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       IVELAND KOMMUNE 

 
 

 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Tjenesteutvalg 
Møtested: Kommunehuset, Møterom 1. etasje  
Dato: 15.03.2017 
Tid: 18:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Honnemyr Medlem SP 
Kari Bergskås Medlem AP 
Berit Hauan Ståhl Nestleder SP 
Øyvind Røinås Medlem FRP 
Brynjulf Aagesen Leder KRF 
Audhild Bærheim Medlem KRF 
Svein Hillestad Medlem KRF 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bente Voreland Rådgiver oppvekst 
Inger Lise Hillestad Aasen Inspektør 
Knut Gunnar Solberg Ingeniør oppmåling 
Lars Johan Skjeggedal Skogbrukssjef 
Sten Albert Reisænen Rådmann 

 
Det var ingen merknader til: 
 

 Saksliste 
 Protokoll fra møte 

 
Vedlegg Retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket Iveland kommune ble delt ut i møtet. 
Vedtekter og retningslinjer for opptak i barnehagene i Iveland ble løftet inn som sak i møtet. 
Det ble vedtatt å ta drøftingssakene mellom sak 14/17 og 15/17. 
 
Iveland, 16.3.17 
 
Møteprotokollen godkjent 
 
Brynjulf Aagesen 
Utvalgsleder 
      Sten Albert Reisænen 
      Utvalgssekretær 
  



2 

Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  
etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 
Saksnr Innhold 

PS 11/17 Retningslinjer for næringstiltak i skogbruket, revisjon 
PS 12/17 Kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland kommune - 

revisjon 
PS 13/17 Kulturmidlene - nye retningslinjer 
PS 14/17 Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31 bnr 1. Dispensasjonssak. 
PS 15/17 Detaljregulering Vatnestrøm Industriområde; høring og offentlig ettersyn av 

planforslag. 
PS 16/17 Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune 
PS 17/17 Referatsaker 
  
RS 1/17 Søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse,Ig1, gnr. 20, bnr. 155, Voss 

Production, tilbygg 
RS 2/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 5, bnr. 8 . 
RS 3/17 Søknad om endring av gitt tillatelse gnr. 20, bnr. 186/187. 
RS 4/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 5 bnr 1: Arealoverføring til 

gnr 5  bnr 8 og bnr 9. 
RS 5/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg hytte, gnr. 38, bnr. 6. 
RS 6/17 Søknad om tillatelse uten ansvarsrett, gnr 12 bnr 5 
RS 7/17 Gnr. 63, bnr. 45 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig. 
RS 8/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 12, bnr. 29. 
RS 9/17 16/7338 Iveland kommune - Iveland idrettspark - ombygging av grusbane 
RS 10/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 20 bnr 140 
RS 11/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 13 bnr 3 
RS 12/17 Søknad om igangsettingstillatelse 
RS 13/17 Søknad om tillatelse til oppretting av matrikkelenhet, gnr 7 bnr 5 
RS 14/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 7, bnr. 5, tomannsbolig. 
RS 15/17 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig, gnr. 63, bnr. 90. 
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PS 11/17 Retningslinjer for næringstiltak i skogbruket, revisjon 

Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget vedtar retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket for Iveland kommune, 
revidert 03.02.2017. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tjenesteutvalget vedtar retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket for Iveland 
kommune, revidert 03.02.2017. 
 

 
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NÆRINGSTILTAK I SKOGBRUKET 

IVELAND KOMMUNE (Revidert 03.02.2017) 
 
Retningslinjer for tilskudd til skogkultur  
 
1. Vilkår: 

- Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig utført. 
- Feltet skal være minimum to dekar. 
- Skogeier må vise fram feltet på forespørsel og akseptere de kontrolltiltak 
  kommunen fastsetter. 

 
2. Tiltak det kan gis tilskudd til: 

- Planting av gran samt forhåndsgodkjent planting av furu 20 %. 
- Markberedning 30 %. 
- Rydding og avstandsregulering i ungskog 30 %. 

 
Som kostnadstak gjelder maksimalt kostnadsgrunnlag fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder.  
 
Forhåndsgodkjenning gis av faghjelp eller skogbrukssjef. 
 
Fastsatt tilskuddssats gjelder så lenge det er tilskuddsmidler igjen av kommunens tildelte tilskuddsmidler. 
Søknader innkommet etter at det ikke er tilskuddsmidler igjen, blir behandlet året etter. 
 
3. Utbetaling og tilbakebetaling: 
Kommunen utbetaler tilskuddet administrativt på bakgrunn av innleverte opplysninger samt regning, 
etter at arbeidet er utført. 
 
4. Kontroll: 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere tiltakene før tilskudd blir utbetalt. 
 
 
 
Retningslinjene er fastsatt av tjenesteutvalg i Iveland kommune den 15.03.2017 sak nr 
11/17 
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PS 12/17 Kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland 
kommune - revisjon 

Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget vedtar følgende reviderte målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland  kommune: 
 
Overordnet målsetting:  
Iveland kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i 
naturen. Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable 
konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr 
forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. Elgens 
bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. 
Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over hele 
kommunen. Rådyrbestandens produktivitet skal opprettholdes i en tetthet som bidrar til at rådyret 
fortsatt er et viktig jaktobjekt i hele kommunen. 
 
Delmål:  
1. Jaktorganisering  
Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i bestandsplanområder som kan 
drive reell ”stammevis” forvaltning. Det er et mål at alt tellende areal for elg skal ligge i 
bestandsplanområde som dekker hele kommunen. Det er et mål at hjorteforvaltningen i økende grad 
gjøres bestandsplanbasert, gjerne med kommuneoverskridende bestandsplan. Grunneiere som 
organiserer jaktrettighetene i slike ved hjelp av bestandsplan skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i 
forvaltningen av elg og hjort. 
 
2. Bestandskondisjon  
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2016-19. Jaktutbyttet skal på denne 
måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i 
målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg innen 2019.  
Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. Hjortens bestandskondisjon og produktivitet 
skal fortsatt overvåkes ved å samle inn sett-hjort data og slaktevekter for hjort. Rådyrbestandens 
produktivitet skal opprettholdes gjennom å holde uttaket av produktive geiter på et lavt nivå. 
 
3. Elg/ hjort og trafikk  
Minst mulig påkjørsler av hjortevilt. Målet er at antall trafikkdrepte elg, hjort og rådyr ikke skal overstige 
6 % av jaktuttaket i perioden 2016-2019. Kommunen skal fortsatt dokumentere og kartfeste 
trafikkulykker med elg, hjort og rådyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret. 
 
4. Elg/ hjort og skog/innmark  
Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Iveland skal 
opprettholdes. Dersom mindre enn 1 elg og hjort hvert andre år felles i nødverge eller som 
skadedyr tas det som tegn på et akseptabelt konfliktnivå.  
 
5. Elg/ hjort som næring  
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av 
tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser og inntjening for landbruksnæringen skal økes. 
Samtidig skal det være et godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med lavere grad av 
tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen.  
 
6. Elg/ hjort og biologisk mangfold  
Hjorteviltet skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting fra hjorteviltet 
skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk mangfold i skog som eksempelvis 
osp, eik og rogn.  
 
7. Naturopplevelser og jegerrekruttering  
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Hjorteviltjakta skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor 
samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre. Det skal være god spredning i kjønn og 
alder blant jegerne. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tjenesteutvalget vedtar følgende reviderte målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland  
kommune: 
 
Overordnet målsetting:  
Iveland kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en 
berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke 
medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse 
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og 
allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at 
jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten 
bidrar som et viktig jaktobjekt over hele kommunen. Rådyrbestandens produktivitet skal 
opprettholdes i en tetthet som bidrar til at rådyret fortsatt er et viktig jaktobjekt i hele 
kommunen. 
 
Delmål:  
1. Jaktorganisering  
Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i bestandsplanområder 
som kan drive reell ”stammevis” forvaltning. Det er et mål at alt tellende areal for elg skal ligge 
i bestandsplanområde som dekker hele kommunen. Det er et mål at hjorteforvaltningen i økende 
grad gjøres bestandsplanbasert, gjerne med kommuneoverskridende bestandsplan. Grunneiere 
som organiserer jaktrettighetene i slike ved hjelp av bestandsplan skal ha et reelt og betydelig 
handlingsrom i forvaltningen av elg og hjort. 
 
2. Bestandskondisjon  
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2016-19. Jaktutbyttet skal på denne 
måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i 
målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg innen 2019.  
Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. Hjortens bestandskondisjon og 
produktivitet skal fortsatt overvåkes ved å samle inn sett-hjort data og slaktevekter for hjort. 
Rådyrbestandens produktivitet skal opprettholdes gjennom å holde uttaket av produktive geiter 
på et lavt nivå. 
 
3. Elg/ hjort og trafikk  
Minst mulig påkjørsler av hjortevilt. Målet er at antall trafikkdrepte elg, hjort og rådyr ikke skal 
overstige 6 % av jaktuttaket i perioden 2016-2019. Kommunen skal fortsatt dokumentere og 
kartfeste trafikkulykker med elg, hjort og rådyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret. 
 
4. Elg/ hjort og skog/innmark  
Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Iveland skal 
opprettholdes. Dersom mindre enn 1 elg og hjort hvert andre år felles i nødverge eller som 
skadedyr tas det som tegn på et akseptabelt konfliktnivå.  
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5. Elg/ hjort som næring  
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av 
tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser og inntjening for landbruksnæringen skal økes. 
Samtidig skal det være et godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med lavere grad av 
tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen.  
 
6. Elg/ hjort og biologisk mangfold  
Hjorteviltet skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting fra hjorteviltet 
skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk mangfold i skog som eksempelvis 
osp, eik og rogn.  
 
7. Naturopplevelser og jegerrekruttering  
Hjorteviltjakta skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor 
samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre. Det skal være god spredning i kjønn og 
alder blant jegerne. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser. 
 

PS 13/17 Kulturmidlene - nye retningslinjer 

Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget godkjenner nye retningslinjer ved tildeling av kulturmidler. De gjøres gjeldende fra 
01.01.2017, og erstatter eksisterende reglement vedtatt av levekårsutvalget 17. februar 2010. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 23.11.2016  
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Berit Hauan Ståhl (Sp) fremmet følgende forslag: Siste halvdel av setning i Retningslinjer ved 
fordeling av kulturmidler i punkt 1 «..med unntak av grupper som primært ivaretar 
medlemmenes yrkes, helse- og eller interesser» fjernes fra retningslinjene. 
 
Votering:  
Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. For: Berit Hauan Ståhl (Sp), Brynjulf Aagesen (Krf), 
Øyvind Honnemyr (Sp). 
Mot: Svein Hillestad (Krf), Audhild Bærheim (Krf), Øyvind Røinås (Frp), Kari Bergskås (Ap) 
 
Øyvind Honnemyr (Sp) fremmet følgende forslag: Dersom det bevilges, vil det bli referert i 
Tjenesteutvalget. 
 
Votering:  
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. For: Berit Hauan Ståhl (Sp), Brynjulf Aagesen 
(Krf), Øyvind Honnemyr (Sp), Øyvind Røinås (Frp), Kari Bergskås (Ap) 
 
Mot: Svein Hillestad (Krf), Audhild Bærheim (Krf)  
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
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PS 14/17 Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31 bnr 1. 
Dispensasjonssak. 

Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget gir ikke Valborg Sand tillatelse til å fradele ca 1000 daa fra sin eiendom gnr 31, bnr 1. 
Vedtaket er begrunnet med hensynet til vern av arealressursene jfr. Jordloven § 12. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Øyvind Røinås (Frp) fremmet følgende forslag: Tjenesteutvalget gir Valborg Sand tiltatelse til å 
fradele ca 1000 mål som omsøkt. 
 
Votering: 
Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. 
Mot: Berit Hauan Ståhl (Sp), Brynjulf Aagesen (Krf), Svein Hillestad (Krf), Audhild Bærheim 
(Krf), Øyvind Honnemyr (Sp), Kari Bergskås (Ap) 
 
For: Øyvind Røinås (Frp) 
 
Vedtak: 
Tjenesteutvalget gir ikke Valborg Sand tillatelse til å fradele ca 1000 daa fra sin eiendom gnr 31, 
bnr 1. Vedtaket er begrunnet med hensynet til vern av arealressursene jfr. Jordloven § 12. 
 
 

PS 15/17 Detaljregulering Vatnestrøm Industriområde; høring og offentlig 
ettersyn av planforslag. 

Rådmannens innstilling: 
Tenesteutvalet legg forslag til detaljregulering Vatnestrøm Industriområde, jfr. Vedlegga 1-3, ut til høring 
og offentlig ettersyn i seks -6- veker, jfr. Plan- og bygningslova § 12-10. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tenesteutvalet legg forslag til detaljregulering Vatnestrøm Industriområde, jfr. Vedlegga 1-3, ut 
til høring og offentlig ettersyn i seks -6- veker, jfr. Plan- og bygningslova § 12-10. 
 

PS 16/17 Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune 

Rådmannens innstilling: 
1. Iveland kommune organiseres etter en to-nivå modell bestående av rådmannen og 6 

enheter. Enheten er; Rådmannsstab, Iveland skole, Iveland barnehage, Pleie- og omsorg, 
Drift og Utvikling og Helse og Velferd. 

2. Rådmannen får fullmakt til å organisere enhetene med personell, oppgaver og 
tjenesteproduksjon. 

3. Ny organisasjonsmodell iverksettes trinnvis og er fullt iverksatt innen 1. september 
2017. 

4. Rådmannen gjennomfører nødvendige tilpasninger innenfor økonomi, fullmakter og 
delegasjoner innen 31. desember 2017.  
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Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 13.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak: 
1. Iveland kommune organiseres etter en to-nivå modell bestående av rådmannen og 

6 enheter. Enheten er; Rådmannsstab, Iveland skole, Iveland barnehage, Pleie- og 
omsorg, Drift og Utvikling og Helse og Velferd.  

2. Rådmannen får fullmakt til å organisere enhetene med personell, oppgaver og 
tjenesteproduksjon.  

3. Ny organisasjonsmodell iverksettes trinnvis og er fullt iverksatt innen 1. 
september 2017.  

4. Rådmannen gjennomfører nødvendige tilpasninger innenfor økonomi, fullmakter 
og delegasjoner innen 31. desember 2017.  

 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Tjenesteutvalget er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 
 

Votering: 
Forslag fra Brynjulf Aagesen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering som en orienteringssak. Tjenesteutvalget er positiv til arbeidet som er 
igangsatt. Tjenesteutvalget viser til delegasjonsreglementet, siste avsnitt under kommuneloven 
som heter: «Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 

- Daglig drift og organisering av kommunen 
- Ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger» 

 
 

PS 17/17 Liten endring av vedtekter for barnehagene. Avklaring av 
retningslinjer for opptak. 

Rådmannens innstilling: 
Punkt 8 i barnehagenes vedtekter, Opptaksmyndighet og samordnet opptak, 2. setning, skal være: Det 
er utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak, godkjent av tjenesteutvalget. 
 
 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
Behandling:  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Punkt 8 i barnehagenes vedtekter, Opptaksmyndighet og samordnet opptak, 2. setning, skal 
være: Det er utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak, godkjent av 
tjenesteutvalget. 
 

PS 18/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 15.03.2017  
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Referatsaker 

RS 1/17 Søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse,Ig1, gnr. 20, bnr. 155, Voss 
Production, tilbygg 

RS 2/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 5, bnr. 8 . 

RS 3/17 Søknad om endring av gitt tillatelse gnr. 20, bnr. 186/187. 

RS 4/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 5 bnr 1: Arealoverføring til gnr 5  
bnr 8 og bnr 9. 

RS 5/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg hytte, gnr. 38, bnr. 6. 

RS 6/17 Søknad om tillatelse uten ansvarsrett, gnr 12 bnr 5 

RS 7/17 Gnr. 63, bnr. 45 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig. 

RS 8/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 12, bnr. 29. 

RS 9/17 16/7338 Iveland kommune - Iveland idrettspark - ombygging av grusbane 

RS 10/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 20 bnr 140 

RS 11/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 13 bnr 3 

RS 12/17 Søknad om igangsettingstillatelse 

RS 13/17 Søknad om tillatelse til oppretting av matrikkelenhet, gnr 7 bnr 5 

RS 14/17 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 7, bnr. 5, tomannsbolig. 

RS 15/17 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig, gnr. 63, bnr. 90. 


