Iveland 

PS 20/16 Avsluttende behandling av kommunereformen - Sammenslåing av 

Vennesla- og Iveland kommune 

PS 21/16 Rullering av Plan for kriseledelse 

PS 22/16 Planstrategi for Iveland kommune 2016 - 2019 

PS 23/16 Tilleggsareal til næringseiendom gnr. 20 bnr 155, Voss Production. 

PS 24/16 Referatsaker 

 

 

Orienteringer: 

 

Regulering av budsjettmidler til pensjon og arbeidsgiveravgift av pensjon. 

 

Anskaffelse av nytt Økonomi- og HRM-system samt samlokalisering av ansatte fra 

økonomienhetene til Vennesla- og Iveland kommune.  
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PS 16/16 Årsmelding 2015 og Årsregnskap 2015 - Disponering av 

regnskapsmessig  mindreforbruk 

Rådmannens innstilling: 

  

1. Årsmelding 2015 godkjennes.  

2. Årsregnskapet for 2015 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og 

revisjonsberetningen.  

3. Investeringsregnskapet godkjennes.  

4. Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 273 397,79 og disponeres som følger:  

 Fordelt til generelt disposisjonsfond med kr. 3 208 397,79,-  

 Fordelt til enheten med kr. 65 000,- 

 Fordelt til NAV kr 65 000,- 

 

 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 13.06.2016  

Behandling:  

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Rådmannens innstilling tatt til orientering 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.06.2016  

Behandling:  

 

 

Vedtak: 

 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

«Tjenesteutvalget tar årsmelding 2015 og årsregnskap 2015 disponering av regnskapsmessig 

mindreforbruk til orientering.» 

 

Votering:  

Brynjulf Aagesen (Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget tar årsmelding 2015 og årsregnskap 2015 disponering av regnskapsmessig 

mindreforbruk til orientering. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

  

5. Årsmelding 2015 godkjennes.  
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6. Årsregnskapet for 2015 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og 

revisjonsberetningen.  

7. Investeringsregnskapet godkjennes.  

8. Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 273 397,79 og disponeres som følger:  

 Fordelt til generelt disposisjonsfond med kr. 3 208 397,79,-  

 Fordelt til enheten med kr. 65 000,- 

 Fordelt til NAV kr 65 000,- 

 

 

 

Behandling:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Rådmannens innstilling: 

  

1. Årsmelding 2015 godkjennes.  

2. Årsregnskapet for 2015 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og 

revisjonsberetningen.  

3. Investeringsregnskapet godkjennes.  

4. Driftsregnskapet fikk et mindreforbruk på kr. 3 273 397,79 og disponeres som følger:  

 Fordelt til generelt disposisjonsfond med kr. 3 208 397,79,-  

 Fordelt til enheten med kr. 65 000,- 

 Fordelt til NAV kr 65 000,- 

 

 

 

 

PS 17/16 1. tertialrapport 2016 

Rådmannens innstilling: 

1. 1. tertial rapport 2016 tas til orientering. 

 

 

2. Oppvekstenheten tilføres 0,07 mill. kr til dekning av klassetur 10. trinn. Finansiering 

dekkes ved at Iveland skoles ramme reduseres tilsvarende. 

 

3. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 1. tertial.  

 

 

   Investeringer per 30. april 2016 

 

   (tall i 1000 kr) 

   

  

Budsjett 

2016 

Justert bud. 

2016 

Avvik 

2016 

        

Drift og utvikling 

 

    

Skislandsåsen boligområde 0 100 -100 

Bjørnehatten, opparbeidelse tomter 0 500 -500 
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Investeringstiltak kirken 1 000 0 1 000 

Avløp Skisland 1 000 1 600 -600 

Utbygging Skaiå, grunnerverv, 

omlegg VA 0 500 -500 

Demensavdeling bygdeheimen 51 000 47 000 4 000 

Uteområde Åkle 500 950 -450 

  

 

    

Helseavdelingen 

 

    

Ultralydutstyr 0 159 -159 

        

Sum utgifter 53 500 50 809 2 691 
 

  
 

 

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 2,691 mill. kr: 

- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 4 mill. kr. 

- Investeringstiltak kirken, reduksjon 1 mill. kr. 

 

Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,309 mill. kr: 

- Skislandsåsen boligområde, tilføres 0,1mill. kr. 

- Bjørnehatten, opparbeidelse tomter, tilføres 0,5 mill. kr 

- Avløp Skisland, tilføres 0,6 mill. kr 

- Utbygging Skaiå, grunnerverv, tilføres 0,5 mill. kr. 

- Uteområde Åkle, tilføres 0,450 mill. kr. 

- Ultralydutstyr, tilføres 0,159 mill. kr. 

 

 

Totalt medfører disse endringene (5,0 – 2,309) = 2,691 mill. kr i redusert behov for finansiering. 

Reduksjonen nedjusterer bruk av lånemidler tilsvarende. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

4. 1. tertial rapport 2016 tas til orientering. 

 

 

5. Oppvekstenheten tilføres 0,07 mill. kr til dekning av klassetur 10. trinn. Finansiering 

dekkes ved at Iveland skoles ramme reduseres tilsvarende. 

 

6. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 1. tertial.  

 

 

   Investeringer per 30. april 2016 

 

   (tall i 1000 kr) 

   

  

Budsjett 

2016 

Justert bud. 

2016 

Avvik 

2016 

        

Drift og utvikling 

 

    

Skislandsåsen boligområde 0 100 -100 

Bjørnehatten, opparbeidelse tomter 0 500 -500 

Investeringstiltak kirken 1 000 0 1 000 
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Avløp Skisland 1 000 1 600 -600 

Utbygging Skaiå, grunnerverv, 

omlegg VA 0 500 -500 

Demensavdeling bygdeheimen 51 000 47 000 4 000 

Uteområde Åkle 500 950 -450 

  

 

    

Helseavdelingen 

 

    

Ultralydutstyr 0 159 -159 

        

Sum utgifter 53 500 50 809 2 691 
 

  
 

 

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 2,691 mill. kr: 

- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 4 mill. kr. 

- Investeringstiltak kirken, reduksjon 1 mill. kr. 

 

Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,309 mill. kr: 

- Skislandsåsen boligområde, tilføres 0,1mill. kr. 

- Bjørnehatten, opparbeidelse tomter, tilføres 0,5 mill. kr 

- Avløp Skisland, tilføres 0,6 mill. kr 

- Utbygging Skaiå, grunnerverv, tilføres 0,5 mill. kr. 

- Uteområde Åkle, tilføres 0,450 mill. kr. 

- Ultralydutstyr, tilføres 0,159 mill. kr. 

 

 

Totalt medfører disse endringene (5,0 – 2,309) = 2,691 mill. kr i redusert behov for finansiering. 

Reduksjonen nedjusterer bruk av lånemidler tilsvarende. 

 

 

 

Behandling:  

Forslag fra Gro-Anita Mykjåland (SP): 

Avløp Skisland tas ut av investeringer i 2016 og vurderes inn mot budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017-2020. 

Votering: 

Forsalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Brynjulf Aagesen (Krf): 

Foreslår at låneopptak i 2016 tas opp med 30 års avdragstid. 

Votering: 

Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. 

Mot: Gro-Anita Mykjåland (SP), Sig Tove Aasen (AP), Øyvind Skaiaa (SP), Odd Håvard Dahle 

(V) og  

Mai Britt Topland (H)  

For: Brynjulf Aagesen (Krf) og Tor Håkon Thomassen (Krf). 

 

Vedtak: 

1. 1. tertial rapport 2016 tas til orientering. 

 

2. Oppvekstenheten tilføres 0,07 mill. kr til dekning av klassetur 10. trinn. Finansiering 

dekkes ved at Iveland skoles ramme reduseres tilsvarende. 
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3. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 1. tertial.  

 

 

   Investeringer per 30. april 2016 

 

   (tall i 1000 kr) 

   

  

Budsjett 

2016 

Justert bud. 

2016 

Avvik 

2016 

        

Drift og utvikling 

 

    

Skislandsåsen boligområde 0 100 -100 

Bjørnehatten, opparbeidelse tomter 0 500 -500 

Investeringstiltak kirken 1 000 0 1 000 

Avløp Skisland 1 000 1 600 -600 

Utbygging Skaiå, grunnerverv, 

omlegg VA 0 500 -500 

Demensavdeling bygdeheimen 51 000 47 000 4 000 

Uteområde Åkle 500 950 -450 

  

 

    

Helseavdelingen 

 

    

Ultralydutstyr 0 159 -159 

        

Sum utgifter 53 500 50 809 2 691 
 

 
  

 

      

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 2,691 mill. kr: 

- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 4 mill. kr. 

- Investeringstiltak kirken, reduksjon 1 mill. kr. 

 

Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,309 mill. kr: 

- Skislandsåsen boligområde, tilføres 0,1mill. kr. 

- Bjørnehatten, opparbeidelse tomter, tilføres 0,5 mill. kr 

- Avløp Skisland, tilføres 0,6 mill. kr 

- Utbygging Skaiå, grunnerverv, tilføres 0,5 mill. kr. 

- Uteområde Åkle, tilføres 0,450 mill. kr. 

- Ultralydutstyr, tilføres 0,159 mill. kr. 

 

 

Totalt medfører disse endringene (5,0 – 2,309) = 2,691 mill. kr i redusert behov for finansiering. 

Reduksjonen nedjusterer bruk av lånemidler tilsvarende. 

 

Avløp Skisland tas ut av investeringer i 2016 og vurderes inn mot budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017-2020. 

 

 

PS 18/16 Innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom 

Rådmannens innstilling: 

1. I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 foreslås utskriving av eiendomsskatt på  

a) Faste eigedomar i heile kommunen 
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2. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel 

i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen 

i eiendomsskatteloven § 8-A 

3. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2 promille, jfr. 

eiendomsskatteloven §§ 11 – 13 og foreslått endring i Prop. 121 LS (2015-2016) 

4. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5. 

5. Bunnfradrag settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendom som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet, jfr. eiendomsskattelovens § 11 

 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:  

«Tjenesteutvalget har drøftet innføring av eiendomsskatt og ser at dette må komme. Det er 

viktig at ordningen ses i sammenheng med øvrig kommunale avgifter jfr. kommuneplanens 

målsetting om å øke folketallet.» 

 

Votering:  

Forslaget fra Brynjulf Aagesen (Krf) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget har drøftet innføring av eiendomsskatt og ser at dette må komme. Det er viktig 

at ordningen ses i sammenheng med øvrig kommunale avgifter jfr. kommuneplanens målsetting 

om å øke folketallet. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

6. I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 foreslås utskriving av eiendomsskatt på  

b) Faste eigedomar i heile kommunen 

7. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel 

i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen 

i eiendomsskatteloven § 8-A 

8. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2 promille, jfr. 

eiendomsskatteloven §§ 11 – 13 og foreslått endring i Prop. 121 LS (2015-2016) 

9. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5. 

10. Bunnfradrag settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendom som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet, jfr. eiendomsskattelovens § 11 

 

Behandling:  

Det kom ingen nye forslag. 

 

Votering: 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1. 

For: Gro-Anita Mykjåland (SP), Sig Tove Aasen (AP), Øyvind Skaiaa (SP), Odd Håvard Dahle 

(V)  

Brynjulf Aagesen (Krf) og Tor Håkon Thomassen (Krf). 

Mot: Mai Britt Topland (H) 

 

Vedtak: 

1. I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 foreslås utskriving av eiendomsskatt på  
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c) Faste eigedomar i heile kommunen 

2. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel 

i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen 

i eiendomsskatteloven § 8-A 

3. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2 promille, jfr. 

eiendomsskatteloven §§ 11 – 13 og foreslått endring i Prop. 121 LS (2015-2016) 

4. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5. 

5. Bunnfradrag settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendom som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet, jfr. eiendomsskattelovens § 11 

 

 

PS 19/16 Framtidig legevaktordning for Vennesla og Iveland 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl. 

08-23 helge- og høytidsdager. 

 

2. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift 

av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i 

revidert samarbeidsavtale. 

 

3. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til 

sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av 

legevakten.  

 

4. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved 

Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å 

lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser 

 

5. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av 

nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis 

fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale. 

 

6. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial. 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl. 

08-23 helge- og høytidsdager. 

 

2. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift 

av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i 

revidert samarbeidsavtale. 
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3. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til 

sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av 

legevakten.  

 

4. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved 

Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å 

lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser 

 

5. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av 

nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis 

fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale. 

 

6. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

 

7. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl. 

08-23 helge- og høytidsdager. 

 

8. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift 

av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i 

revidert samarbeidsavtale. 

 

9. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til 

sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av 

legevakten.  

 

10. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved 

Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å 

lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser 

 

11. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av 

nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis 

fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale. 

 

12. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial. 

 

 

Behandling:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Iveland kommune ønsker fortsatt drift av legevakt i Vennesla kl. 16-23 hverdager og kl. 

08-23 helge- og høytidsdager. 

 

2. Iveland kommune godtar vilkårene framsatt av Vennesla legesenter AS for fortsatt drift 

av Vennesla og Iveland legevakt. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne innholdet i 

revidert samarbeidsavtale. 
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3. For 2016 økes budsjettet til legevakten (Iveland, Vennesla og Kristiansand) med til 

sammen kr. 1.000.000,-. som utgjør et totalt årsbudsjett på kr. 4 872 445,- til drift av 

legevakten.  

 

4. De priser som er oppgitt forutsetter at Vennesla dekker 90 % av kostnadene ved 

Vennesla og Iveland legevakt, slik det har vært hittil. Administrasjonen gis fullmakt til å 

lage ny samarbeidsavtale med Vennesla kommune med disse betingelser 

 

5. Iveland kommune fortsetter samarbeidet med Kristiansand kommune om kjøp av 

nattlegevakt i tråd med vilkår framsatt av Kristiansand kommune. Rådmannen gis 

fullmakt til å godkjenne revidert samarbeidsavtale. 

 

6. Nødvendige økonomiske justeringer i budsjett gjennomføres ved 2. tertial. 

 

 

 

PS 20/16 Avsluttende behandling av kommunereformen - Sammenslåing av 

Vennesla- og Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Iveland kommune retter en henvendelse til Vennesla kommune med mål om at begge 

kommunene søker om sammenslåing av kommunene Vennesla og Iveland med virkning 

fra 01.01.2020. 

 

2. Sammenslåingen baseres på fremforhandlet intensjonsavtale datert 04.03.16 og 

vedlegget til denne som skisserer fellesnemndas oppdrag og mandat. 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.06.2016  

Behandling:  

Saken ble ikke behandlet. De tillitsvalgte kunne ikke møte på grunn av høyt arbeidspress og 

sykefravær. 

Man ble over telefon ening med de tillitsvalgte at de skulle sende skriftlige innspill og 

kommentarer til Ordfører på saken, og at disse skulle følge saken til kommunestyrets behandling 

22. juni 2016.  

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016 

Rådmannens innstilling: 

 

3. Iveland kommune retter en henvendelse til Vennesla kommune med mål om at begge 

kommunene søker om sammenslåing av kommunene Vennesla og Iveland med virkning 

fra 01.01.2020. 
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4. Sammenslåingen baseres på fremforhandlet intensjonsavtale datert 04.03.16 og 

vedlegget til denne som skisserer fellesnemndas oppdrag og mandat. 

  

Behandling:  

Sig Tove Aasen (AP) fremmet følgende forslag: 

På bakgrunn av opinionsmålingen og folkeavstemming i kommen vil Iveland kommune ikke gå 

videre i drøfting om sammenslåing med Vennesla kommune. 

 

Votering: 

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Mot: Mai Britt Topland (H) og Øyvind Skaiaa (SP) 

For: Brynjulf Aagesen (Krf), Tor Håkon Thomassen (Krf), Odd Håvard Dahle (V), Sig Tove 

Aasen (AP) og Gro-Anita Mykjåland (SP) 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av opinionsmålingen og folkeavstemming i kommen vil Iveland kommune ikke gå 

videre i drøfting om sammenslåing med Vennesla kommune. 

 

 

PS 21/16 Rullering av Plan for kriseledelse 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner ny Plan for kriseledelse. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner ny Plan for kriseledelse. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Behandling:  

 

 

Vedtak: 

 

 

PS 22/16 Planstrategi for Iveland kommune 2016 - 2019 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019. 

1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller 

samfunnsdel i kommunestyreperioden. 

2. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende 

periode: 

a. Demensplan 

b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom 

c. Plan mot radikalisering 
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d. Kulturminneplan 

e. Strategiplan for idrett og friluftsliv 

f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 08.06.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019. 

1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller 

samfunnsdel i kommunestyreperioden. 

2. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende 

periode: 

a. Demensplan 

b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom 

c. Plan mot radikalisering 

d. Kulturminneplan 

e. Strategiplan for idrett og friluftsliv 

f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019. 

3. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller 

samfunnsdel i kommunestyreperioden. 

4. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende 

periode: 

a. Demensplan 

b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom 

c. Plan mot radikalisering 

d. Kulturminneplan 

e. Strategiplan for idrett og friluftsliv 

f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene 

 

 

Behandling:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner framlagte Planstrategi for Iveland kommune 2016-2019. 

1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanens arealdel eller 

samfunnsdel i kommunestyreperioden. 

2. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende 

periode: 

a. Demensplan 

b. Handlingsplan for forebygging av barnefattigdom 

c. Plan mot radikalisering 

d. Kulturminneplan 

e. Strategiplan for idrett og friluftsliv 

f. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet kommunene 
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PS 23/16 Tilleggsareal til næringseiendom gnr. 20 bnr 155, Voss Production. 

Rådmannens innstilling: 

Voss Production får overført tilsaman ca. 34 500 m2 kommunal grunn på Vatnestrøm 

Industriområde slik det er gjort greie for i saksframlegget. Arealet skal slåast saman med gnr. 20 

bnr. 155. Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Rådmannens innstilling: 

Voss Production får overført tilsaman ca. 34 500 m2 kommunal grunn på Vatnestrøm 

Industriområde slik det er gjort greie for i saksframlegget. Arealet skal slåast saman med gnr. 20 

bnr. 155. 

 

 

Behandling:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Voss Production får overført tilsaman ca. 34 500 m2 kommunal grunn på Vatnestrøm 

Industriområde slik det er gjort greie for i saksframlegget. Arealet skal slåast saman med gnr. 20 

bnr. 155. 

 

 

PS 24/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2016  

Behandling:  

 

 

Vedtak: 

 

 

 


