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PS 59/17 Iveland kulturskole - videre drift
Formannskapets innstilling:
1. Fra 01.01.2018 videreføres pianoundervisning i kulturskolen gjennom et samarbeid med
Vennesla kommune/Vennesla kulturskole. Tilbudet innen gitar/trommer og samspill
videreføres etter dagens modell.
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en skriftlig avtale med Vennesla
kommune/Vennesla kulturskole som legges frem for politisk behandling i tjenesteutvalget.
3. Tilbudet om pianoundervisning bør tilbys lokalt innen neste skoleår. Tjenesteutvalget ber
om at rådmannen tar med seg dette momentet inn mot forhandlingene med Vennesla
kommune / Vennesla kulturskole.
Behandling:
May Britt Topland (H) fremmet følgende forslag:
Punkt 3 i formannskapets innstilling; «Bør» skal byttes ut med «skal»
Votering:
Forslaget til May Britt Topland (H) falt med 8 mot 9 stemmer.
For: May Britt Topland (H), Thor Håkon Thomassen (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild
Bærheim (Krf), Sondre Birkeland (Krf,) John Øina (Sp), Odd Håvard Dahle (V), Atle
Jørgensen (Frp)
Mot: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås (Ap), Øystein Kydland (Ap), Svein Hillestad
(Krf), Daniel Glastad Hillestad (Krf), Berit Hauan (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp) Øyvind
Honnemyr (Sp), Gro-Anita Mykjåland (Sp)
Kommunestyrets vedtak:
1. Fra 01.01.2018 videreføres pianoundervisning i kulturskolen gjennom et samarbeid med
Vennesla kommune/Vennesla kulturskole. Tilbudet innen gitar/trommer og samspill
videreføres etter dagens modell.
2. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en skriftlig avtale med Vennesla
kommune/Vennesla kulturskole som legges frem for politisk behandling i tjenesteutvalget.
3. Tilbudet om pianoundervisning bør tilbys lokalt innen neste skoleår. Tjenesteutvalget ber
om at rådmannen tar med seg dette momentet inn mot forhandlingene med Vennesla
kommune / Vennesla kulturskole.

PS 60/17 Utstyr til treningssenter Ivelandshallen
Formannskapets innstilling:
Iveland kommunestyre bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til
treningssenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i
kommunestyret 15.06.2017. Pengene tar fra disposisjonsfond i 2018.
Iveland kommunestyre avslår søknaden fra Iveland idrettslag datert 13.10.2017 om et
tilskudd på kr. 100.000,-.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak:
Iveland kommunestyre bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til
treningssenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i
kommunestyret 15.06.2017. Pengene tar fra disposisjonsfond i 2018.
Iveland kommunestyre avslår søknaden fra Iveland idrettslag datert 13.10.2017 om et
tilskudd på kr. 100.000,-.

PS 61/17 Strategiplan idrett og friluftsliv - handlingsprogram
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene for de to neste årene slik:
1. Ballbinge Vatnestrøm (2018)
2. Lyspunkter lysløypa Vatnestrøm (2018)
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene for de to neste årene slik:
1. Ballbinge Vatnestrøm (2018)
2. Lyspunkter lysløypa Vatnestrøm (2018)

PS 62/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Formannskapets innstilling:
Iveland kommune godkjenner en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på
kr. 771 000.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Iveland kommune godkjenner en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på
kr. 771 000.

PS 63/17 Bosetting av flyktninger
Formannskapets innstilling:
Iveland kommune bosetter inntil 30 personer i perioden 2018-2022. Evt.
familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Behandling:
Atle Jørgensen (Frp) fremmet følgende forslag:
Iveland kommune bosetter ikke flyktninger i perioden 2018-2022 på grunn av allerede høy
prosent med flykninger i kommunen.
Berit Hauan (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret holdes orientert minimum årlig om hvor mange flyktninger som bosettes og
hvilket antall som planlegges for kommende år.
Votering:
Forslaget til Atle Jørgensen (Frp) falt med 2 mot 15 stemmer.
For: May Britt Topland (H), Atle Jørgensen (Frp)

Mot: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås (Ap), Øystein Kydland (Ap), Svein Hillestad
(Krf), Daniel Glastad Hillestad (Krf), Thor Håkon Thomassen (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf),
Audhild Bærheim (Krf), Sondre Birkeland (Krf,) Berit Hauan (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp)
Øyvind Honnemyr (Sp), Gro-Anita Mykjåland (Sp) John Øina (Sp), Odd Håvard Dahle (V),
Forslaget til Berit Hauan (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Iveland kommune bosetter inntil 30 personer i perioden 2018-2022. Evt.
familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Kommunestyret holdes orientert minimum årlig om hvor mange flyktninger som bosettes og
hvilket antall som planlegges for kommende år.

PS 64/17 Åkle - Betaling for tomter
Rådmannen trakk saken

PS 65/17 Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar formannskapet innstilling til økonomiplan 2018-2021 og
budsjett 2018 basert på rådmannens forslag med de forutsetningene som fremgår av
budsjettforslaget, jfr. Budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikt med
vedtatte endringer.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget
2018.
For 2018 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
Årsavgift for vann
Økning 10%
Inndekning Regnskap 2016 på
63%
Årsavgift for kloakk
Økning 10%
Inndekning Regnskap 2016 på
70%
Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 20%
Inndekning Regnskap 2016 på
79%. Krav om selvkost.
Tilkoblingsavgift for vann
Økning 2,6%
Tilkoblingsavgift for kloakk
Økning 2,6%
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Økning 2,6%
Renovasjonsavgift
Økning 2,6%
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Økning 2,6%
Gebyr for kart– og delingsforretninger
Økning 2,6%
Gebyr brøyting private veier
Økning 4,1%
Tilsvarer økning SSB
kostnadsindeks
Kommunalt eide boliger
Økning med KPI
Nivå vurderes ift gjengs leie ved
hver nye leiekontrakt
Kommunal omsorgsbolig heldøgns
Økning med KPI
Kr 8208,- pr mnd med tillegg på
bemanning
10% for ektepar/samboere i felles
leilighet

Øvrige omsorgsboliger

Økes med KPI

Leiesatser idrettshallen
Foreldrebetaling barnehage

Økning 2,6 %
Kr. 2 840 ,- prmnd.

Foreldrebetaling SFO

Kr. 110,- pr time

Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO

Kr. 100,- pr påbegynt
time
Økning 2,6 %

Foreldrebetaling i musikk– og
kulturskolen
Gebyr ved for sen henting SFO og
barnehage
Middagsbetaling for bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm
Transport (middagsombringing)
Full kost bygdeheimen
Egenandel hjemmehjelp inntekt under
2G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol
Gebyr for avleggelse av
kunnskapsprøven
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt
gang

Kr. 300/påbegynt time

Økning 2,6 %
Staten sine satser
gjelder
Staten sine satser
gjelder
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Staten sine satser
gjelder
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Inntil totalt kr. 130
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

2017 leie er fra kr. 3 500 til 7
500,- pr mnd ift bolig. Leienivået
tilpasses gjengs leie ved ny
leiekontrakt
Differensierte satser

Kun i spesielle tilfeller og ved
kapasitet.
2017 prisen er fra kr. 2 650 til 3
400,- pr år ift tilbud.
Skal dekke personalets lønn

Reguleres deretter
Reguleres deretter
Ny sak i 2017/2018 ift nytt
system

Reguleres deretter

- deretter erstatningskrav

Veiledende sats

3. Iveland kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november
2017 til og juster husleieprisen for året 2018.
4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme,
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 879 mill. kr, skjema 1 A:

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2018, skjema 1 B:

6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 19
178 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved
opptak av formidlingslån på 1 mill. kr i Husbanken.

7. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2018 på 17
350 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2018-2021
og årsbudsjett 2018 budsjettert til 1,0 mill. kr årlig.
10. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
11. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.

12. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en alminnelig
eiendomsskattesats til 7 promille jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd. For
eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en lavere eiendomsskattesats til
2 promille for følgende eiendommer: a) Bolig- og fritidseiendommer jfr
eiendomsskattelovens § 12 a, b) Huslause grunneiendommer, dvs. Ubebygde
eiendommer, jfr eiendomsskattelovens § 12 b.
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For
skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig
formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 a, samt bygninger med historisk verdi i
medhold av Eiendomsskatteloven § 7 b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter
Eiendomsskatteloven § 7 b).
Fritak etter § 7 pr. 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge
eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 c er gitt boligene med
seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31, Bnr 50, samt Gnr 7, Bnr 5 og Gnr 7, Bnr
40. Disse er fritatt i 5 år. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk fra om med 1.
januar 2017 har i utgangspunktet fritak for eiendomsskatt inntil 5 år jfr
Eiendomsskatteloven § 7 c.
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, medio mai, medio august
og medio november i skatteåret.
14. Skatt for 2018 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de
maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
15. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på
40 pst av frie inntekter.
16. Aktivitetshuset på Vatnestrøm ved Vatnestrøm Grendelag overføres 15 000 kr i
oppstartstilskudd fra rådmannens stabs ramme jfr søknad.
17. Det bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til
treningssenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i
kommunestyret 15.06.2017. Pengene dekkes inn via Rådmannens stab – kulturdelen.
18. Næringsabonnenter får fast vann- og avløpsabonnement lik boligabonnenter.
19. Økte kostnader til slamtømming fra kommunale avløpsanlegg – kr 140.000,- dekkes
inn ved at fastavgift og forbruksavgift avløp øker med 10% som forslått av
rådmannen, mens vannavgiftene kun økes med deflator 2,6%.
20. Brøyteavgiften for private veger reduseres til 4.900,- og ordningen med tilskudd til
sommervedlikehold avvikles som foreslått av rådmannen.
21. Tapte inntekter for forslagene 18 til 20 på ca kr. 200.000,- tilføres rammen til Drift og
Utvikling ved at man reduserer budsjett avsetning til ubundne fond i 2018.
22. Tilskudd til Iveland IL for kjøring av skiløyper reduseres ikke. Kr. 20.000,- tilføres
Ramme Rådmannens stab og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i
2018.
23. Rammen til skolen i Iveland økes tilsvarende 8 uketimer norsk for minoritetsspråklige
(ca 200.000,-). Beløpet tas fra disposisjonsfond flyktninger.

24. Bevilgning til treningssenter kr. 40.000,- ta fra disposisjonsfond. For finansiering av
pkt 17 i rådmannens forslag til budsjett.
25. Investering Skaiå barnehage skyves til 2020 og 2021.
26. Investering FDV vann/avløp settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
27. Investering FDV vei og bruer settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
28. Investering-Sanering Vestvoll, ny bolig utsettes til 2021.
29. Iveland kommune ønsker å legge til rette for byggeklare boligtomter i
Birketveitsområde. Egen sak fremmes til behandling i kommunestyret og eventuelle
kostnader nyttet til dette bes fremmes i tertialen.
Behandling:
Gro-Anita Mykjåland (Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 30: Budsjettskjema 2b. Investering Vatnestrøm lysløype tilføres kr. 200 000,- i
2018 og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i 2018.
Sig Tove Aasen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til punkt 21:
kr. 200.000,- tilføres rammen til Drift og Utvikling
Votering:
Forslaget til Gro-Anita Mykjåland (SP) ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til Sig Tove Aasen (Ap) falt med 5 mot 12 stemmer.
For: Sig Tove Aasen (Ap), Kari Bergskås (Ap), Øystein Kydland (Ap), Berit Hauan (Sp),
Gro-Anita Mykjåland (Sp)
Mot: Svein Hillestad (Krf), Daniel Glastad Hillestad (Krf), Thor Håkon Thomassen (Krf),
Brynjulf Aagesen (Krf), Audhild Bærheim (Krf), Sondre Birkeland (Krf), Hans Ivar Eieland
(Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), John Øina (Sp), Odd Håvard Dahle (V), May Britt Topland
(H), Atle Jørgensen (Frp)
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret vedtar formannskapet innstilling til økonomiplan 2018-2021 og
budsjett 2018 basert på rådmannens forslag med de forutsetningene som fremgår av
budsjettforslaget, jfr. Budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikt med
vedtatte endringer.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget
2018.
For 2018 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
Årsavgift for vann
Økning 10%
Inndekning Regnskap 2016 på
63%
Årsavgift for kloakk
Økning 10%
Inndekning Regnskap 2016 på
70%
Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 20%
Inndekning Regnskap 2016 på
79%. Krav om selvkost.

Tilkoblingsavgift for vann
Tilkoblingsavgift for kloakk
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Renovasjonsavgift
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Gebyr for kart– og delingsforretninger
Gebyr brøyting private veier

Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 4,1%

Kommunalt eide boliger

Økning med KPI

Kommunal omsorgsbolig heldøgns
bemanning

Økning med KPI

Øvrige omsorgsboliger

Økes med KPI

Leiesatser idrettshallen
Foreldrebetaling barnehage

Økning 2,6 %
Kr. 2 840 ,- prmnd.

Foreldrebetaling SFO

Kr. 110,- pr time

Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO

Kr. 100,- pr påbegynt
time
Økning 2,6 %

Foreldrebetaling i musikk– og
kulturskolen
Gebyr ved for sen henting SFO og
barnehage
Middagsbetaling for bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm
Transport (middagsombringing)
Full kost bygdeheimen
Egenandel hjemmehjelp inntekt under
2G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol
Gebyr for avleggelse av
kunnskapsprøven
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt
gang

Kr. 300/påbegynt time

Økning 2,6 %
Staten sine satser
gjelder
Staten sine satser
gjelder
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Staten sine satser
gjelder
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Inntil totalt kr. 130
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Tilsvarer økning SSB
kostnadsindeks
Nivå vurderes ift gjengs leie ved
hver nye leiekontrakt
Kr 8208,- pr mnd med tillegg på
10% for ektepar/samboere i felles
leilighet
2017 leie er fra kr. 3 500 til 7
500,- pr mnd ift bolig. Leienivået
tilpasses gjengs leie ved ny
leiekontrakt
Differensierte satser

Kun i spesielle tilfeller og ved
kapasitet.
2017 prisen er fra kr. 2 650 til 3
400,- pr år ift tilbud.
Skal dekke personalets lønn

Reguleres deretter
Reguleres deretter
Ny sak i 2017/2018 ift nytt
system

Reguleres deretter

- deretter erstatningskrav

3. Iveland kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november
2017 til og juster husleieprisen for året 2018.
4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme,
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 879 mill. kr, skjema 1 A:

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2018, skjema 1 B:

6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 19
178 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved
opptak av formidlingslån på 1 mill. kr i Husbanken.

7. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2018 på 17
350 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2018-2021
og årsbudsjett 2018 budsjettert til 1,0 mill. kr årlig.
10. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
11. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.

12. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en alminnelig
eiendomsskattesats til 7 promille jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd. For
eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en lavere eiendomsskattesats til
2 promille for følgende eiendommer: a) Bolig- og fritidseiendommer jfr
eiendomsskattelovens § 12 a, b) Huslause grunneiendommer, dvs. Ubebygde
eiendommer, jfr eiendomsskattelovens § 12 b.
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For
skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig
formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 a, samt bygninger med historisk verdi i
medhold av Eiendomsskatteloven § 7 b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter
Eiendomsskatteloven § 7 b).
Fritak etter § 7 pr. 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge
eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 c er gitt boligene med
seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31, Bnr 50, samt Gnr 7, Bnr 5 og Gnr 7, Bnr
40. Disse er fritatt i 5 år. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk fra om med 1.
januar 2017 har i utgangspunktet fritak for eiendomsskatt inntil 5 år jfr
Eiendomsskatteloven § 7 c.
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, medio mai, medio august
og medio november i skatteåret.
14. Skatt for 2018 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de
maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
15. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på
40 pst av frie inntekter.
16. Aktivitetshuset på Vatnestrøm ved Vatnestrøm Grendelag overføres 15 000 kr i
oppstartstilskudd fra rådmannens stabs ramme jfr søknad.
17. Det bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til
treningssenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i
kommunestyret 15.06.2017. Pengene dekkes inn via Rådmannens stab – kulturdelen.
18. Næringsabonnenter får fast vann- og avløpsabonnement lik boligabonnenter.
19. Økte kostnader til slamtømming fra kommunale avløpsanlegg – kr 140.000,- dekkes
inn ved at fastavgift og forbruksavgift avløp øker med 10% som forslått av
rådmannen, mens vannavgiftene kun økes med deflator 2,6%.
20. Brøyteavgiften for private veger reduseres til 4.900,- og ordningen med tilskudd til
sommervedlikehold avvikles som foreslått av rådmannen.
21. Tapte inntekter for forslagene 18 til 20 på ca kr. 200.000,- tilføres rammen til Drift og
Utvikling ved at man reduserer budsjett avsetning til ubundne fond i 2018.
22. Tilskudd til Iveland IL for kjøring av skiløyper reduseres ikke. Kr. 20.000,- tilføres
Ramme Rådmannens stab og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i
2018.
23. Rammen til skolen i Iveland økes tilsvarende 8 uketimer norsk for minoritetsspråklige
(ca 200.000,-). Beløpet tas fra disposisjonsfond flyktninger.

24. Bevilgning til treningssenter kr. 40.000,- ta fra disposisjonsfond. For finansiering av
pkt 17 i rådmannens forslag til budsjett.
25. Investering Skaiå barnehage skyves til 2020 og 2021.
26. Investering FDV vann/avløp settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
27. Investering FDV vei og bruer settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
28. Investering-Sanering Vestvoll, ny bolig utsettes til 2021.
29. Iveland kommune ønsker å legge til rette for byggeklare boligtomter i
Birketveitsområde. Egen sak fremmes til behandling i kommunestyret og eventuelle
kostnader nyttet til dette bes fremmes i tertialen.
30. Budsjettskjema 2b. Investering Vatnestrøm lysløype tilføres kr. 200 000,- i 2018 og
dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i 2018.

PS 66/17 Regulering Birketveit sentrum. Planvedtak.
Tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Birketveit sentrum, vedlegg 1 – 3, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Samstundes blir eldre reguleringsplan for Birketveit sentrum oppheva, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-14.
Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Birketveit sentrum, vedlegg 1 – 3, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Samstundes blir eldre reguleringsplan for Birketveit sentrum oppheva, jfr. plan- og
bygningsloven § 12-14.

PS 67/17 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og
naturmangfoldloven
Rådmannens innstilling:




Iveland kommune mener at vannforvaltningsplanen fremdeles skal være planer etter
plan- og bygningsloven.
Fylkeskommunen skal fremdeles være vannområdemyndighet.
Iveland kommune støtter ikke Klima- og Miljødepartementets forslag til endringer i
vannforskriften og naturmangfoldloven.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak:
 Iveland kommune mener at vannforvaltningsplanen fremdeles skal være planer etter
plan- og bygningsloven.
 Fylkeskommunen skal fremdeles være vannområdemyndighet.
 Iveland kommune støtter ikke Klima- og Miljødepartementets forslag til endringer i
vannforskriften og naturmangfoldloven.

PS 68/17 Søknad om permisjon fra alle politiske verv
Rådmannens innstilling:
Odd Ivar Aasen får fritak fra sine politiske verv til 1.1.2019. Han får fritak fra sine verv som:
1. Medlem av kommunestyret
2. Medlem av formannskapet
3. Medlem av valgnemnd
4. Medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS
5. Varamedlem til tjenesteutvalget
6. Varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte
1. Sondre Birkeland rykker opp som fast medlem av kommunestyret for Odd Ivar Aasen
2. Tor Håkon Thomassen rykker opp som fast medlem av formannskapet
3. Det velges nytt medlem av valgnemnd
4. Det velges nytt medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS
5. Vararepresentantene etter Odd Ivar Aasen rykker opp en plass på lista over
varamedlemmer til tjenesteutvalget
6. Det velges nytt varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte
Valgnemnda legger frem forslag til erstatter for Odd Ivar Aasen i punkt 3,4 og 6:
3. Svein Hillestad
4. Svein Hillestad
6. Tor Håkon Thomassen
Votering:
Rådmannens innstilling med Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak:
1. Sondre Birkeland rykker opp som fast medlem av kommunestyret for Odd Ivar Aasen
2. Tor Håkon Thomassen rykker opp som fast medlem av formannskapet
3. Svein Hillestad blir medlem av valgnemnd
4. Svein Hillestad blir medlem av representantskapet i Konsesjonskraft IKS
5. Vararepresentantene etter Odd Ivar Aasen rykker opp en plass på lista over
varamedlemmer til tjenesteutvalget
6. Tor Håkon Thomassen blir varamedlem til Kommunenes sentralforbunds fylkesmøte

RS 5/17 Referatsaker
RS 6/17 Setesdal Brannvesen – Ordfører orienterte at protokoller fra styremøter og
representantskap vil sendes ut elektronisk fremfor å løftes inn som referatsaker i
kommunestyret i fremtiden.

