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       IVELAND KOMMUNE 

 
 

 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Kommunehuset, Møterom 1. etasje  
Dato: 31.01.2017 
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 
Tor Håkon Thomassen Medlem KRF 
Odd Håvard Dahle Medlem V 
May Britt Topland Medlem H 

 
   
   
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sten A Reisænen Rådmann 
Lasse Hornnes Organisasjonssjef 
Bjørn Mikal Engestøl Kommune ingeniør 
Helge Håverstad Senior konsulent 

 
 
Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 
 Saksliste 
 Protokoll fra møte 29. november 2016 

 
 
Iveland 1. februar 2017 
 
 
 
Gro-Anita Mykjåland 
Ordfører 
      Sten A. 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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Saksnr Innhold 

PS 1/17 Gebyrregulativ forvaltning 2017- 

PS 2/17 Sidespor til Vatnestrøm industriområde - Sidesporavtaler med Bane NOR 

PS 3/17 Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020. 

PS 4/17 Vedtekter for Iveland barnehage 

PS 5/17 Debatthefte - KS spør. KS-strategikonferanse 

PS 6/17 Tilskuddsordning mot barnefattigdom 

PS 7/17 Referatsaker 

RS 1/17 16/7338 Iveland kommune - Iveland idrettspark - ombygging av grusbane 
 
 
 
 
 
Protokolltilførsel: 
Formannskapet drøftet notatet om endring av navnet på Iveland Bygdeheim til Iveland bo- og omsorgssenter. Saken 
har også vært drøftet i Tjenesteutvalget, og der støttet man at under åpningen av Iveland Bygdeheim skulle man 
benytte navnet Iveland bo- og omsorgssenter. Brynjulf Aagesen fremmet forslaget om at Iveland Bygdeheim bør 
hete Iveland omsorgssenter fra og med åpningen.  
 
Formannskapet støttet forslaget om å endre navnet til Iveland omsorgssenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjon fra ordfører og rådmann: 

 Status fra prosjektet Iveland Bygdeheim 
 Status fra prosjektet Sidespor Vatnestrøm industriområde 
 Status fra prosjektet Iveland skole – byggetrinn 2 
 Forvaltning av kommunale plansjer  
 Disposisjonsrett og bruk av konto til Iveland bygdesogenemd 
 KR-IKT – Oppsigelse av §27 samarbeidet 
 Nytt navn på Iveland bygdeheim: Iveland omsorgssenter 
 Invitasjon til åpningen av Iveland omsorgssenter  
 Invitasjon til å gjennomføre lokal demokratiundersøkelse i regi av KS 
 Fylkesmannen ønsker møte med formannskapet og administrativ ledelse i Iveland 18. mai 2017 
 Notat fra SU på Skaiå barnehage 
 Informasjon om nedbetaling av lån til Kommunalbanken 
 Knusing av masser i tipp Moltekjær 
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PS 1/17 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. 
 

PS 2/17 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.  

PS 3/17 Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020. 

Rådmannens innstilling: 
 Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas. 
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Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017  

Behandling:  
 
 
Vedtak: 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  

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

PS 4/17 Vedtekter for Iveland barnehage 

Rådmannens innstilling: 
Vedtekter for Iveland barnehage vedtas ifølge vedlegg. 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 25.01.2017  

Behandling:  
 
 
Vedtak: 
 
 
 

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: 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 5/17 Debatthefte - KS spør. KS-strategikonferanse 

Rådmannens innstilling: 
Iveland kommune slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med 
strategikonferansen i 2017. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  

Behandling:  
Felles forslag fra formannskapet til svar på punkt 4. 

 Justeringer i lovverket slik at man lettere kan benytte tiltak også ifm ordinært arbeid. 
 Staten bør benytte tidsubestemt lønnstilskudd for personer som har vansker for å komme i ordinært arbeid 

framfor at de går på en passiv ytelse.  
 Kommuner bør i rammeoverføringene tildeles øremerkede økonomiske midler til å ansette eller kvalifisere 

personer som NAV vurderer å måtte ha et tiltak for å komme i arbeid. 
 Lærlingeløpet fram til bestått fagbrev må i sin helhet dekkes av utdanningssystemet/staten slik at 

arbeidsgivere ikke vegrer seg for å ta inn lærlinger. Bedriftene/kommune bærer det økonomiske ansvaret 
med oppfølging og veiledning i perioden lærlingen er i praksis/bedrift. 

 Bedre økonomiske virkemidler for å ta inn personer på Arbeidsavklaring og kvalifisering i kommunene. 
    
Felles forslag fra formannskapet til svar på punkt 5. 
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 Mye av det samme som i punkt 4. 
 Tilskudd til en fast arbeidsleder/avklarings- og kvalifiseringsansvarlig. 
 Fleksibel bruk av alle tiltak, trygdeordninger og stønader sammen med arbeidsavklaring, arbeidsutprøving 

og kvalifisering i bedrift/kommune. 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling med vedtatte tillegg: 
Felles forslag fra formannskapet til svar på punkt 4. 

 Justeringer i lovverket slik at man lettere kan benytte tiltak også ifm ordinært arbeid. 
 Staten bør benytte tidsubestemt lønnstilskudd for personer som har vansker for å komme i ordinært arbeid 

framfor at de går på en passiv ytelse.  
 Kommuner bør i rammeoverføringene tildeles øremerkede økonomiske midler til å ansette eller kvalifisere 

personer som NAV vurderer å måtte ha et tiltak for å komme i arbeid. 
 Lærlingeløpet fram til bestått fagbrev må i sin helhet dekkes av utdanningssystemet/staten slik at 

arbeidsgivere ikke vegrer seg for å ta inn lærlinger. Bedriftene/kommune bærer det økonomiske ansvaret 
med oppfølging og veiledning i perioden lærlingen er i praksis/bedrift. 

 Bedre økonomiske virkemidler for å ta inn personer på Arbeidsavklaring og kvalifisering i kommunene. 
    
Felles forslag fra formannskapet til svar på punkt 5. 

 Mye av det samme som i punkt 4. 
 Tilskudd til en fast arbeidsleder/avklarings- og kvalifiseringsansvarlig. 
 Fleksibel bruk av alle tiltak, trygdeordninger og stønader sammen med arbeidsavklaring, arbeidsutprøving 

og kvalifisering i bedrift/kommune. 
 

PS 6/17 Tilskuddsordning mot barnefattigdom 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet i Iveland støtter 2 søknader til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom med følgende 
prioritering: 

1. Ett Iveland, søknad fra Iveland Idrettslag.  
2. FUN 365, søknad fra Røde Kors Grimstad/Kilandsenteret. 

 
Søknaden fra Iveland Idrettslag prioriteres etter en samlet vurdering av behov, kommunens planverk, og lokal 
tilhørighet. Vi har vært en del av FUN 365 siden 2014, og ønsker å støtte også denne søknaden. 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  

Behandling:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling 
 

PS 7/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2017  

Behandling:  
 
 
Vedtak: 
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