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       IVELAND KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen  

Dato: 26.04.2016 

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 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

May Britt Topland MEDL H 

Odd Håvard Dahle MEDL V 

Odd Ivar Aasen MEDL KRF 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Øyvind Røinås Odd Håvard Dahle FRP 

Audhild Bærheim May Britt Topland KRF 

Tor Håkon Thomassen Odd Ivar Aasen KRF 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Sten A Reisænen 

Egil Mølland 

Rådmann 

Kommunalsjef Drift og Utvikling 

  

Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Møteprotokollen fra møte 8. mars 2016 er godkjent. 

 

Iveland, 26. april 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 12/16 Oppheving av vedtak i K-sak 73/15. Endring av detaljreguleringsplan 

for Skaiå, ny 2- gangs behandling 

PS 13/16 Ekspropriasjon for gjennomføring av g/s veg over eiendommen gnr 10 

bnr 21. 

PS 14/16 Mellomtrinnet samlet på Iveland skole Birketveit 

PS 15/16 Referatsaker 

 

 

 

Drøftingssak: 

Formannskapet drøftet i hvilke utvalg saksbehandlingen for «Konsesjonssaker og 

Næringssaker» skal starte. 

 

Man ble enige om at saksbehandlingen av konsesjonssaker skal starte i Tjenesteutvalget, og at 

saksbehandlingen av næringssaker skal starte i Formannskapet. 

 

Rådmannen får i oppdrag og lage en politisk sak på ovennevnte til Kommunestyret 12. mai 

2016, samt en sak på endring av Delegeringsreglementet slik at det stemmer ift formannskapets 

anbefaling. 

 

 

 

Informasjon fra ordfører og rådmann: 

 Informasjon om det kommunen har mottatt ifm forslaget til nytt inntektssystem. 

 Status pluggkjøring(rensing) av det kommunale drikkevannsnettet på Vatnestrøm. 

 Referat fra møtet med Statens Vegvesen og Aust-Agder Fylkeskommune. 

 Referat fra møtet med Samferdselskomiteen i Aust-Agder Fylkeskommune. 

 Status framdrift utbyggingen ved Åkle. 

 Status sidespor for jernbanen inn på Vatnestrøm industriområde. 

 Status tomtesituasjonen på og rundt Vatnestrøm industriområde. 

 Iveland kommune stiller seg villig til å ta imot 6 flyktninger til i 2016. Disse tas av den 

kvoten kommunen må ta inn i løpet av 2017. 

 Det skal gjennomføres en budsjettsamling for politikere og deler av administrasjonen før 

budsjettarbeidet 2017 starter.  

 

 

Eventuelt: 

Spørsmål fra Sig Tove Aasen/AP 

Det kom inn ett spørsmål på hvordan administrasjonen i kommune opptrer og forvalter rollen 

som «Miljøvernmyndighet».  

Egil Mølland svarte på det. 
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PS 12/16 Oppheving av vedtak i K-sak 73/15. Endring av detaljreguleringsplan for Skaiå, 

ny 2- gangs behandling 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret opphever sitt vedtak av 10.12.2015 sak 73/15 om endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå.  

 

2. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.2015 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

3. Kommunestyret opphever sitt vedtak av 10.12.2015 sak 73/15 om endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå.  

 

4. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.2015 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2016  

 

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

5. Kommunestyret opphever sitt vedtak av 10.12.2015 sak 73/15 om endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå.  

 

6. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.2015 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. 

 

 

PS 13/16 Ekspropriasjon for gjennomføring av g/s veg over eiendommen gnr 10 bnr 21. 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunestyret eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 nødvendig 

areal fra eiendommen gnr 10 bnr 21 til bygging av gang og sykkelveg i henhold til 

endret detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.15, godkjent av kommunestyret 

12.05.2016. Ervervet omfatter areal regulert til gang/sykkelveg og annen veggrunn- 

grøntareal slik det fremgår av saksutredningen. 

 



4 
 

2. Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 

 

3. Kommunen søker Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

oreigningsloven § 25. 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

4. Kommunestyret eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 nødvendig 

areal fra eiendommen gnr 10 bnr 21 til bygging av gang og sykkelveg i henhold til 

endret detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.15, godkjent av kommunestyret 

12.05.2016. Ervervet omfatter areal regulert til gang/sykkelveg og annen veggrunn- 

grøntareal slik det fremgår av saksutredningen. 

 

5. Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 

 

6. Kommunen søker Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

oreigningsloven § 25. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

7. Kommunestyret eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 nødvendig 

areal fra eiendommen gnr 10 bnr 21 til bygging av gang og sykkelveg i henhold til 

endret detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.15, godkjent av kommunestyret 

12.05.2016. Ervervet omfatter areal regulert til gang/sykkelveg og annen veggrunn- 

grøntareal slik det fremgår av saksutredningen. 

 

8. Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 

 

9. Kommunen søker Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

oreigningsloven § 25. 

 

 

PS 14/16 Mellomtrinnet samlet på Iveland skole Birketveit 

Rådmannens innstilling: 

 

Alle elever som går på mellomtrinnet (5.-7. trinn) i Iveland kommune samles fra skolestart i 

august 2016 på Iveland skole, Birketveit. 

 

Dette betyr at også elever på mellomtrinnet som sokner til Vatnestrøm Oppvekstsenters 

skolekrets fra og med høsten 2016 på permanent basis skal ha sin skolegang på Iveland skole. 

 

1.-4. trinn ved Vatnestrøm Oppvekstsenter opprettholdes.  
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Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Innkomne høringsuttalelser i sakens anledning ble utdelt i møtet.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Alle elever som går på mellomtrinnet (5.-7. trinn) i Iveland kommune samles fra skolestart i 

august 2016 på Iveland skole, Birketveit. 

 

Dette betyr at også elever på mellomtrinnet som sokner til Vatnestrøm Oppvekstsenters 

skolekrets fra og med høsten 2016 på permanent basis skal ha sin skolegang på Iveland skole. 

 

1.-4. trinn ved Vatnestrøm Oppvekstsenter opprettholdes. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2016  

Behandling:  

Innkomne høringsuttalelser i sakens anledning ble utdelt i møtet.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Alle elever som går på mellomtrinnet (5.-7. trinn) i Iveland kommune samles fra skolestart i 

august 2016 på Iveland skole, Birketveit. 

 

Dette betyr at også elever på mellomtrinnet som sokner til Vatnestrøm Oppvekstsenters 

skolekrets fra og med høsten 2016 på permanent basis skal ha sin skolegang på Iveland skole. 

 

1.-4. trinn ved Vatnestrøm Oppvekstsenter opprettholdes. 

 

 

PS 15/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2016  

 

 


