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Godkjenning av innkalling og sakliste:
Framlegg om å sette sak  «Grunnlovsfesting av det lokale selvstyre» på sakskartet. Saka vart 
samrøystes vedteke å handsame som sak 15/14. Merknad frå Steinar Kyrvestad: Har ordførar 
og rådmann vurdert sin ugildskap i samband med sak 14/14 sidan begge har delteke i 
generalforsamling? 



Sissel Åkre og Knut J. Homme vart samrøystes valde til å underteikne protokollen.

Valle, 26.02.14

Gunn Marith Homme
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

---------------------------------- ----------------------------------
----------------------------------

Grunngjeve spørsmål:

Eg ser på Valle kommune si heimesida at det er gjort relativt store endringar i ansvarstilhøva.
Det vert opplyst at fylgjande område er lagt under rådmannen:  Personal- og økonomi på skulane og 
barnehagane, PPT, vaksenopplæringa og barnevernet. I tillegg  ligg vel leiaransvaret for  BEA framleis til 
rådmannen. Det pedagogiske  ansvaret vert ivaretatt av Leif Kvinlog i 60%. I tillegg er situasjonen når 
det gjeld leiarar:

 Mellombels styrar i Hylestad barnehage

 Mellombels rektor ved Valle  skule

 Ingen ass. rådmann/nestleiar ved kriser/sjukdom/andre hendingar

For underteikna framstår denne organiseringa med fylgjande mangler:

 Ein kjenner til at og tilsette har problem med situasjonen

 Leiinga er «pulverisert» og svært uoversiktleg

 Kvaliteten vil vere redusert p.g.a. manglande fagleg innsikt og manglande tid 

 Kva med ansvaret for til dømes pålagt   beredskap i kommunen?

I budsjettet  for 2014 var det vedtatt at ein p.g.a. endra fødselstal skulle  sjå på  verknadane for 
skule/barnehage i Valle kommune.

Vil ordføraren  sørgje  for at det vert på begynt eit arbeid med  ei  organisering av verksemda  Valle 
kommune som er tilpassa  framtida og der ein samstundes tek inn arbeidet med oppvekstsektoren? Når  
det gjeld andre sektorar er dette gjennomført i PLO

Mvh.

Bjørgulv T.Berg     KRF

Svar på grunngjeve spørsmål:
I Valle kommune er den interne organiseringa delegert til rådmannen. Kommunestyret har vedteke ein 
hovudstruktur for organisasjonen, men under dette har rådmannen fullmakt til å tilpasse organisasjonen 
etter behov, under dette opprette og nedlegge stillingar. 



Det er utarbeidd ein leiaravtale med rådmannen som omhandlar målsettingar for arbeidet og prioriterte 
saksfelt. Ein har årleg «medarbeidarsamtale» med rådmannen der ein går gjennom året som har gått, 
oppnådde mål og problemstillingar som har oppstått i året. Ein identifiserar og felt som skal prioriterast 
neste år.

Formannskapet og ordførar vert godt orientert av rådmannen om prosessar han arbeidar med.

Når det gjeld teknisk sektor, så har ein etter ei mindre vellukka tilsetting av teknisk sjef valt å gå vidare 
med at rådmannen er leiar for den avdelinga. Ein vurderer det som vellukka, der organiseringa er god og 
tenestene til innbyggjarane er betre m.a. når det gjeld byggjesakshandsaming.

Rådmannen er og i gong med ein omfattande prosess innan pleie og omsorg. Formannskapet oppfatter 
dette som ein god prosess og vert halde godt informert om framdrift og problemstillingar.

Når det gjeld oppvekstsektoren, så har leiar oppvekst eit halvt års permisjon. Dette er løyst gjennom at 
ein har inngått avtale med Bykle om at den felles skulefaglege rådgjevaren, Leif Kvinlog, tek eit større 
arbeid anslått til 60% stilling og at rådmannen har overordna styring.

Dette er ikkje noko varig løysing og som spørjaren nemner, så vedtok me i budsjettet at ein skulle sjå på 
organiseringa av skular og barnehage i kommunen. Dette arbeidet har rådmannen fullmakt til å sette i 
gong og innleiande prosessar er og i gong. Eg vil her presiere at føresetnaden er at 
«produksjonseiningane» to skular og to barnehagar ligg fast, men at ein kan sjå føre seg administrative 
strukturendringar.

Saksnr Innhold

PS 1/14 Referatsaker

RS 1/14 Høyringsuttale til "Brannstudien" - felles høyringsuttale frå 
Setesdalskommunane til departementet

RS 2/14 Tilsyn - open omsorg Heimesjukepleia

RS 3/14 Tilsyn - rådmannen

RS 4/14 Samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a - Informasjon om nye regler. 
Veileder

RS 5/14 Orientering om nytt rundskriv om odelsfrigjøring

RS 6/14 Tiltaksanalysane i Tovdal vassområde

RS 7/14 Tiltaksanalysane i Gjerstad/Vegår vassområde

RS 8/14 Tiltaksanalysane i Nidelva vassområde

RS 9/14 Tiltaksanalyserapport Otra

RS 10/14 Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen for Valle kommune

RS 11/14 Vedtak: Støtte til juleball

RS 12/14 Vedtak: Støtte til juleball

RS 13/14 Omorganisering av 110-regionene

PS 2/14 Førespurnader

PS 3/14 Forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper

PS 4/14 Vegadresser for hytteområda i Brokke

PS 5/14 Søknad om fritak frå verv som varamedlem til kommunestyret

PS 6/14 Kommunal øyeblikkeleg hjelp - døgntilbod

PS 7/14 Endring av gebyrregulativ for plan-, bygge- og delingsaksshandsaming i Valle 
kommune

PS 8/14 Klage på vedtak - skjenkeløyve Brokke Alpinsenter



PS 9/14 Justering av plass - storleikar og prisar i barnehagane

PS 10/14 Revidering av vedtekter for barnehagane i Valle kommune og pris for 
alternativ 3 og ekstra dag

PS 11/14 Saksframlegg: Endeleg handsaming av reguleringsplan for Stavedalen

PS 12/14 Utviding av møykjerommet/reparasjon av tak - finansiering

PS 13/14 Oppdatering av vedtekter Setesdal IKT

PS 14/14 Valle industribygg AS, ikkje offentleg



PS 1/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Referatsakene vart tekne til orientering.

RS 1/14 Høyringsuttale til "Brannstudien" - felles høyringsuttale frå Setesdalskommunane 
til departementet

RS 2/14 Tilsyn - open omsorg Heimesjukepleia

RS 3/14 Tilsyn - rådmannen

RS 4/14 Samvær med tilsyn etter barneloven §43a - Informasjon om nye regler - veileder

RS 5/14 Orientering om nytt rundskriv om odelsfrigjøring

RS 6/14 Tiltaksanalysane i Tovdal vassområde

RS 7/14 Tiltaksanalysane i Gjerstad/Vegår vassområde

RS 8/14 Tiltaksanalysane i Nidelva vassområde

RS 9/14 Tiltaksanalyserapport Otra

RS 10/14 Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen for Valle kommune

RS 11/14 Vedtak: Støtte til juleball

RS 12/14 Vedtak: Støtte til juleball

RS 13/14 Omorganisering av 110-regionene

PS 2/14 Førespurnader

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Kim Pedersen:
Kva tenkjer ordføraren/rådmannen om ein kross på det nye sentrumsbygget? Vil kommunen nekte kross på 
det nye sentrumsbygget?

Ordføraren:
Kommunen skal leggje til rette for livssyns nøytrale seremonilokale. Kommunen er plikta til å utforme 
salane i det nye sentrumsbygget ut frå kva slags livssynsgruppe som skal nytte lokala til ei kvar tid. 

Toralv Andersen:
Kvifor skal rådmannen sin avtale vere unnateke offentlegheit? 

Ordførar:
Valle kommune har valdt å ha denne lukka, men etter ei nærare vurdering kan me ikkje sjå at det er 
grunnlag for å halde denne  lukka. Eg skal syte for at denne vert gjort offentleg.

Toralf Andersen:
Er det slik at det berre er ordføraren som har lønsforhandlingar med rådmannen?

Ordføraren:
Formannskapet er forhandlingsutval for rådmannen.

Diverse spursmål vedr punkt i økonomiplan/budsjett for 
2014



1. Innføring av betaling i barnehagane.
Dette er omtalt på side 23/24 i ”Handlingsprogram og økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014”. 
Saka er presentert i alle utval og vore på høyring før endeleg handsaming i kommunestyremøte 
18.12.2013.
Det fråmkom forslag om utsetting, som fekk fleirtal, med grunngjeving at saka ikkje hadde vore på 
høyring med henvisning til Kapittel VII, §37 i Forvaltningsloven.
Underteikna har sjekka med jurist Eva Jørlo hos Fylkesmannen som bekreftar at sakshandsaminga som 
vart gjort er tilstrekkelig og ikkje treng å leggjast ut på høyring på nytt.

2. Kim Pedersen, kostnader forprosjekt sentrumsbygg
Påstand: Medgått 882.160 mot bevilgning 500.000
Medgått beløp er inkl mva mens bevilga beløp er eks mva.
I tillegg til dei 500.000 har eg 100.000 frå 2012, totalt 600.000 eks mva
Ført kostnad eks mva på denne kontoen var på det tidspunkt  705.728 .
Beløp som skal på andre konti er kr 55.531 som betyr netto medgått kr 650.666,- en overskridelse på 
50.666,-

Eivind Berg 20.2.14

Førespurnad frå Bjørgulv N Berg i OKU 11.2.2014

1. Kan rådmannen gjere greie for når kommunestyret har gjeve han fullmakt til å drive forprosjekt om 
regionalt kulturbygg åleine- utan politisk eller anna medverknad.

2. Kvifor er oppvekst og kulturutvalet sett på sida i denne saka.
3. Når skal k.sak 31/13 rapport frå arbeidsgruppa kulturhus i Valle opp til ny politisk behandling i 

kommunestyret.

1. Kommunestyret har ikkje gjeve rådmannen fullmakt til å drive forprosjekt om regionalt kulturbygg utan 
politisk eller anna medverknad.
Vidare er det ikkje korrekt at det ikkje har vore politisk medverknad i arbeidet med sentrumsbygg. Den 
administrative prosjektgruppa, sett saman av rådmannen, Frode Buen og Torunn Charlotte Lund, har 
heile tida rapportert til styringsgruppa, som er Formannskapet. Viser til vedtak i formannskapet 
19.9.12 (vedlegg 1) om i gangsetting av dette forprosjektet, kor følgjande vart vedteke:
Prosjektgruppa vil bestå av representantar frå administrasjonen.  Ressursgruppe vil vere 
Sentrumsforeininga.
Styringsgruppe vil vere formannskapet (peikar også ut prosjektansvarleg). 
Styringsgruppa har hatt  5 møte . «Anna medverknad» har det vore i form av at  prosjektgruppa m.a. 
har hatt fleire møte med næringslivet og mottatt ulike innspel til arbeidet.
Det er kommunestyret som eventuelt vedtek om Valle  skal  søkje om slik status, og Aust-Agder 
fylkeskommune avgjer om vi eventuelt får det. 
Som vi alle er klar over, vart det (i 2012?) gjort eit politisk vedtak om at vi ikkje skal ha regionalt 
kulturhus i Valle kommune. 

T.C. N. Lund har tidlegare orientert om dette på fagdag om kulturhus i april 2013, kor BNB var til stades 
3 gongar i Oppvekst- og kulturutvalet (OKU) hausten 2013 (3.9. + to gongar i november- eller 
desembermøtet) 
I kommunestyret i desembermøtet: 
spørsmålet om regionalt kulturhus har kome opp igjen pga følgjande:
OKU vedtok 13.9.13. at Valle kommune ser fram til avklaringar på dette området. BNB var til 
stades på det nemnte møtet. 

I styringsgruppemøte nr 5 den 16.10.13, pkt 2 i referatet vart det bestemt:
”Det må arbeidast vidare med finansiering og det er ei målsetting å oppnå status som regionalt 
kulturbygg for dermed å få tilgang på mest mogeleg ekstern finansiering.”



Vedkomande arbeidet med kulturhus i Valle, har OKU hatt innverknad på det viset at dei handsama 
arb.gruppa for kulturhus sin rapport i mai  2013, og dei gjorde dessutan det nemnte vedtaket  i møte 
3.9.13.

2. Når det gjeld rapporten som arbeidsgruppa for lokale kulturhus i Valle kommune har lagt fram, er det 
korrekt at den ikkje er formelt vedteke i Kommunestyret. Den sto på sakskartet i kommunestyremøtet 
den 29.5.2013, men vart utsett. Men slik eg ser det, må saka truleg tilbake til OKU, då OKU (under leiing 
av BNB i det aktuelle utvalsmøtet i førekant av kommunestyret) etter mi vurdering har gjort eit ugyldig 
vedtak. Dette ved at dei har gått inn i sjølve rapporten og endra i gruppa si tilråding. Dette skjedde 
dessutan i eit møte der leiar av OKU, Bjørgulv T. Berg, som også var leiar for arbeidsgruppa for lokale 
kulturhus i Valle, ikkje var til stades, og kor BNB var møteleiar og hadde dobbeltstemme, og kor det 
mangla ein varamann.  

Torunn Charlotte Lund og Eivind Berg 25.2.2014

3. Når det gjeld rundkøyring på RV 9 er denne føreslegen skuva ut i tid i forbindelse med 
økonomiplanbehandlinga for 2013 i desember 2012. Forslaget om rundkøyring på RV9 er kommen frå 
sentrumsforeininga. Underteikna har teke opp spursmålet med dei og fått skriftleg tilbakemelding om 
at denne ikkje bør prioriterast framfor eit sentrumsbygg.

Eivind Berg 25.2.2014

PS 3/14 Forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 11.02.2014

Handsaming: 

Ordførar orienterte om kommunalt forsøk med snøskuterløyper.

Avrøysting:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke

Vedtak:

Valle kommune innfører forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper slik det ligg føre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Tilleggsframlegg frå Steinar Kyrvestad:
Valle kommune vil utarbeide plan for motorisert ferdsel med vekt på bruk av snøskuter.
-Valle kommune vil gjennom dette arbeidet utfordre storsamfunnet i høve bruk av areal i kommunen som er 
bandlagt etter særlov i nasjonale forskrifter og regionale planer.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegget fekk 7 røyster og fall.

Vedtak:
Valle kommune innfører forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper slik det ligg føre.

PS 4/14 Vegadresser for hytteområda i Brokke

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 11.02.2014

Handsaming: 



Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke

Vedtak:

Løefjødd 1068 Løefjellvegen

1069 Løefjellsvingen

1071 Løefjellbakken

1072 Løefjellslii

1073 Løefjellstigen

Furestøyl 1074 Furestøylvegen

1075 Furestøylslii 

Kvisletoppen 1076 Kvislelivegen

1070 Furåsen

1077 Kvisleåsen

1080 Kvisletoppen

Sitåsen 1079 Sitåsteigen

1081 Sitåssvingen

1082 Sitåsvegen

1083 Øvre Sitåsen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå Ordførar:
Straumsvegen RV 9 til krysset på Straume og nord til tunet med Tor Straume
Birkelandsvegen frå krysset og utover mot Birkeland til kommunegrensa
Tjurremovegen frå RV 9 over dammen til kryss med Birkelandsvegen.

Røysting: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke
Framlegg frå ordførar vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Løefjødd 1068 Løefjellvegen

1069 Løefjellsvingen

1071 Løefjellbakken

1072 Løefjellslii

1073 Løefjellstigen

Furestøyl 1074 Furestøylvegen

1075 Furestøylslii 

Kvisletoppen 1076 Kvislelivegen

1070 Furåsen

1077 Kvisleåsen

1080 Kvisletoppen

Sitåsen 1079 Sitåsteigen

1081 Sitåssvingen

1082 Sitåsvegen

1083 Øvre Sitåsen



Straumsvegen RV 9 til krysset på Straume og nord til tunet til Tor Straume
Birkelandsvegen frå krysset og utover mot Birkeland til kommunegrensa
Tjurremovegen frå RV 9 over dammen til kryss med Birkelandsvegen.

PS 5/14 Søknad om fritak frå verv som varamedlem til kommunestyret

Rådmannen tilrår:
Magnhild Bø Heddeland frå fritak frå vervet som varamedlem til kommunestyret ut resten av 
valperioden. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Toralv Andersen ber kommunestyret vurdere sin ugildskap då han er far til søkjar.
Toralv Andersen vart samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot plassen.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Magnhild Bø Heddeland frå fritak frå vervet som varamedlem til kommunestyret ut resten av valperioden. 

PS 6/14 Kommunal øyeblikkeleg hjelp - døgntilbod

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.01.2014

Handsaming: 
Framlegg frå Steinar Kyrvestad:

 Pasientane skal ha ei kjent eller avklart diagnose
 Vertskommunesamarbeid Helse Valle/Bykle skal evaluerast.
 Kommunal Øyeblikkeleg hjelp vert å leggje til Valle
 Ordføraren får i oppgåve å legge til rette for at kommunestyret får høve til å drøfte framtidas 

helsetilbod i kommunen. Gjerne i samband med evalueringa av vertskommunesamarbeidet 
Bykle/Valle. Drøftinga må og gjelde distriktsmedisinske senter og overføring av andre 
helsetenester til distriktsmedisinsk senter.

Framlegget frå Steinar Kyrvestad fekk ei røyst.

Tilrådinga fekk 4 røyster og vart vedteke.

Vedtak:
Bykle, Valle, Bygland og Evje/Hornnes kommunar stillar seg bak ein felles søknad til Helsedirektoratet om å få 
etablere eit regionalt kommunalt øyeblikkeleg hjelp – døgntilbod beståande av to senger lokalisert til Evje.

Valle kommune føreset at tilbodet er fullfinansiert gjennom tilskotet frå helseføretaket.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Frode Verpe ber kommunestyret vurdere sin ugildskap då han har vore med på forarbeidet til denne saka.
Frode Verpe vert funne ugild til å handsame saka og forlot plassen.
Margit Dale ber kommunestyret vurdere sin ugildskap då ho er gift med Frode Verpe. Margit Dale er ikkje ugild til 
å handsame saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:



Bykle, Valle, Bygland og Evje/Hornnes kommunar stillar seg bak ein felles søknad til Helsedirektoratet om å få 
etablere eit regionalt kommunalt øyeblikkeleg hjelp – døgntilbod beståande av to senger lokalisert til Evje.

Valle kommune føreset at tilbodet er fullfinansiert gjennom tilskotet frå helseføretaket.

PS 7/14 Endring av gebyrregulativ for plan-, bygge- og 
delingsaksshandsaming i Valle kommune

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.02.2014

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Nye satsar for bygge- og delesakshandsaming vert vedteke slik dei ligg føre, med verknad frå 01.01.2014

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå Bjørgulv N. Berg:
Som tilrådinga med følgjande endringar
Plan og bygningslova Kapittel 12 detaljplan. 
Detaljplan over 10 einingar + tillegg for kvar eining kr. 500,-

Pkt. B5 byggesaksgebyr
§ 20.1 oppføring av fritidsbustad med 1 bueining kr. 6681,-

Røysting:
Tilrådinga slik den ligg føre med unntak av det som gjeld framlegg frå Bjørgulv N. Berg vart samrøystes vedteke.

Framlegg frå Bjørgulv N. Berg fekk 13 røyster og vart vedteke.

Vedtak:
Nye satsar for bygge- og delesakshandsaming vert vedteke slik dei ligg føre, med følgjande endringar, og med 
verknad frå 01.01.2014:

Plan og bygningslova Kapittel 12 detaljplan. 
Detaljplan over 10 einingar + tillegg for kvar eining kr. 500,-

Pkt. B5 byggesaksgebyr
§ 20.1 oppføring av fritidsbustad med 1 bueining kr. 6681,-

PS 8/14 Klage på vedtak - skjenkeløyve Brokke Alpinsenter

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå ordførar:
Saka vert utsett til ein har avklart tilhøva vedk. merknad til saklista.
Kommunestyrets vedtak i bevillingssaker kan ikkje påklagast. Tidlegare fulgte dette av forvaltningslova § 28 annet 
ledd.  Ved kommunelovas iverksetjing 1. januar 1993 vart forvaltningslova § 28 endra slik at det vart alminneleg 
adgang til å påklage vedtak truffe av kommunestyret eller formannskap, men bestemmelsen omfatter ikkje vedtak 
etter alkohollova. Unntaket frå klageadgang er presisert i forskrift av 18. desember 1992 nr. 1256 til 
forvaltningslova, og er begrunna i at det på detteområdeti større grad enn på andre forvaltningsområder gjer seg 
gjeldande kryssande omsyn. Alkohollova byggjer på den tanke at fordi alkohol kan ha ei samfunnsskadeleg verknad 
bør forbruket avgrensast. Lovgjevar har derfor ikkje lagt opp til at det skal bære preg av å vere ei rettigheit å få lov 
å selgje eller skjenke alkohol, og dei som ynskjer å gjere seg næring av dette må innordne seg den alkoholpolitikk 
kommune i kraft av lova som er gjeve stor fridom til å utforme. Denne grunnleggjande interessekonflikt er det viktig 
å ha for auge ved vurdering av om det skal innførast klageadgang også i bevillingssaker.



Framlegget vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Saka vert utsett til ein har avklart tilhøva vedk. merknad til saklista.
Kommunestyrets vedtak i bevillingssaker kan ikkje påklagast. Tidlegare fulgte dette av forvaltningslova § 28 annet 
ledd.  Ved kommunelovas iverksetjing 1. januar 1993 vart forvaltningslova § 28 endra slik at det vart alminneleg 
adgang til å påklage vedtak truffe av kommunestyret eller formannskap, men bestemmelsen omfatter ikkje vedtak 
etter alkohollova. Unntaket frå klageadgang er presisert i forskrift av 18. desember 1992 nr. 1256 til 
forvaltningslova, og er begrunna i at det på detteområdeti større grad enn på andre forvaltningsområder gjer seg 
gjeldande kryssande omsyn. Alkohollova byggjer på den tanke at fordi alkohol kan ha ei samfunnsskadeleg verknad 
bør forbruket avgrensast. Lovgjevar har derfor ikkje lagt opp til at det skal bære preg av å vere ei rettigheit å få lov 
å selgje eller skjenke alkohol, og dei som ynskjer å gjere seg næring av dette må innordne seg den alkoholpolitikk 
kommune i kraft av lova som er gjeve stor fridom til å utforme. Denne grunnleggjande interessekonflikt er det viktig 
å ha for auge ved vurdering av om det skal innførast klageadgang også i bevillingssaker.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Bjørgulv T. Berg ber komnunestyret vurdere sin ugildskap då han er sakshandsamar. Bjørgulv T. Berg vart funne 
ugild til å handsame saka.

Framlegg frå Kim Pedersen:
Klaga vert ikkje teken til følgje.

Røysting:
Framlegget frå Kim Pedersen fekk 4
Tilrådinga frå formannskapet fekk 10 røyster og vart vedteke.

Vedtak:
Klaga vert teken til følgje.

PS 9/14 Justering av plass - storleikar og prisar i barnehagane

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutval - 25.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå Kim Pedersen:
Valle kommune held fram  med gratis barnehage med følgjande grunngjeving:

Punkt 1.  Dette vil vere positivt for å oppretthalde eit godt tilbod for borna i Valle Kommune.
Punkt 2.  Det vil vere med på å trygge arbeidsplassane i barnehagane i Valle kommune.
Punkt 3.  Dette vil og vere positivt for privat og offentlig sektor.
Punkt 4.  Eit pluss for folkehelsa i Valle.
Finansieres med overføringer.

Framlegg frå Bjørgulv T.Berg:
Som rådmannens tilråding med følgjande tillegg: 
Vedtaket vert iverksett ved nytt barnehageår 2014/2015.

Røysting: 
Rådmannens tilråding med tillegg fekk 4 røyster
Kim Pedersen sitt framlegg fekk ei røyst.

Vedtak:
Ein tilrår å vedta justeringa av plass-storleikane og prisane slik framlegget viser.
Vedtaket vert iverksett ved nytt barnehageår 2014/2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 



Framlegg frå Kim Pedersen:
Valle kommune held fram med gratis barnehage med følgjande grunngjeving:

Punkt 1.  Dette vil vere positivt for å oppretthalde eit godt tilbod for borna i Valle Kommune.
Punkt 2.  Det vil vere med på å trygge arbeidsplassane i barnehagane i Valle kommune.
Punkt 3.  Dette vil og vere positivt for privat og offentlig sektor.
Punkt 4.  Eit pluss for folkehelsa i Valle.
Finansierast med overføringar.

Tilleggsframlegg frå Frode Verpe:
Som tilrådinga frå oppvekst- og kulturutvalet med følgjande tillegg til opphaldsprisane: 80% plass kr.  1950 ,-

Røysting:
Framlegg frå Kim Pedersen fekk fire røyster.

Tilrådinga frå Oppvekst- og kulturutvalet fekk 11 røyster.

Tilleggsframlegget frå Frode Verpe vart samrøystes vedteke

Vedtak:
Ein tilrår å vedta justeringa av plass-storleikane og prisane slik framlegget viser med følgjande tillegg til 
opphaldsprisane:  80% plass kr.  1950 ,-
Vedtaket vert iverksett ved nytt barnehageår 2014/2015.

PS 10/14 Revidering av vedtekter for barnehagane i Valle kommune og pris 
for alternativ 3 og ekstra dag

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturutval - 25.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå oppvekst og kulturutvalet:
Som tilrådinga med følgjande endringar:

Pkt. 5.
Kommunestyret eller den kommunestyret delegerer til fører tilsyn med barnehagane

Pkt. 8 
Opningstida er frå kl. 07.00 – 16.00, eller vert fastsett av barnehageeigar etter drøfting med SU.
Nytt barnehageår tek til 15.august.

Pkt. 17
Endringar vert normalt gjort i budsjettmøte i desember og gjort gjeldande frå 15.08 i nytt år.

Avsnitt: Ein gjer unntak for dette i 2014 i samband med at ein går frå gratis barnehage til betaling. Dei nye 
betalingssatsane gjeld så snart det er formelt mogleg,dvs. med ein månads varsel frå den 1. i månaden etter at 
vedtektene og betalingssatsane er vedteke – vert stroke.

Framlegget med følgjande endringar vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Som tilrådinga med følgjande endringar:

Pkt. 5.
Kommunestyret eller den kommunestyret delegerer til fører tilsyn med barnehagane

Pkt. 8 
Opningstida er frå kl. 07.00 – 16.00, eller vert fastsett av barnehageeigar etter drøfting med SU.
Nytt barnehageår tek til 15.august.

Pkt. 17
Endringar vert normalt gjort i budsjettmøte i desember og gjort gjeldande frå 15.08 i nytt år.



Avsnitt: Ein gjer unntak for dette i 2014 i samband med at ein går frå gratis barnehage til betaling. Dei nye 
betalingssatsane gjeld så snart det er formelt mogleg,dvs. med ein månads varsel frå den 1. i månaden etter at 
vedtektene og betalingssatsane er vedteke – vert stroke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Tilleggsframlegg frå Frode Verpe:
Som vedtaket i Oppvekst- og kulturutvalet  med følgjande tilllegg:
Pkt. 17 tillegg: Familiar som har ein samla pensjonsgjevande inntekt inntil til 3 G kan søkje om redusert 
opphaldsbetaling.

Tilleggsframlegg frå Steinar Kyrvestad:
-Kommunen kartlegg foreldra og borna sine behov før ein fastset opphaldstidene i barnehagen.
-Barnehagane gjev og eit fleksibelt tilbod på 4 dagar i veka. Opphaldet kan variere frå 45% (kjernetid) til 80% 
fulltid.

Røysting:
Tilrådinga frå Oppvekst og kulturutvalet vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegget frå Frode Verpe vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Steinar Kyrvestad fekk fire røyster.

Vedtak:
Som tilrådinga med følgjande endringar:

Pkt. 5.
Kommunestyret eller den kommunestyret delegerer til fører tilsyn med barnehagane

Pkt. 8 
Opningstida er frå kl. 07.00 – 16.00, eller vert fastsett av barnehageeigar etter drøfting med SU.
Nytt barnehageår tek til 15.august.

Pkt. 17
Endringar vert normalt gjort i budsjettmøte i desember og gjort gjeldande frå 15.08 i nytt år.

Avsnitt: Ein gjer unntak for dette i 2014 i samband med at ein går frå gratis barnehage til betaling. Dei nye 
betalingssatsane gjeld så snart det er formelt mogleg,dvs. med ein månads varsel frå den 1. i månaden etter at 
vedtektene og betalingssatsane er vedteke – vert stroke.

Pkt. 17 tillegg: Familiar som har ein samla pensjonsgjevande inntekt inntil 3 G kan søkje om redusert 
opphaldsbetaling.

PS 11/14 Saksframlegg: Endeleg handsaming av reguleringsplan for 
Stavedalen

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 11.02.2014 

Handsaming: 

Tilleggsframlegg frå plan- og miljøutvalet:
Rådmannen får i oppdrag i å sjå på høve for å utarbeide utbyggingsavtaler på lik linje med andre utbyggingar i 
kommunen.

Avrøysting:

Rådmannen si tilråding med tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke.



Vedtak:

Reguleringsplanen for Stavedalen, plankart og føresegner sist korr. 24.01.2014 vert vedteken, jf Plan- og 
Bygningslova § 12-12.

Reguleringsplanen vert gjeven rettsverknad med 2 års forlenging, dvs 7 år etter vedtaksdato, jf Plan- og 
bygningslova § 12-4.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Steinar Kyrvestad ber kommunestyret vurdere sin ugildskap då han er grunneigar i området. Steinar Kyrvestad vert 
samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot plassen.

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Reguleringsplanen for Stavedalen, plankart og føresegner sist korr. 24.01.2014 vert vedteken, jf Plan- og 
Bygningslova § 12-12.

Reguleringsplanen vert gjeven rettsverknad med 2 års forlenging, dvs 7 år etter vedtaksdato, jf Plan- og 
bygningslova § 12-4.

PS 12/14 Utviding av møykjerommet/reparasjon av tak - finansiering

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.02.2014

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner dei reviderte planane for utviding av møykjerommet/reparasjon av 
tak med ei budsjettramme på kr. 5.000.000,-.

2. Kommunestyret godkjenner fylgjande finansiering av tiltaket:

Bruk av ledige lånemidlar frå 2013 kr. 3.100.000,-
Disposisjonsfond 25699319 kr.    200.000,-
Spelemidlar kr.    700.000,-

kr. 4.000.000,-
25%mva kr. 1.000.000,-

Kr. 5.000.000,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Torunn Charlotte Lund ber kommunestyret vurdere hennes ugildskap då ho har vore med å tilrettelagt for saka.
Torunn Charlotte Lund vart funne ugild til å handsame saka og forlot plassen sin.

Framlegg frå Sissel Åkre:
Saka vert utsett.

Framlegget frå Sissel Åkre fekk ei røyst.

Tilrådinga fekk 14 røyster og vart  vedteke. 

Vedtak:

3. Kommunestyret godkjenner dei reviderte planane for utviding av møykjerommet/reparasjon av 
tak med ei budsjettramme på kr. 5.000.000,-.

4. Kommunestyret godkjenner fylgjande finansiering av tiltaket:



Bruk av ledige lånemidlar frå 2013 kr. 3.100.000,-
Disposisjonsfond 25699319 kr.    200.000,-
Spelemidlar kr.    700.000,-

kr. 4.000.000,-
25%mva kr. 1.000.000,-

Kr. 5.000.000,-

PS 13/14 Oppdatering av vedtekter Setesdal IKT

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.02.2014

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Kommunestyret i Valle godkjenner vedlagte oppdatering av vedtektene i Setesdal IKT i samband med at Iveland 
går inn som deltakarkommune i saman med Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Kommunestyret i Valle godkjenner vedlagte oppdatering av vedtektene i Setesdal IKT i samband med at Iveland 
går inn som deltakarkommune i saman med Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.

PS 14/14 Valle industribygg AS

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.02.2014

Handsaming: 
Tilleggsframlegg frå ordførar:
Eigarane av Valle Industribygg AS må ta ansvar for restgjelda i selskapet. Valle kommune vil ta initiativet til ein 
prosess mellom partane for å finne ei løysing.

Framlegg frå Steinar Kyrvestad:
I saka manglar rekneskap for perioden 2009 og frametter, det manglar også møtebok for generalforsamling i 
perioden frå 2009 og frametter. Dette burde vore med som vedlegg til saka. Det er ikkje greia ut kva skjer med ei 
eventuell restgjeld i Valle industribygg på kr. 1 300 000,-
Aust-Agder fylkeskommune og Aust-Agder næringsselskap må ta sin del av ansvaret for tapa. Valle sparebank må 
også bidrage.
Formannskapet tilrår at Valle industribygg AS vert slege konkurs om dei andre eigarane, Aust-Agder 
fylkeskommune og Aust-Agder næringsselskap, ikkje vil bidrage og Valle sparebank ikkje vil ettergjeve gjeld.

Røysting:
4 røysta for tilrådinga med tilleggsframlegg
1 røysta for framlegget

Vedtak:
Valle kommune tilrår sal av Valle industribygg for kr 2.650.000 i tråd med avtale sett opp av Næringsmegleren. 
Eigarane av Valle Industribygg AS må ta ansvar for restgjelda i selskapet. Valle kommune vil ta initiativet til ein 
prosess mellom partane for å finne ei løysing.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 



Framlegg frå Steinar Kyrvestad:
Ber kommunestyret vurdere om saka vert handsama for opne dører.

Knut Hagen ber kommunestyret vurderehans ugildskap då han jobbar i firma som er mogleg kjøpar av bygget.
Knut Hagen vert samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot plassen.

Torunn Charlotte N. Lund ber kommunestyret vurdere hennar ugildskap då ho er gift med tidlegare styreleiar.
Torunn Charlotte N. Lund vart samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot plassen.

Spørsmål frå Steinar Kyrvestad:

 Har rådmann og ordførar vurdert om dei er ugilde til å handsame saka om Valle Industribygg 
L/L

 Begge er til stades på generalforsamling i Valle Industribygg L/L 06. juni 2013 og har 
underteikna møteboka.

 Sak 8 på general forsamlinga var sal av industribygg på Rysstad.
 Sak 9. Drøfting av Valle kommune sitt «tilskot» kr. 300 000,-….
 Valle Industribygg L/L er delvis privat eigd.

Ordførar og rådmann vurderer seg som gild til å handsame saka.
Fire røysta for at ordførar er ugild til å handsame saka 8 røysta for at han var gild.
Fire røysta for at rådmannen er ugild til å handsame saka 8 røysta for at han var gild.

Møtet vart samrøystes vedteke å handsame i ope møte, og møtet vart opna.

Framlegg frå Steinar Kyrvestad:
Kommunestyret vedtek at det vert ei ekstern gransking av Valle Industribygg L/L og Valle kommune si rolle i høve 
GD Laftebygg i perioden 2009-2014.
-Kvifor.
Sjå revisors rapport av 29.10.2010 til kontrollutvalet. «Korleis verksemda i bygget vert driven. Ordførar har 
oppfatta at leiar i kontrollutvalet er kritisk til korleis verksemda i bygget vert driven. Revisor har forhøyrt seg om 
dette. Det har ikkje kome fram opplysningar som skulle tilseie brot på vilkåra i leigeavtalen mellom Valle 
Industribygg L/L og leigetakar. Revisor kan ikkje gå inn i forhold som eventuelt måtte sortere inn under 
Arbeidstilsynet, Setesdal Brannvesen IKS eller Skatteetaten».
«Kontrollutvalet sin uttale. Kontrollutvalet stiller seg positiv til ny næringsverksemd i Valle kommune»
-Det framkjem i artikkel i Agderposten at leige ikkje er betalt. Dette burde kome fram i revisor sin rapport og 
handsaminga i kontrollutvalet/Kommunestyret hadde truleg vorte annleis.
Sjå oppslag i Agderposten.
Vedlegg: Revisor sin rapport «Vedr. nytt industribygg på Rysstadmo bygd av Valle Industribygg LL» av 
29.10.2010.

Framlegg frå ordføraren:
I oppfylgjinga av denne saka har Aust-Agder næringsselskap sagt nei til å gå inn med meir kapital. Dei er opne for 
å selje aksjane til Valle kommune. Valle sparebank synte seg å vere opne for ei «lokal løysing» med å dekke inn 
underdekninga som er stipulert til ca. kr. 1,2 millionar med 50% på Valle kommune og 50% på Valle Sparebank. 
Dette vert gjort som ei trinnvis løysing der ein dekker inn kr. 800 00,- no og resten når alle transaksjonane i Valle 
Industribygg (sal og seksjonering i Øyne) er gjennomført. Valle sparebank vil kunne frigjeve pant under den 
føresetnaden.

Ein vedtek difor følgjande:

1. Valle kommune tilrår sal av industribygget på Rysstad for kr. 2 650 000,- i tråd med avtale sett 
opp av Næringsmeglaren.

2. Valle kommune kjøper aksjane til Aust-Agder næringsselskap og Aust-Agder fylkeskommune i 
Valle industribygg for kr. 1,-

3. Valle kommune løyver kr. 400 000,- av næringskontoen 14709-2200-325 til styrking av 
aksjekapitalen i Valle Industribygg L/L.

Alternativ røysting:
Framlegg frå ordførar fekk 9 røyster og vart vedteke.
Framlegg frå Steinar Kyrvestad fekk 4 røyster



Vedtak:
I oppfylgjinga av denne saka har Aust-Agder næringsselskap sagt nei til å gå inn med meir kapital. Dei er opne for 
å selje aksjane til Valle kommune. Valle sparebank synte seg å vere opne for ei «lokal løysing» med å dekke inn 
underdekninga som er stipulert til ca. kr. 1,2 millionar med 50% på Valle kommune og 50% på Valle Sparebank. 
Dette vert gjort som ei trinnvis løysing der ein dekker inn kr. 800 00,- no og resten når alle transaksjonane i Valle 
Industribygg (sal og seksjonering i Øyne) er gjennomført. Valle sparebank vil kunne frigjeve pant under den 
føresetnaden.

Ein vedtek difor følgjande:

1. Valle kommune tilrår sal av industribygget på Rysstad for kr. 2 650 000,- i tråd med avtale sett 
opp av Næringsmeglaren.

2. Valle kommune kjøper aksjane til Aust-Agder næringsselskap og Aust-Agder fylkeskommune i 
Valle industribygg for kr. 1,-

3. Valle kommune løyver kr. 400 000,- av næringskontoen 14709-2200-325 til styrking av 
aksjekapitalen i Valle Industribygg L/L.

PS 15/14 Grunnlovsfesting av det lokale selvstyre

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2014

Handsaming: 
Framlegg frå ordførar:
Valle kommune sender inn ei oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale sjølvstyret.
Framlegget vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Valle kommune sender inn ei oppmoding til stortinget om grunnlovsfesting av det lokale sjølvstyret 

VEDLEGG:








