
Årsmelding
2012 



Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens kommentar

2. Politisk og administrativ organisering 

3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse   

5. Samfunnsutvikling 

6. Rapport fra enhetene
Enhet 10 Politisk område
Enhet 11 Rådmannen
Enhet 12 Økonomi

 Enhet 13 Servicetorget  
 Enhet 20 Oppvekst  
 Enhet 21 Iveland skole  
 Enhet 22 Vatnestrøm Oppvekstsenter

Enhet 23 Skaiå Barnehage
 Enhet 30 Pleie og omsorg   
 Enhet 31 Nav kommune  
 Enhet 32 Helse  
 Enhet 40 Kultur og informasjon  
 Enhet 60 Drift og utvikling  
 Investeringer 
 Prosjekt kommentarer 

Forsidebilde: Åkle. Foto: Bildet produsert av Arkitekt Ole Roald



DEL	1	 Rådmannens	kommentar
Folketallsutvikling 
Iveland kommunestyres hovedmålsetting om 1500 innbyggere i 2015 er et meget viktig mål for fortsatt positiv 
utvikling i kommunen. Det arbeides kontinuerlig for å øke antall innbyggere ved at man har fokus på et godt 
tjenestetilbud, gode boforhold, lokal næringsutvikling, samt samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 
Siden sommeren 2007 har innbyggertallet ligget stabilt på over 1 200 og det har vært en jevn vekst. I 2011 og 
2012 har folketallet variert fra 1 316 til 1 277 i 2012 som laveste telling. Det var en positiv utvikling i slutten av 
2012 og Iveland kommune hadde 1 287 innbyggere ved årsskiftet 2012/2013, og det stiger utover 2013. 

Tilfredsstillende økonomisk resultat
Iveland kommune har et positivt netto driftsresultat på 7,98 mill. kr. Regnskapet viser totale driftsinntekter på 
124,2 mill. kr, og driftsutgifter på 128,0 mill. kr. Bruttodriftsresultat blir da negativt med 3,8 mill. kr. Netto 
finansinntekter er på 7,7 mill. kr og består av finansinntektene på 10,1 mill. kr og finansutgiftene med 2,3 mill. 
kr. Man fikk en gevinst på finansielle omløpsmidler med 1,0 mill. kr. Netto driftsresultat tilsvarer 6,4 % av 
driftsinntektene og er bra, dette kommer blant annet av et premieavvik på 2 mill. kr. som kommunen må ut med 
senere år. Driftsutgiftene i 2012 preges av høy aktivitet og tilfredsstillende fremdrift på vedtatte investeringer. 
Investeringsregnskapet har et underskudd på 13,9 mill. kr på bakgrunn av ikke opptatt lån som vedtatt.

God kvalitet og stor produksjon 
Kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes i hovedsak som god. Enheter har fokus på kvalitet og tilgjengelighet, samt 
på dimensjonering av personalressursene til de enkelte oppgavene. Kommunen har hatt høy tjenesteproduksjon i 
2012, og har med dette fått effektuert de fleste politiske og sentralt initierte oppgavene. Kommune har 
gjennomført flere store investeringer i 2012 som bygger opp om målet i Kommuneplanen. Iveland har god 
barnehagedekning, og har tilrettelagt og gjennomførte nødvendige endringer ved PLO i trå med kravene fra 
Samhandlingsreformen. Sammen med Vennesla kommune etablerte man et lokalt Øyeblikkelig hjelp tilbud for 
begge kommunene i Vennesla. Økte sosiale utfordringer har medført økt brukerkontakt, ressursbruk og tiltaks-
bruk. Kommunen bosatte flere nye flykninger som krevde økte ressurser. Deler av Åkle ble ferdigstilt høsten 
2012 og er en viktig del av samfunnsutviklingen. Man igangsatte utbygging av Ivelandshallen og nybygg på
Vatnestrøm oppvekstsenter, begge er store prosjekter som har krevd mye av Drift og Utvikling. Skolen har vist 
stor fleksibilitet og drevet en god skole i midlertidige lokaler. Prosjektet Kvalifisert for Framtiden er igangsatt 
for å skape en ennå bedre skole. Det har vært høy tjenesteproduksjon ved Servicetorget og Økonomienheten. 

Dyktige ansatte og politikere 
Tjenestekvaliteten og gjennomføringsevnen er viktig for veksten i Iveland kommune. Jeg vil berømme både 
ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid, god innsats, løsningsorientering og høy grad av budsjettlojalitet. 
Samarbeidet mellom kommunestyret og administrasjonen fungerer godt og hensiktsmessig. I 2012 gjennomførte 
man opplæring for flere grupper ansatte og politikere for å skape en ennå bedre tjenesteproduksjon. 

Videre utvikling 
Iveland står foran en spennende epoke. Det er realistisk å forvente en befolkningsvekst i de kommende årene 
men i noe lavere grad enn fram til 2011. Situasjonen med mangel på boligtomter er endret da flere boligområder
har klargjorte tomter og Åkle utvikles med leiligheter. Videreutvikling av Åkle og skolene vil få fokus i 2013 og 
2014, i tillegg til vedlikehold og energiøkonomisering. Kommunen skal i 2013 jobbe med å tilpasse drifts-
inntektene til driftsutgiftene samt benytte ny teknologi i forhold til brukernes behov og framtidige økonomiske 
ressurser. Forventet befolkningsvekst og nødvendige investeringsprosjekter vil utfordre kommunens økonomiske 
og administrative ressurser. Fremtidig etterspørsel etter kommunale tjenester innenfor skole, barnehage, helse, 
omsorg og sosiale områder vil kreve handlingsrom. Fortsatt vekst vil kreve økt arbeid med levekårene og 
samfunnsutvikling, samt god planlegging og prioritering av de økonomiske ressursene de nærmeste årene.

Iveland 26. april 2013 
Sten Albert Reisænen
Rådmann



DEL	2	 Politisk	og	administrativ	organisering
Iveland kommune har fokus på å tilrettelegge for jevn kjønns- og alderssammensetning i de politiske utvalgene 
og innenfor de administrative stillingene. Det er også viktig for utviklingen i kommunen at de vedtatte politiske 
vedtakene blir iverksatt og gjennomført i henhold til vedtakene. 

Politisk organisering 

Politiske møter og saker i 2012 

Utvalg Antall møter Antall saker 
2011 2012 2011 2012 

Kommunestyret 10 11 97 58 
Formannskapet 13 11 80 42 
Levekårsutvalget 9 9 43 38 
Teknisk utvalg 8 9 36 37 
Administrasjonsutvalget 4 4 4 8 
SUM 44 44 260 183 

I 2012 behandlet de politiske utvalgene flere store saker for året 2012 men også saker som vil påvirke kommune 
i årene som kommer.

Man ser også at det ble behandlet færre saker i 2012 enn 2011, det har sin naturlige årsak i og med at 2011 var et 
valgår og dette medfører noramalt en økning i antall politiske saker. 

Administrasjonen gjennomfører jenvlig oppfølging og statussjekk i forhold til om vedtak er igangsatte og 
fullført. Den politikse ledelsen får statusrapporter slik at de kan følgde dette opp, og informere om status og 
framdrift i til de politiske partiene.  

Formannskapet 
7 representanter 

3 kvinner 
4 menn 

Teknisk utvalg 
5 representanter 

1 kvinner 
4 menn 

Levekårsutvalget
5 representanter 

2 kvinner 
3 menn 

Kommunestyret 
17 representanter 

6 kvinner 
11 menn 



Administrativ organisering fra og med 1. september 2012 

Enhetsledere	og	Rådmann	
Ledere Kvinner		 Menn12 4 8Avdelingsledere, Pedagogiske	ledere	og	Inspektør	
Andre	ledere Kvinner		 Menn14 13 1

Iveland kommune 
Rådmann

Helse & Velferd 
Tjenesteleder 

Gyro Heia 

NAV 
Gyro Heia 

Stillinger: 2,85 + 1,7 

PLO 
Monica Galdal 

Stillinger: 27,86 

Helse 
Kåre G. Dale

Stillinger: 4,73 

Drift & Utvikling 
Tjenesteleder 
Egil Mølland

Teknisk 
Næring

Miljø
Beredskap 
Jordbruk 
Skogbruk 

Planarbeid 
Stillinger: 18,81 

Oppvekst 
Tjenesteleder 
LarsIvar Gjørv

Vatnestrøm ops
Ole K Hægland
Stillinger: 10,57 

Iveland skole 
Jarle Bjellås

Stillinger: 24,99 

Oppvekst ktr 
Lars Ivar Gjørv

Stillinger: 2 

Skaiå bhg
Beate S Frigstad 
Stillinger: 16,6 

Kultur 
Finn Terje Uberg 

Stillinger: 1,73 

Rådmannsstab
Sten A Reisænen

Servicetorget 
Politiskstøtte

Lasse Hornnes 
Stillinger: 3,7 + 1,1 

Økonomiavd
Eva S Bjelland 

Stillinger: 4 

Nav AustAgder 
Hilde T. Høynes



Tjenesteytingen i Iveland kommune organisert i fire tjenesteområder:

Tjenesteområde: Tjenester og løpende oppgaver: Omfatter bl.a. enhet:
Antall stillinger 
grunnbemanning:

Rådmannens stab
Regnskap, lønn, skatteoppkrever, servicetorg, personal- 
og arbeidsgiveroppgaver, rekruttering, innkjøp, politisk 
sekretariat, arkiv. 

Rådmannen
Politisk område
Økonomiavdelingen
Servicetorg 

1,00 
1,10 
4,00 
3,70 

Helse og velferd 

Nav sosial, pleie- og omsorg (inkludert bl.a. 
hjemmesykepleie og Bygdeheimen), kommunelege, 
fysioterapi, helsesøster, legetjeneste, 
helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, psykiatritjeneste, 
fysioterapi, Husbankens ordninger, 
støttekontaktordningen, flykninger, rus, mv

Pleie og omsorg 
Nav sosial 
Helse 

27,86 
2,85 
4,93 

Drift og utvikling 

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg for 
vann og avløp. Kommunale veger og grøntanlegg. 
Samfunns- og næringsutvikling. Kart og oppmåling. 
Landbruk. Geologi. Samfunnssikkerhet og beredskap. 
Planarbeid. 

Drift og utvikling 18,81 

Oppvekst 

Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, 
kulturskole, informasjon, ulike forebyggende tiltak blant 
barn og unge, PP-tjenesten, voksenopplæring, 
bevillingssaker, sekretariat for Kvalifisert for framtida, 
ulike prosjekt mv. 

Oppvekst 
Skaiå barnehage
Vatnestrøm 
Oppvekstsenter 
Iveland skole 
Kultur/informasjon 

2,00 
16,60 

10,57 
24,99 
1,73 

Ledere for de enkelte tjenesteområder og enheter er ved inngangen til 2013 følgende:
Rådmann Tjenesteområde Tjenesteleder Enhet Enhetsleder

Sten Albert 
Reisænen

Helse og Velferd Gyro Heia 
Nav sosial Gyro Heia 
Pleie og omsorg Monica Galdal 
Helse Kåre Gjermund Dale

Rådmannens stab Sten Albert Reisænen Servicetorg Lasse Hornnes 
Økonomienheten Eva Synnøve Bjelland

Drift og utvikling Egil Mølland Drift og utvikling Egil Mølland

Oppvekst Lars-Ivar Gjørv

Oppvekstkontoret Lars-Ivar Gjørv

Skaiå barnehage Beate Stømne Frigstad

Iveland skole Jarle Bjellås

Vatnestrøm oppvekstsenter Ole Kristen Hægeland

Kultur og informasjon Finn Terje Uberg 

Årsverk
Per 31.12.12 var det 151 fast ansatte. Det var ved utgangen av 2012 136 årsverk i kommunen (summen av faste 
og midlertidige kontrakter). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de fast ansatte økte i 2012 fra 72,2 % til 
79,4 %. Andelen fast ansatte i full stilling er uendret på 38 % fra 2011 til 2012. Selv om ledige stillinger lyses ut 
internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen har andelen heltidsansatte holdt seg uendret i 2012.   

I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen gjennomført januar 2012 skårer kommunen 5,1 av 6 mulige på 
spørsmålet om muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset «dine behov». Det betyr at det er lite eller 
ingen uønsket deltid blant ansatte i kommunen.  



Rekruttering 
Det er i løpet av 2012 foretatt 25 faste og 45 midlertidige tilsettinger med en varighet på over 6 måneder. 
Midlertidige tilsettinger har sin bakgrunn i permisjoner, langtids sykefravær, engasjementsstillinger og lærlinger. 
En stor andel av tilsettingene er av ansatte som allerede jobber i kommunen, slik at stillingsstørrelsen øker. I 
hovedsak har kommunen god tilgang på kvalifiserte søkere til utlyste stillinger, men det er økende utfordringer 
knyttet til rekruttering av sykepleiere, førskolelærere og lærere.

Alderssammensetning 
Gjennomsnittsalderen for fast ansatte i kommunen pr. 31.12.12 var for kvinner 42,7 år og for menn 47,8 år. 

Figuren viser alderssammensetningen i prosent for fast ansatte i Iveland kommune. Det er svært positivt at hele 
10 personer over 60 år fortsatt er i arbeid i kommunen. Det er viktig å rekruttere og beholde yngre arbeidstakere 
fremover, samtidig som en ivaretar kompetansen og erfaringen seniorene i organisasjonen innehar.   

Kompetanse 

Assistent 15%, fagarbeider 35%, høyskoleutdannet 49%.  

Assistent 11%, fagarbeider 26%, høyskoleutdannet 63%.  

Kommunen hadde ved utgangen av 2012 fire lærlinger.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

over 60 5059 4049 3039 2029

15% 

35% 

49% 

Formell kompetanse kvinner 

11% 

26% 
63% 

Formell kompetanse  menn 



Likestilling og mangfold 
Aktivitetsplikt 
Likestillingsloven § 1 a andre ledd første punktum:
Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin 
virksomhet.  

Diskrimineringsloven § 3a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3: 
Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal 
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. 
Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter 
og beskyttelse mot trakassering.  

Redegjørelsesplikt
Alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i denne redegjøre for likestillingstilstanden i 
virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal 
blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten. 

Iveland kommune har våren 2013 Praktisk likestillings- og mangfoldsarbeid i offentlig 

likestilling i kommunen.  

Det er ikke og skal ikke utarbeides egne likestillingsplaner i kommunen men likestillingsperspektivet skal inn i 
alle planer.  

Kjønnsbalanse
Blant de fast ansatte i kommunen er 82 % kvinner og 18 % menn. I Rådmannens ledergruppe er det 66 % menn 
og 33 % kvinner. Det er ansatt 16 menn som ikke er ledere i kommunen, av disse jobber 7 stykker som 
vaktmester, 6 jobber i skoleverket, en i renhold og en i pleie- og omsorg. I kommunens personalpolitiske 
retningslinjer er det nedfelt at man skal arbeide for en jevnere kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper og 
arbeidssteder.  

Likelønn
Gjennomsnittslønn (i full stilling) for kvinner og menn er henholdsvis 393 600 og 479 600.  

kvinner  menn 
Totalt i virksomheten 393 600 479 600 
Ledernivå 555 000 565 000 
Stillingstype/utdanning:     

Assistent *1 330 900 343 300 

Fagarbeider 368 100 361 700 

Høyskoleutdannede, ikke ledere*2 421 200 516 500 
*1 alle mannlige assistenter har minst 20 års ansiennitet, flere kvinnelige assistenter har under 10 års ansiennitet
*2 alle mannlige ansatte har maks ansiennitet, ingeniørene i kapittel 5 har høyere lønn enn kvinnene i kapittel 4. 

Stillingsstørrelse
kvinner menn 

Stillingsstørrelse (fast) 71,09% 87,79% 
Andel som jobber heltid 19 % 81 % 
Andel som jobber deltid 69 % 31 % 

Likestilling og mangfold søkes ivaretatt gjennom like muligheter for faglig og personlig utvikling.



Sykefravær
Sykefraværet i Iveland kommune var i 2012 på 4,9 % mot 7,4 % i 2011. 

Sykefraværet i Iveland kommune har hatt følgende utvikling i perioden 2005-2012:  

Det har vært en markert nedgang i fraværet i 2012, det skal likevel fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er 
etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og 
tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten Stamina HOT.  

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Etter endringer i Arbeidsmiljøloven må kommunen ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Fra 
1. januar 2011 har Stamina HOT levert BHT til Iveland kommune. Både ledere, tillitsvalgte og verneombud har 
et kontinuerlig fokus på oppfølging og videreutvikling av arbeidsmiljøet i kommunen.  Avtalen med Stamina 
HOT har bidratt til fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 6 
møter i 2012. 

Kommunen har jobbet med tiltak som fremmer miljøet og reduserer produksjonen av avfall ved at man har 
miljøsertifisert kommunehuset og Bygdeheimen og holder på med sertifisering av flere enheter i kommunen. 

Kommunen er av den oppfatning at man ikke har aktiviteter eller utslipp som skader innbyggerne, eget personell 
og det ytre miljø.

Tillitsvalgte 
Grunnlaget for samarbeidet med de tillitsvalgte er beskrevet i hovedavtalen, der det blant annet heter at tjenester 
av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode lokale prosesser og medvirkning fra de ansatte. 
Oppfølging av hovedavtalens intensjoner er et felles ansvar for de lokale partene.
I Iveland kommune er det tillitsvalgte i 9 arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver har både informasjons- og 
drøftingsplikt med de tillitsvalgte, og det er etablert gode rutiner for å ivareta dette. Det er en god og åpen dialog 
samt en positiv vilje fra begge parter til å lykkes med samarbeidet. Rådmannen har møte med de tillitsvalgte en 
gang i måneden
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DEL	3	 Oppnådde	resultater	i	forhold	til	kommuneplanen
Kommunen har i 2012 målbevisst jobbet mot målene i Kommuneplan 2020 og Regionplan Agder 2020, samt i 
forhold til de føringene som kommer fra regionale og sentrale myndigheter. Man har hatt fokus på tiltak og 
tjenester som fremmer innbyggervekst, gode levekår, ivaretar miljøet, skaper verdier, kunnskap, kultur og 
kompetanse.  

Grunnarbeidet for Åkle med parkeringskjelleren ble ferdigstilt høsten 2012, og prosessen rundt næringsbygget 
og boligene startet i oktober 2012. Her er kommunen en viktig pådriver og aktør for realiseringen av Åkle.

Kommunen har medvirket til at boligfeltet Bjørnehatten har fått opparbeidet infrastruktur og byggeklartomter for 
ca 30 enheter. 

Arbeidet med utvidelsen av Idrettshallen startet høsten 2012, og vil bli et viktig bidrag i forhold til skolen og 
folkehelsen i kommunen ved at tilbygget starter som skole for etter hvert å bli idrettsanlegg.

Byggestarten på Vatnestrøm oppvekstsenter var også høsten 2012 og gir oppvekstmiljøet på Vatnestrøm en helt 
ny dimensjon i forhold til skole, SFO og barnehage. 

ENØK tiltak ble igangsatt ved Idrettshallen og Bygdeheimen, samt at det er viktige faktorer i alle nye prosjekter 
i kommunal regi. Disse tiltakene har alt gitt økonomiske gevinster i form av reduserte driftskostnader. 

Kommunen har jobbet med miljøtiltak og har fått sertifisert kommunehuset og Bygdeheimen ift Miljøfyrtårn. 
Skolene og barnehagene har startet prosessen mot sertifisering for Grønt flagg. Dette er holdningsskapende og 
har alt gitt økonomiske gevinster. Det har vært en reduksjon av papirforbruket på ca 700 kg.

Kvalifisert for Framtida er et prosjekt som skal fremme kunnskapsutviklingen i kommunen på lang sikt. 
Prosjektet startet høsten 2012 og vil bli satt i drift høsten 2013.

Politikernes krav til administrasjonen om å skape en ressurseffektiv organisasjon har vært gjennomgående for 
alle enheter og har medført nye måter å tenke tjenesteproduksjon og ressursbruk. Man vurderer 
tjenesteproduksjon på tvers av enhetene og ansatte. Som et av tiltakene for å oppnå ressurseffektivisering har 
man innført en ny organisasjonsmodell i kommunen med 3 tjenesteområder og en stab. 

I samarbeid med Vennesla kommune har man utviklet et nytt Ø-hjelps tilbud for innbyggerne i kommune slik at 
de ikke trenger å bli innlagt på Sørlandets Sykehus ved f.eks forverring av kjente sykdommer. 

Et gammelt IKT system har i mange år redusert effektiviteten innenfor administrasjonen, og gjennom hele året 
har man jobbet fram nye og gode løsninger for elever, politikere og ansatte sammen med IKT Setesdal. Det er 
også startet et prosjektsamarbeid med kommuner i KnpS om felles IKT-løsninger.

Trekkerør for fiber bredbånd ble grev ned fra brannstasjonen til Natelandsholtet og Bygdeheimen. 

Kommunen gjennomført og fullførte trafikksikkerhetstiltak ved ferdigstillingen av nye lyspunkter i Fosstveitlia, 
Osmundskleiv, g/s veg ved Bakkane, Skaiålia og langs fylkesveien til Natelandsholtet. Totalt ble det satt opp 22 
nye lyspunkter. 

Kommune bosatt flere flykninger høsten 2012 etter flere år med liten aktivitet innenfor dette området. Dette er et 
bidrag i arbeidet med å få opp innbyggertallet samt ta del i et samfunnsansvar. 

Man oppdaget at reglementet for Startlån ikke fungerte etter hensikten og man fikk ikke det utbyttet av 
ordningen som man hadde ønsket. Man startet en revisjon av kriteriene for Startlån slik at de skal fremme økt 
bosetting i kommunen. 

Iveland kommune er en stor tiltaks- og lærlingebedrift og har kontinuerlig ca 15 personer inne på ett eller annet 
tiltak.  



DEL	4	 Økonomiske	nøkkeltall	og	hovedtallsanalyse
I denne delen av årsmeldingen gis en kortfattet presentasjon av kommunens økonomiske nøkkeltall for 2012. Det 
fullstendige årsregnskapet er i et eget dokument med alle tabeller og noter.  

Iveland kommune leverer et tilfredsstillende resultat for 2012. Netto driftsresultatet er på 7,98 mill. kr, 
tilsvarende 6,4% av kommunens driftsinntekter. Netto finansresultatet utgjør 7,7 mill. kr. Det ble et 
regnskapsmessig mindre forbruk på 3,39 mill. kr, som tilsvarer 2,7 % av brutto driftsinntekter. 

Kommunens regnskap skal belastes med en pensjonspremie som er beregnet ut fra gjennomsnittlig lønns- og 
grunnbeløp vekst de siste 10 årene. Differansen mellom det en faktisk har innbetalt og den beregnede kostnaden 
kalles premieavvik. Dette avviket skal føres i regnskapet enten det kommende året, eller fordeles over 10 år fra 
2012. For 2012 er premieavviket netto positivt med om lag ca 2,0 mill. kr. Dette bør avsettes til framtidig 
premieavvik. 

Etter lønns- og pensjonsreguleringen er det et mindre forbruk på 2,5 mill. kr. innenfor området lønns- og 
pensjonsreserve i forhold til regulert budsjett.  

Inntektene har gjennom året fått en vesentlig endring fra regulert budsjett. Endringen er på om lag 11 mill. kr og 
kommer i hovedsak av overføringer med krav om motytelser og av andre generelle statstilskudd. Moms-
kompensasjon er samlet på 5,7 mill. kr og er fordelt til drift og investering. 

Budsjettregulering i enhetsrammene er foretatt i tertialene for varslet mer- og mindreforbruk, mindreforbruk 
2011 samt ved oppgaveoverføringer mellom enhetene. Det gir likevel et mindreforbruk til regulert budsjett på 
3,4 mill. kr. Noe av dette skyldes budsjettregulering fra drifts- til investeringsbudsjettet for oppretting av feil.  

Tabellen nedenfor viser enhetsrammenes fordelingsandel av netto driftsutgifter.  

Politisk 2,72 

Rådmann 4,47

Økonomi 2,68

Servicetorget 6,87

Oppvekstktr 2,27 

Iveland skole 15,68 

Vatnestrøm oppvekstsenter 6,38

Skaiå barnehage 8,62

PLO 18,40 

NAV 3,30 

Helsa 7,02 

Kultur 1,95 

Teknisk 15,96 

Felles lønn/pensjon 2,39



REGNSKAPSSKJEMA 1A  DRIFTSREGNSKAPET 

Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

2012 budsjett budsjett 2011 

1 Skatt på inntekt og formue  -20 189 569,03 -25 418 000,00 -25 418 000,00 -18 822 965,38 

2 Ordinært rammetilskudd  -54 649 551,00 -53 261 000,00 -53 261 000,00 -49 011 692,00 

3 Skatt på eiendom  -6 365 099,07 -6 490 000,00 -6 490 000,00 -6 405 430,09 

4 Andre direkte eller indirekte  

skatter          -4 404 320,00 0,00 0,00   -4 363 543,00 

5 Andre generelle statstilskudd  -13 297 847,00 -13 590 578,00   -12 931 000,00   -13 659 942,65 

6 Sum frie disponible inntekter -98 906 386,10 -98 759 578,00 -98 100 000,00 -92 263 573,12 

7 Renteinntekter og utbytte  -9 042 813,68 -8 438 000,00 -6 214 000,00 -11 286 683,43 

8 Gevinst finansielle omløpsmidler 15  -1 040 691,00 0,00 0,00 0,00 

9 Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter    554 304,06 556 000,00 919 000,00 552 291,25 

10 Tap finansielle omløpsmidler 15  0,00 0,00 0,00 1 804 729,00 

11 Avdrag på lån  1 711 300,00 1 711 000,00   2 311 000,00   1 711 300,00 

12 Netto finansinntekter/-utgifter -7 817 900,62 -6 171 000,00 -2 984 000,00 -7 218 363,18 

13 Til dekning av tidligere års

regnskapsmessige merforbruk  0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Til ubundne avsetninger  3 066 890,33 3 066 890,33 0,00 9 907 203,15 

15 Til bundne avsetninger  1 263 566,60 10 000,00 10 000,00 2 522 097,50 

16 Bruk av tidligere års

regnskapsmessige mindreforbruk  -2 837 890,33 -2 837 890,33 0,00 -7 946 481,70 

17 Bruk av ubundne avsetninger  -305 418,17 -3 153 700,00 -3 137 000,00 -3 925 238,98 

18 Bruk av bundne avsetninger  -1 243 001,76 -334 422,00   -10 000,00   -495 526,15 

19 Netto avsetninger -55 853,33 -3 249 122,00 -3 137 000,00 62 053,82 

20 Overført til

investeringsregnskapet  4 640 000,25 4 640 000,00   2 267 000,00   1 834 847,15 

21 Til fordeling drift -102 140 139,80 -103 539 700,00 -101 954 000,00 -97 585 035,33 

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  98 742 521,91 103 539 700,00   101 954 000,00   94 747 145,00 

23 Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk -3 397 617,89 0,00 0,00 -2 837 890,33 

Ikke disponert regnskapsmessig  

mindreforbruk  3 397 617,89 0,00 0,00 2 837 890,33 

Regnskapsmessig merforbruk  0,00 0,00   0,00   0,00 

DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Driftsregnskapet 
Regnskapsskjema 1B viser hva de enkelte enhetene har oppnådd som regnskapsresultat men sier ikke noe om 
hvorfor resultatet ble som det framkommer her. Se videre under del 6 hvor den enkelte enhet kommenterer sitt 
resultat. 

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET 

Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
2012 budsjett budsjett 2011 

TIL FORDELING FRA LINJE 21, 
SKJEMA 1A -102 140 139,80 -103 539 700,00 - 101 954 000,00 -97 585 035,33 

FORDELT SLIK: 
Politisk styring og kontrollorganer 2 726 441,76 2 540 500,00 2 563 000,00 2 696 658,00 
Rådmann 4 470 138,77 5 340 900,00 5 830 000,00 4 907 045,00 
Økonomistaben 2 687 183,83 3 028 210,00 2 864 000,00 2 173 796,00 
Servicetorget 6 870 657,06 6 451 311,00 6 273 000,00 6 280 034,00 
Oppvekstkontoret 2 275 662,72 2 258 060,00 2 150 000,00 2 158 359,00 
Iveland skole 15 682 964,31 15 211 055,00 14 743 000,00 14 558 241,00 
Vatnestrøm Oppvekstsenter 6 378 475,42 7 264 726,00 7 000 000,00 6 728 640,00 
Skaiå barnehage 8 620 291,29 8 757 450,00 8 383 000,00 8 945 095,00 
Pleie og omsorg 18 400 782,18 17 657 084,00 17 855 000,00 16 661 796,00 
NAV kommune 3 308 432,41 3 369 539,00 3 313 000,00 3 539 520,00 
Helseavdelingen 7 017 289,64 7 316 025,00 6 575 000,00 5 133 047,00 
Kulturavdelingen 1 952 413,15 1 987 437,00 1 937 000,00 1 914 822,00 
Teknisk avdeling 15 964 406,99 17 466 536,00 15 913 000,00 17 243 986,00 
Fellesutgifter, lønns- og pensjonsreserve 2 387 382,38 4 890 867,00 6 555 000,00 1 806 106,00 
Netto driftsramme     0,00   0,00   0,00   0,00 

SUM FORDELT 98 542 521,91 103 539 700,00 101 954 000,00 94 747 145,00 

Årets over/underskudd -3 397 617,50 0,00 0,00 -2 837 890,33 

Finansresultatet, likviditet og lånegjeld
Årets netto finansresultat er på 7,8 mill. kr og er tilnærmet det justert budsjett på 6,2 mill. kr. Kommunen hadde 
en finansiell gevinst på 1,04 mill. kr. Justert budsjett inkluderer bruk av fond, utbytte, inntekter og avsatt lønns- 
og pensjonsreserve. 

Renteinntekter og utbytte i 2012 gav til sammen 9,0 mill kr. fordelt ved et utbytte på 6,9 mill. kr og renteinntekt 
på 2,1 mill. kr.  

Finansinntektene er samlet på 10,1 mill. kr, og inkluderer renteinntektene på 2,1 mill. kr., utbytte 6,9 mill. kr. og 
finansielt utbytte på 1,04 mill. 

Finansutgifter inkludert renteutgifter, utlån og avdrag på lån til investeringer utgjør 2,4 mill. kr. 



Iveland kommune kan vise til flere år med gode regnskapsmessige resultat som følge av en sunn administrativ og 
politisk styring som har gitt oppbygging av fond. I 2012 hadde man et vedtak om å ta opp et lån på 20,5 mill. kr. 
Lånet ble ikke tatt opp i 2012. Samlet finansieringsbehov for 2012 ble på 27,1 mill. kr.  Manglende opptak av 
lån, medførte at budsjettert bruk av lån ikke kunne gjennomføres fult ut. Dette medførte at investerings-
regnskapet gjøres opp med et udekket finansieringsbehov på kr. 13,9 mill kr.   

Årets investeringsregnskap viser aktiverte anleggsmidler for 25,9 mill. kr.  

Det er innvilget formidlingslån/startlån på 1,2 mill. kr, og innbetalt avdrag på lån på 0,7 mill. kr.
Avdrag på formidlingslån/startlån føres i investeringsregnskapet. 

2013 tegner å bli et aktivt år med høy aktivitet og store investeringer. 

Den samlede lånegjelden er nå på 17,8 mill. kr med gjenværende løpetid på 6,3 år. Gjennomsnittlig rente har 
vært på ca. 3,1%. Gjeldsgraden er 14,3 %. 

Kommunen har samlet fondsbeholding på om lag 64 mill. kr., og dette bidrar til at kommunens totale egenkapital 
er på 133,3 mill. kr, som utgjør 45,6 % av balansesum.

Driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk 
Netto driftsresultat er på 7,98 mill. kr og kommer av gode finansinntekter og nøktern drift.

Iveland har i 2012 søkt og mottatt statlige overføringer med krav til motytelse. Disse inntektene motsvares av 
fondsavsetninger for ubrukte midler fra år til år. Det er uforutsigbare inntekter og medfører budsjettavvik for 
bevilgninger og avsetninger i bevilgningsåret. 

De nevnte transaksjonene utgjør i all hovedsak årets ikke budsjetterte endringer til fondsbevegelsene. Utover 
disse forholdende utgjør nettoavsetningene kun en periodisert tidsakse av bevegelser som handler om 
forutsetninger som er lagt til grunn, enten basert på vedtak, eller en forpliktelse tilknyttet midlene. Dvs. at 
prosjekter som er vedtatt og ikke iverksettes tilføres fond, mens prosjekter som har en høyere fremdrift en 
budsjettert bruker en større andel av fondet. Det omfatter også fremdrift av investeringene med finansiering av 
overføringer fra driftsregnskapet. Det er her viktig å merke seg at alle transaksjoner må foregå innenfor vedtatt 
ramme. Ved overskridelse vil det måtte søkes dekning for overskridelsen. 

Netto avsetninger på 4,6 mill. kr kommer til fratrekk for netto driftsresultat gir et regnskapsmessig resultat på 3,4 
mill. kr. (mindreforbruk) i 2012, dette tilsvarende 2,7 % av driftsinntektene. Det regnskapsmessige resultatet i 
2012 påvirkes i all hovedsak av sentrale inntekter og finansinntektene. 



Balanseregnskapet
Note Regnskap Regnskap 

Tekst 2012 2011 
EIENDELER 
A. Anleggsmidler 
Faste eiendommer og anlegg 9 106 254 594,15 83 977 739,03 
Utstyr, maskiner og transportmidler 9 4 798 608,48 5 389 649,64 
Utlån 9 652 362,85 9 021 858,28 
Aksjer og andeler 5 3 391 923,00 3 219 316,00 
Pensjonsmidler 2   90 773 304,00   81 220 101,00 
Sum anleggsmidler 214 870 792,48 182 828 663,95 
B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 8 457 251,40 10 824 206,98 
Premieavvik 2 4 726 914,00 2 656 749,00 
Aksjer og andeler 15 7 252 664,00 6 305 271,00 
Sertifikater 15 0,00 0,00 
Obligasjoner 15 1 782 706,00 1 689 408,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd   55 331 969,36   70 467 824,06 
Sum omløpsmidler 77 551 504,76 91 943 459,04 
Sum eiendeler 292 422 297,24 274 772 122,99 
GJELD OG EGENKAPITAL 
C. Egenkapital 
Disposisjonsfond 6 -47 394 334,89 -44 830 862,73 
Bundne driftsfond 6 -7 905 086,80 -7 884 521,96 
Ubundne investeringsfond 6 -9 036 312,66 -12 218 312,66 
Bundne investeringsfond 6 0,00 0,00 
Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 6 -3 397 617,89 -2 837 890,33 
Regnskapsmessig merforbruk (drift) 6 0,00 0,00 
Udisponert investeringsregnskapet 6 0,00 -1 332 922,00 
Udekket investeringsregnskapet 6 13 999 804,08 0,00 
Kapitalkonto 7 -79 144 067,74 -60 028 436,36 
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0,00 0,00 
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) -449 123,66   -449 123,66 
Sum egenkapital -133 326 739,56 -129 582 069,70 
D. Gjeld 
Langsiktig gjeld 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Pensjonsforpliktelse 2 -119 143 586,16 -106 924 361,16 
Sertifikatlån 0,00 0,00 
Andre lån   12   -17 806 568,00   -18 086 840,00 
Sum langsiktig gjeld -136 950 154,16 -125 011 201,16 
Kortsiktig gjeld 
Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld -20 159 001,55 -18 215 815,16 
Premieavvik   2   -1 986 401,97   -1 963 036,97 
Sum kortsiktig gjeld -22 145 403,52 -20 178 852,13 

Sum gjeld -159 095 557,68 -145 190 053,29 
Sum egenkapital og gjeld -292 422 297,24 -274 772 122,99 
MEMORIAKONTI: 
Ubrukte lånemidler 1 223 429,37 2 210 973,52 
Andre memoriakonti 758 476,77 740 226,83 
Motkonto for memoriakontiene -1 981 906,14 -2 951 200,35 



DEL	5	 Samfunnsutvikling
I denne delen presenteres hovedmål og utvikling for Iveland kommune. 

Positiv trend i folketallsutviklingen de siste 50 år

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
I 2012 ble folketallet i kommunen redusert med femten personer til 1 283, tilsvarende -1,15 pst. Den nasjonale 
veksten utgjør 1,3 pst. En stor del av den nasjonale befolkningsøkningen skyldes arbeidsinnvandring. I 
økonomiplanen og kommuneplanen er økning av folketallet definert som kommunens hovedmål. Ovennevnte 
figur viser hvordan folketallet i Iveland kommune har utviklet seg de siste drøye 50 år. Fra 1975 til 1985 økte 
folketallet fra 756 til 1159. Fra 2005 var det en markant økning i folketallet frem til 2010. De seneste årenes 
negative folketallsutvikling har direkte negative konsekvenser for kommunens samlede inntekter.  

Ustabile fødselstall siste 30 år

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Iveland kommune
Siste halvdel av 1980-tallet opplevde man positive fødselstall i kommunen. I perioden var fødselstallet på i 
overkant av 20 hvert år. Deretter var det en negativ trend som endte med et bunnivå i 2002 med kun to fødsler. 
De seinere årene har fødselstallet igjen tatt seg opp og var på 23 i 2012.

Prognosene viser jevn økning i folkemengde frem mot 2040

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
SSB sitt mellomalternativ for prognose om folketall viser en jevn stigning i antall innbyggere i Iveland 
kommune de nærmeste 28 årene. 2012 med 1283 innbyggere er utgangspunktet, før det antas at kommunen kan 
ha over 2000 innbyggere i 2040. Målsettingen om 1 500 innbyggere i år 2015 vil ikke bli nådd basert på denne 
prognosen.  
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Andel mellom 6 og 15 år 

Iveland har mindre ungdom enn landsgjennomsnittet i grunnskolen, og har en reduksjon på -9,0 %. 
Landsgjennomsnittet ble redusert med -1,6 % fra 2011 til 2012. 
I perioden 2008 til 2012 har Iveland en nedgang i andelen barn 6 -15 år med -21%, landsgjennomsnittet hadde en 
reduksjon på  5,4 %. 

Prognosene viser betydelig økning i antallet eldre over 80 år

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
De nærmeste årene viser SSB sitt mellomalternativ at det blir en svak nedgang i antallet eldre over 80 år, mens 
det fra 2025 ligger an til en markant økning i denne innbyggergruppen.

Forventet levealder øker betydelig i årene fremover mot 2040

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
SSB forventer at gjennomsnittlig levealder vil øke med fire år fra i dag og frem til 2040. Dette er hyggelig 
lesning, samtidig som det vil gi kommunene utfordringer å håndtere en økende mengde eldre med ulike 
hjelpebehov. Neste generasjons eldre forventes også å ha høyere krav til standard og tjenestekvalitet.
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Økende utdanningsnivå i befolkningen siden 1970 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
I de seneste tallene (2011) har 51 prosent av befolkningen over 16 år utdanning på videregående skole nivå. 
Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet som er på 32 prosent. Andelen av befolkningen med 
universitets- og høgskole nivå (kort  1-4 år) er på 13 prosent, mens landsgjennomsnittet ligger på 17 prosent. 
Andelen av befolkningen som har mer enn fire år høyere utdanning er 1 prosent, mot landsgjennomsnittet som er 
6 prosent. Prosjektet «Kvalifisert for fremtiden» tar blant annet for seg denne tematikken. 

Relativt ung befolkning 
Iveland Aust-Agder Nasjonalt 

Andel barn og unge 0 - 5 9,0  7,4 7,4  
Andel barn og unge 6-15 12,1 12,8  12,2  
Andel eldre over 80 4,1 4,2  4,4  

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
På slutten av 1900-tallet hadde Iveland høyest andel unge i landet. I 2012 er andelen barn 0-5 år er fortsatt høy i 
forhold til fylket og landet som helhet, mens man ligger noe under for gruppen 6-15 år. En høy andel unge gir 
positive konsekvenser for rammeoverføringene.

Behovsprofil - utvalgte KOSTRA-data  
Pr 31. desember 2006 2007 2008 2019 2010 2011 2012 

Antall 0-åringer 12 15 17 13 21 24 24 
Antall 1-5 år 59 62 59 73 88 91 91 
Antall 6-15 år 204 191 189 184 177 172 155 
Antall 16-66 år 800 828 841 859 888 876 872 
Antall 67-79 år 68 66 65 73 75 83 89 
Antall 80 år og over 48 49 53 52 56 52 52 
Antall arbeidsledige 16-24 år 1 5 5 3 3 5 ? 
Antall arbeidsledige 25-66 år 5 8 8 13 14 20 ? 
Antall fødte i løpet av året 12 14 16 13 18 26 24 
Antall døde i løpet av året 6 10 10 16 6 14 9 
Innflyttinger 86 85 58 89 117 83 ? 
Utflyttinger 73 71 51 56 77 105 ? 
Folkemengde i alt 1191 1211 1224 1254 1305 1298 1283 
Folkemengde, kvinner i alt 575 590 599 616 640 638 628 
Folkemengde, menn i alt 616 621 625 638 665 660 655 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Iveland kommune og Menighetsrådet.
Tabellen ovenfor gir en sammenstilling av forhold som bl.a. har betydning for tjenestetilbudet.  
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DEL	6	 Rapport	fra	enhetene

RESULTATENHET 10: POLITISK 

Beskrivelse av virksomheten 
Området omfatter all politisk virksomhet i kommunen, herunder politiske råd og utvalg samt gjennomføring av 
valg.  
Området omfatter også kommunens utgifter til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Agder Sekretariat 
(Kontrollutvalgssekretariat). Dette utgjorde til sammen kr. 562 000 i 2012. Tilskudd til politiske partier og 
tilleggsbevilgninger til politiske utvalg er plassert under dette området.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2011 RBudsjett Regnskap Merforbruk 
Netto utgift 2 540 2 726 186 

Kommentarer 
Politisk område hadde et merforbruk i 2012 på 186
kurs/opplæring og kjøregodtgjørelse. 

Bemanning 
Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 2 1,1 

Oppnådde resultater i 2012
Tabellen nedenfor illustrerer aktiviteten i politiske utvalg i året som er gått, sammenlignet med 2011.
Utvalg Antall møter Antall saker 

2011 2012 2011 2012 
Kommunestyret 10 11 97 58 
Formannskapet 13 11 80 42 
Levekårsutvalget 9 9 43 38 
Teknisk utvalg 8 9 36 37 
SUM 40 40 256 175 

Utviklingen fremover målsettinger
Ordføreren deltar sammen med administrasjonen på ansattdager og informerer om kommuneplanen, visjoner 
og kjerneverdier våren 2013. 
Aktivt imøtekomme kommunale utfordringer mht demografiske endring og samfunnsutvikling.



RESULTATENHET 11: RÅDMANNSKONTORET

Beskrivelse av virksomheten 
Rammeområdet inneholder bl.a. følgende: Rådmannens virksomhet, strategisk arbeid med oppvekst, helse og 
omsorg, næringsutvikling, tilskudd til felles landbrukskontor og veterinærtjenester, kjøp av tjenester fra Setpro, 
tilskudd til Knutepunkt Sørlandet samarbeidet, tilskudd til Den Norske Kirke og andre trossamfunn, geologisk 
arbeid, diverse fellesutgifter for hele kommunen og egenandel i regionalt næringsfond. Deler av disse oppgavene 
ble faste over til Drift og Utvikling i løpet av året 2012. 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 R Budsjett Regnskap Mindreforbruk 
Netto utgift 5 341 4 470 871 

Kommentarer 
Mindre forbruket kommer i hovedsak av bevist mindre aktivitet innenfor opplæring og innkjøp av materiell. Man 
har også benyttet mindre på konsulenttjenester. Disse valgene har vært nødvendig i et år med omstilling og 
tilpasning av organisasjonen.   

Bemanning 

Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 4 3,3 

Kommunelovens krav om administrasjonssjef (rådmann) ivaretas av rammeområdet. I tillegg bemannes 
rammeområdet av kommunalsjef, næringssjef og geologisk konsulent.

Oppnådde resultater i 2012
Videreutviklet konseptet «Åkle» som kommunens nye sentrum.
OU-midler fra KS til lederopplæring. 
Gjennomført 6 lederopplæringssamlinger. Enhetslederne deltok på alle, på noen av samlinger deltok også 
avdelingslederne, tillitsvalgte og politikerne. Opplegget har vært kjørt i samarbeid med KS Agder.
Utlysning av anbudskonkurranse for næringsdelen og boligdelen i «Åkle». 
Støtte til tiltak i lokalt næringsliv med kr 600 000,- gjennom regionalt næringsfond.
Etablerte midlertidig IKT samarbeid med Setesdal IKT. 
Oppstart og fullføring av strategisk arbeid med levekår, folkehelse og rusforebyggende tiltak.
Gjennomført første del av å tilpasse driften til framtidige inntekter jfr politisksak 92/11.
Gjennomførte omorganisering av organisasjonen ved å etablere tre tjenesteområder og en stab. 

Utviklingen fremover målsettinger
Arbeide videre med realiseringen av sentrumsutviklingen - 
Arbeide videre med levekår og folkehelse tiltak
Iverksette opplæringstiltak basert på tilbakemeldinger fra enhetslederne. 
Videreutvikle egenkontrollen for kommunen 
Utarbeidet et nytt delegasjonsreglement fra rådmannen og videre i organisasjonen.
Videreutvikle IKT samarbeid med Setesdal IKT og videre mot KnpS i framtiden. 
Jobbe videre med lederopplæring og strategisk kompetanseplan for hele kommunen. 
Videreutvikle organisasjonen i forhold til å tilpasse driftskostnadene til framtidige inntekter.
Videreutvikle tjenesteproduksjonen i rådmannsstab.



RESULTATENHET 12: ØKONOMISEKSJONEN

Beskrivelse av virksomheten 
Arbeidsoppgavene i økonomiseksjonen er i hovedsak knyttet til budsjettering, regnskapsføring, 
finansforvaltning, lønn, innkreving av kommunale krav, skatt og avgifter, samt andre oppgaver knyttet til 
overordnet økonomistyring. I tillegg ivaretar økonomiseksjonen skatteoppkrever funksjonen underlagt 
skatteetaten med en 40% stilling. Videre ytes tjenester til service, veiledning og bistand for næringsdrivende, 
innbyggere og øvrig del av kommunens virksomhet.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 
2012 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 3 028 2 687 341 

Kommentarer 
Mindreforbruket kommer av et mindre lønnskostander på grunn av sykepengerefusjon og mindre bruk av 
konsulenttjenester.   

Bemanning 

Bemanning  ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 4 4 

I staben inngår økonomisjef, lønningsansvarlig, delt stilling skatteoppkrever /regnskapsfører og saksbehandler.  
Avdelingen fikk tilført en 100 % stilling fra og med 1. februar, og fikk en reduksjon med en 60 % stilling per 
august da en person sluttet med alderspensjon.

Oppnådde resultater i 2012
Aktivitet tilknyttet økonominettverket i Knutepunkt Sørlandet.
Startet arbeidet med innføring av elektronisk reiseregning.
Innført månedsrapportering på økonomien for enhetene.
Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatteetat, SSB, KOSTRA mv.) 

Utviklingen fremover målsettinger
Videreutvikle månedsrapportering 
Videreutvikle budsjett- og Årsmeldingsdokumentene
Økt støtte til enhetslederne for å bedre økonomistyringen
Ha større fokus på inndrivelse av utestående fordringer
Øke automatisk integrasjon i regnskapet ved bytte av budsjettmodul og innføring av reiseregning på web
Utarbeide virksomhetsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse 
Arbeide for best mulig styringsindikatorer internt og ved sammenligning mot andre 



RESULTATENHET 13: SERVICETORGET 

Beskrivelse av virksomheten 
Servicetorget er Iveland kommunes vindu mot verden hvor henvendelser fra publikum besvares.. I tillegg ligger 
det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid i Servicetorget.
Servicetorget skal veilede og bistå rådmannen og enhetsledere i personal- og arbeidsgiverspørsmål herunder 
rekruttering, lønn og andre arbeidsbetingelser, HMS, opplæring og utvikling. 
Servicetorget har ansvar for kommunens fellestjenester som IKT, telefoni, post, arkiv, resepsjon og sentralbord.  
Staben har fagansvar innen innkjøp, og ivaretar den politiske sekretariatsfunksjonen, herunder saksutsendelse og 
valgadministrasjon. 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2011 RBudsjett Regnskap Merforbruk 
Netto utgift 6 451 6 871 419 

Kommentarer 

Hele merforbruk på 419
har gitt økte kostnader i 2012. Det har samtidig vært sterkt fokus på å redusere egne kostnader knyttet til IKT. 
Samkjøring av lisenser og mer samordnet innkjøp vil gi redusert utgiftsøkning og mer effektiv drift av IKT i 
2013. 

Bemanning 

Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk
Samlet bemanning 4 3,7 

Oppnådde resultater i 2012
Servicetorget rapporterer for politisk virksomhetsområde

Servicetorget drifter skanning av bilag for økonomiseksjonen.

Utviklingen fremover målsettinger

beslutninger skal ut til det ytterste ledd i organisasjonen og implementeres der. Det lages mange gode planer 
i kommunen som ikke blir tilstrekkelig kjent i organisasjonen. 
Mottak av e-faktura er satt på dagsorden og innføres gradvis fra høsten 2013
Ny hjemmeside fra høsten 2013 medfører innføring av en viss interaktiv tjeneste mot innbyggerne i 2013, 
Servicetorget vil ha en rolle i dette. 
Sentralbordløsningen må bli bedre. Kommunen bytter i løpet av våren 2013 leverandør av fasttelefoni. Det 
må vurderes om vi skal bytte leverandør av sentralbord også.



RESULTATENHET 20: OPPVEKSTKONTORET

Beskrivelse av virksomheten 
Kontoret er pådriver for og samordner lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med skole, helse, 
politi og barnevern. 40 prosent stilling som SLT-koordinator ble etablert i 2010 og videreført i budsjettåret. 
Pedagogisk rådgiver bistår kontinuerlig enhetene med tilrettelegging, søknader, rapporteringer, prosjektstyring 
og saksbehandling. 

Det er etablert samarbeidsrutiner med jevnlige oppvekstledermøter som kvalitetssikrer opplæringstilbudet, og 
som legger til rette for videreutvikling av tjenestene i skole og barnehage. Nettverkene i Knutepunkt Sørlandet 
styrker mulighetene for utviklingsarbeid innenfor oppvekst. Iveland kommune har stor glede av dette, spesielt 
innenfor skolenettverket. Oppvekstnettverket i KnPS samler både barnehage- og skolenettverket. 

Ny tre avdelings barnehage på Vatnestrøm vil stå ferdig høsten 2013.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 RBudsjett Regnskap Merforbruk 
Netto utgift 2 258 2 276 18 

Oppvekstkontoret hadde i 2012 et merforbruk på kr. 17.600. Kostnader for bl.a. refusjoner barnehage i andre 
kommuner ble dekket av oppvekstkontoret mens gjesteelever skole, dekkes av skolene. 

Bemanning 

Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 2 2 

Oppvekstkontoret ledes av kommunalsjef/tjenesteleder oppvekst. I tillegg har kontoret én fast stilling som i 2012 
var besatt av én ansatt fordelt slik: Skolefaglig rådgiver/skole (20 %), barnehage (20 %), SLT-koordinator (40 
%), rusprosjekt (20 %).

I tillegg engasjerte oppvekstkontoret en prosjektleder i 50 % engasjement som ruskonsulent, fullfinansiert av 
Fylkesmannen. 
Oppvekstkontoret har det faglige og administrative ansvaret for forprosjektet Kvalifisert for framtida, initiert av 
kommunestyret. 

Oppnådde resultater i 2012
Bygging av ny barnehage på Vatnestrøm, ferdigstillelse sommeren 2013
Tilbygg på hallen til bruk for Iveland skole: Ferdigstilles sommeren 2013.
Plan for Barn og Unge ble videreført.
Ungdomsarbeid i samarbeid med Moonlight i Vennesla ble videreført.
Stillingen som SLT-koordinator ble videreført (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak).
Tilstandsrapport for skolene ble videreført.
Foreldreveiledningsprogram for barn i rusfamilier ble videreført.
Fireårig avtale med Frivilligsentralen ble etablert. 
Veiledningsprogrammet «Trygg tidlig» ble etablert, ferdigstillelse i 2013.
Bevillingssaker er lagt til Oppvekstkontoret. 

Utviklingen fremover målsettinger
Videreutvikle kvalitetssikringssystem for skoler og barnehager. 
Utrede kapasitetsbehov innen barnehage og skole i årene framover.
Videreutvikle tiltak og programmer for barn og familier relatert til SLT og rus. 
Gjennomgå PP-tjenesten i lys av spes.ped.-planer for skole og barnehage. Avtalen om PPT-samarbeidet i 
Setesdalen er sagt opp med virkning fom. 1.1.14., og alternative løsninger er under utarbeidelse.



RESULTATENHET 21: IVELAND SKOLE

Beskrivelse av virksomheten 
Enheten har ansvaret for grunnskoleopplæringen og skolefritidsordningen. Ansvar for ordinær undervisning, 
samt spesialundervisning og voksenopplæring etter opplæringsloven.

Nøkkelinformasjon 2011/12 2012/13 
Antall barn i skole 152 146* 
Antall barn i SFO 14 17* 
Venteliste SFO Ingen Ingen 
*pr 13.03.2013 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 RBudsjett Regnskap Merforbruk 
Netto utgift 15 211 15 683 -472 

Årsaken til merforbruk er at det er differanse på vedtatt budsjett og reelt budsjett (500), en forandring som 
skjedde i februar 2012. Vi kan ikke se at det er politisk vedtatt at det skulle tas 500 fra budsjettet, og vi oppfattet 
ikke at det skjedde.  

Bemanning 

Dette er tall hentet fra budsjettdokument. Har informert om at antall årsverk ikke helt har vært det 
samme som budsjettert. 

Oppnådde resultater i 2012

Mål for 2012 Måloppnåelse 2012
Oppfylle intensjonene i Kunnskapsløftet om å 
tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

Spesialundervisning er fullt ut tildelt etter søknad og 
tilrådning fra PPT.
Individuelle arbeidsplaner brukes på alle trinn.

Mål om gjennomsnittlig stigning i resultater på de 
nasjonale prøvene

Målet er ikke nådd. For dårlige resultater på Nasjonale 
prøver

Klasseledelse Dette er nå i «driften» på Iveland skole. Jobber 
kontinuerlig med dette.  

Utviklingen fremover målsettinger
Piloteringsskole. Skolebasert kompetanseutvikling. (Tema: Tilpasset opplæring på ungdomstrinnet.) 
«Kontoret» utvides til ungdomstrinnet. Tilpasset undervisningsprosjekt.
GNIST. Overtar for Ny Giv. Samarbeid med UIA og GNIST prosjektleder. 
Det er mitt valg. Program for sosial kompetanse og forebygging av mobbing. Innføres fra høsten 13.
Kvalifisert for framtida. Prosjekt i oppvekstsektoren.  
Innføring av flere valgfag på ungdomstrinnet som fremmer måloppnåelse i fagene.
Fortsatt stigning i resultatene på de nasjonale prøvene og karakterer på alle trinn.

Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk
Samlet bemanning 34 25.35 



RESULTATENHET 22: VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER
Beskrivelse av virksomheten 
Vatnestrøm oppvekstsenter er kombinert barnehage, skole og SFO, med ansvar for opplæring av barn fra 0 til 12 
år etter Lov om barnehager og Opplæringslova. Oppvekstsenteret ønsker å gi et helhetlig oppvekstløp for barn 
og unge på Vatnestrøm. Barnehagen hadde ved årsskiftet 2012/2013 21 barn fordelt på 2 avdelinger; 9 under 3 år 
og 12 over 3 år. Ved årsskiftet var det 8 elever som boltret seg i SFO. Det vil si nesten alle elevene på 1.-4.trinn.   
Vatnestrøm opplevde sommeren 2012 at noen familier flyttet, og at både antall barnehagebarn og elevtallet ble 
redusert. Forholdsvis gode kull i barnehagealder viser at elevtallet nesten vil tredobles de nærmeste årene. 

Elevtallsutvikling 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Barn født 5 4 8 2 6 8 6 
Skoleår 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Elevtall 15 17 22 22 28 34 38 

Antall barn i barnehagen 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Antall barn  14 18 19 24 24 21 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
2012 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 7 265` 6 378` 886` 
Det har vært et noe uvanlig økonomisk år for VOPS i 2012. Enheten opplevde et forholdsvis stort 
mindreforbruk, hovedsakelig på grunnlag av følgende punkter:  
- ved lengre sykemeldinger er det av flere årsaker ikke satt inn vikar
- god utnyttelse av lærlinger og personer i arbeidspraksis fra NAV eller utplassert fra skole 
- "NK" i barnehagen og leder av VOPS har vært i permisjon i hhv 10 og 20 % fra 01.08.12. Det har enten ikke 

vært mulig eller ikke hensiktsmessig å sette inn vikar for disse
- 250.000,- er FDV-midler som feilaktig er plassert på VOPS
- uforutsette refusjoner på ca. 300.000,- som dette året ikke har blitt benyttet i sin helhet  
- utgifter til strøm ble 50.000,- lavere enn budsjettert 
Enheten har et nøkternt forbruk, og har ønsker om muligheten for å planlegge økonomisk handlingsrom over mer 
enn ett år ved å være nøkterne ett år for å kunne investere et annet år.  

Bemanning 
Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatt (fast) Antall årsverk (fast)
Samlet bemanning 19 (14) 13,55 (10,5) 
Fordelt bemanning: 

Adm. Ped.leder Pedagoger Lærling Fagarbeider Assistent 
0,80 2,00 5,5 2,00 0,4 2,85 

Oppnådde resultater i 2012
Barnehagen er driftet i midlertidige lokaler i påvente av nytt bygg
Ny barnehage og skole er planlagt og under arbeid 
Kursrekka "Økt læringsutbytte" i regi av Aust-Agder fylke og Gyldendal Conexus for alle lærere og leder 
Kursrekka "Endringsledelse" for leder i regi av Knutepunkt sør og Gyldendal Kompetanse/Conexus 
Begynnende innføring/opplæring i Kvello-modellen 
Systematisk skoleforberedende arbeid i barnehagen 
Systematisk arbeid med lese/regneferdigheter i skolen 
Oppstart av Kvalifisert for framtida 

Utviklingen fremover målsettinger
Barnehagen har med dagens faste bemanning trolig en utfordring med å skulle ta i mot de barna som søkner 
til Vatnestrøm og som har rett på barnehageplass. 
VOPS skal på resultater fra nasjonale prøver i lesing, engelsk lesing og i regning på 5. trinn over tid ha 
positiv utvikling og være bedre eller like gode som Aust-Agder. 
Kvalifisert for framtiden implementeres i 2013  



RESULTATENHET 23: SKAIÅ BARNEHAGE
Beskrivelse av virksomheten 
Skaiå barnehage er en 5 avdelings barnehage. Hovedoppgaven for Skaiå barnehage er å gi innbyggerne i Iveland 
kommune ett godt pedagogisk barnehagetilbud, samt at en kan være sikker på at barna er trygge og har det godt. 
Barnehagen drives etter barnehageloven og rammeplanen. Barnehagen har i tillegg vedtekter som sikrer tilbud 
om barnehageplass utover barnehageloven 

Nøkkelinformasjon 2009 2010 2011 2012 
Antall barn i barnehagen 45 59 56 56 
Herav barn under 3 år 21 30 34 22 
Ventelister (lovens rett til plass) 0 0 0 0 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift  2012 8 757` 8 620` 137` 
Mindre forbruk skyldes innkjøpsstopp (forbruksvarer) tidlig i oktober. Vi har også enkeltvedtak som ikke ble satt 
i gang som planlagt på grunn av lang ventetid hos PPT. 

Bemanning 
Bemanning ant. årsverk: Antall ansatte 

2011 
Antall årsverk 

2011 
Antall ansatte 

2012 
Antall årsverk 

2012 
Samlet bemanning 24 18,3 24 16.6 
Spesialpedagogiske tiltak 2 1,3 3 0,75 

Skaiå barnehage har en nedgang i antall årsverk grunnet strammere økonomisk ramme. Bemanningen i 2012 har 
vært 3 pr avdeling. I 2011 var det 3,4 årsverk per avdeling, og i 2010 var det 4,5 per avdeling. På grunn av 
permisjoner og spesialpedagogiske tiltak, har reduksjon i antall årsverk i 2012 ikke gitt oppsigelser.
Har en lærling inne i 100% stilling.

Oppnådde resultater i 2012
1. God kvalitet på foreldremøtet/foreldresamtaler: Gode resultater på brukerundersøkelsen.
2. God kvalitet på pedagogisk arbeid. Vurderingsarbeid og pedagogisk rapport. 
3. Reduksjon av sykefravær: Oppfølging av sykemeldte, uformelle sammenkomster, og trivselstiltak. 

Tjenestekvalitet: 
Alle søkere fra Iveland som søkte innen søknadsfristen, og som etter loven hadde rett til barnehageplass, 
fikk ett barnehagetilbud i samsvar med søknad. I 2012 fra august og utover, ble det også tatt inn barn fra den 
måneden de fylte ett år, fordi vi hadde noe ledig kapasitet.
Barnehagetilbudet er minimum 2 dager, men en kan fritt velge hvilke dager. Det er også mulighet for å 
reservere seg for barnehagetilbud i skolens ferier. Barnehagen har ny åpningstid fra august 2012. 
Åpningstiden er fra 07.00-17.00, og foreldrene kan kun benytte 9 timer innenfor denne tiden. Det er mulig å 
få utvidet opphold/åpningstid etter søknad innen tiden 06.45 til 17.15.
Barnehagen har gjennom flere år hatt språk som satsingsområde  og jobber bevisst med dette. 
Foreldre gir positive tilbakemeldinger på pedagogisk arbeid jfr. brukerundersøkelsen

Utviklingen fremover målsettinger
Økning av barn med spesielle behov krever økte ressurser for tilpasset opplæring.
Det er en utfordring å arbeide for lavt sykefravær og lav andel egenmeldinger 

Mål for 2013:
Mål 1: Tidlig Intervensjon. Sette inn tiltak til barn som sliter motorisk, språklig, eller har en vanskelig 

hjemmesituasjon. Det er da mulig å kunne unngå enkeltvedtak!
Mål 2: Kvellomodellen. Studiering og stormøte for ped.ledere og styrer. Modellen er en metodisk observasjon 

av barn, for å tidlig kunne gi utsatte barn riktig hjelp, i samarbeid med andre instanser som 
 helsestasjon, barnevern.
Mål 3: Kjøpe ny lavvo. Bruke den som utgangspunkt for gode naturopplevelser, sommer som vinter. 



RESULTATENHET 30: PLEIE- OG OMSORG 

Beskrivelse av virksomheten 
Pleie og omsorgstjenesten består av 27,86 årsverk fordelt på:

Bygdeheimen 
Langtidsopphold i institusjon, 11 plasser 
Langtidsopphold i institusjon skjermet enhet, 4 plasser 
Korttids-/avlastningsopphold, 4 plasser 

Åpen omsorg
Hjemmesykepleie 
Praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp)
Matombringing 
Trygghetsalarm 
Omsorgsboliger 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  
Støttekontakt
Omsorgslønn
Ledsagerbevis 
Koordinerende enhet. Kontaktpunkt Individuell plan.  
Habiliteringstjenesten for barn og unge 

Alle tjenestene er regulert i lover og forskrifter. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m og Lov om 
pasient- og brukerrettigheter. 

Kommunen har høy sykehjemsdekning (30-40 %). Gjennomsnittet i landet er sykehjemsplass til 25 % av de over 
80 år. Iveland Bygdeheim har i hele 2012 hatt ledige institusjonsplasser. Fra 01.01.12 ble hjemmetjenesten 
styrket med 1,4 sykepleieårsverk noe som har bidratt til at flere personer nå får hjelp i hjemmet, og et evt. 
langtidsopphold kan utsettes. I 2013 planlegges en gjennomgang av antall institusjonsplasser for å kunne tilpasse 
behovet til den økonomiske situasjonen.

Pleie- og omsorgstjenesten disponerer også seks omsorgsboliger. Disse er i utgangspunktet tenkt til personer 
med behov for heldøgns bemanning. I Iveland kommune er det hjemmetjenesten som har ansvar for disse på 
dagtid, mens Bygdeheimen hjelper til på natt.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 
2012 RBudsjett Regnskap Merforbruk 
Netto utgift 17 657 18 400 -743 

Pleie- og omsorgsenheten hadde et merforbruk på kr. 743´ i 2012.  

Ledige institusjonsplasser har gitt mindre inntekter. Kr 168 111,- mindre inntekter i brukerbetalinger i 2012 i 
forhold til 2011.  

Det meste av overforbruket er lønnsrelaterte utgifter. Ved overføringen av de psykiatriske sykepleierne fra PLO 
til Helsa vinteren 2011 valgt man at overføringen av budsjettrammen først skulle gjennomføres ved årsskifte 
2011/2012, og komme inn i budsjettet til Helsa for 2012. Dette ble først gjennomført 1. juli 2012. Det viste seg 
at PLO har betalt lønnen for de psykiatriske sykepleierne hele første halvår 2012. Dette medførte en 
merbelastning på lønnsbudsjett til PLO på ca 290´. Videre har man brukt lønnsmidler til å øke bemanningen. 



Det er en økning i hjemmeboende personer med demens som har krav på avlastningsopphold. Et 
avlastningsopphold er gratis for beboer. Pleie- og omsorgstjenesten har måtte leid inn ekstrahjelp for å kunne yte 
forsvarlig helsehjelp til personer med demens.  

Oppnådde resultater i 2012
Implementering av Samhandlingsreformen. 
Implementering av ny Helse- og omsorgstjenestelov og ny Folkehelselov. 
Miljøsertifisering av Bygdeheimen.
Multidose innført i hjemmesykepleien.
Meldingsløftet; forberedelser til elektronisk meldingsutveksling.
Notus vaktplan; opplæring av personell til elektroniske timelister.
Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. 

Utviklingen fremover målsettinger
«Bo trygt og godt hjemme» Snu fokuset fra Institusjonsbasert  til hjemmebasert omsorg. 

Hverdagsrehabilitering Samfunnet står foran store folkehelseutfordringer når det gjelder en 
stadig aldrende befolkning og ulike livsstilssykdommer. 
Velferdsteknologi, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er viser 
seg å kunne være svar på disse utfordringene, og bidrar til å støtte 
innbyggerne til å mestre de viktige hverdagsaktivitetene selv. Dette er 
tverrfaglig innsats som forutsetter å arbeide med felles mål som er satt 
av brukeren selv. 

«En verdig livsavslutning» Kompetanseheving lindrende omsorg 

Ivareta pårørende Samtalegrupper 
Pårørendeskoler

Økt fokus på forebygging Tidligere inn 
Økt samarbeid på tvers av enhetene

Økt fokus på habilitering og 
rehabilitering 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering; opprette en 
tverrfaglig sammensatt gruppe 

Elektroniske meldinger/ 
Helsenett 

Implementering/oppstart 

Ny skjermet enhet. 
Velferdsteknologi Behovskartlegging 

Innkjøp av aktuelt utsyr
Opprettholde god kvalitet på 
tjenestene. 
Rekruttere og beholde ansatte.  

Kompetansekartlegging gjennomført i prosjekt Ivenes. Videre 
kartlegging pågår.
Utarbeide kompetanseplan. 
Oppdatere medisinsk/teknisk utstyr.  

Tjenestekvalitet: 
Det har vært gjennomført brukerundersøkelser både i hjemmesykepleien og på Bygdeheimen (pårørende og 
beboere) med gode resultater. Disse gjennomføres nå fast annethvert år.

Bygdeheimen og hjemmetjenesten samarbeider bra om felles pasienter for å få hverdagen til å gå opp. Det er 
fremdeles noen vakter som ikke er dekket av sykepleiere, og samarbeid på tvers er da avgjørende. 

Pleie- og omsorgstjenesten mangler tilbud til hjemmeboende personer på natt, noe som muligens vil bli helt 
nødvendig etter hvert. De som trenger tjenester på natt, tilbys i dag institusjonsopphold.



RESULTATENHET 31: NAV-KOMMUNE (SOSIAL) 

Beskrivelse av virksomheten 
Den kommunale delen av NAV har ansvarsområde etter Lov om sosiale tjenester i NAV, herunder økonomisk 
veiledning, økonomisk støtte, gjeldsrådgivning og Kvalifiseringsprogrammet. Videre ligger arbeidet med 
flyktninger, boligkontor og husbankordninger, herunder bostøtte, lån og tilskudd. 

Nøkkelinformasjon 2010 2011 2012 
Antall sosialsaker med vedtak 127 112 81 
Antall brukere med sosialhjelp 31 30 41 
Tildelte Startlån 4 5 9 
Antall med bostøtte 27 29 38  

Antall personer som fikk økonomisk sosialhjelp i 2012, gikk noe ned i forhold til 2011. Noe av grunnen kan 
være bedre utnyttelse av statlige tiltak, hvor den økonomiske belastningen tillegges den statlige siden av 
NAV. Alle disse tiltak er arbeidsrettede. 
Økonomisk veiledning/gjeldsrådgivning er hovedområdet vårt. Fikk en økning i antall saker til 
gjeldsrådgivning, hvor man benyttet seg av gjeldsrådgiver gjennom avtalen med Knutepunkt Sørlandet.
Dette er en ordning som har fungert bra med god kvalitet på tjenesten.
Kommunale boliger har i 2012 vært stabil, og mot slutten av 2012 var samtlige utleieboliger utleid. 
Flyktningarbeidet har hatt stabile og gode resultater for flyktningene på introduksjonsprogrammet. Noe 
varierende grad i forhold til norskkunnskapene til de forskjellige deltagerne. Det er også noen utfordringer i 
forhold til flyktninger som ønsker å flytte ut av kommunen før 5 års perioden er gjennomført.
Man tok imot nye flykninger i slutten av 2012 som medførte økte aktivitet og behov for økte rammer.
Man brukte opp alle midlene til startlån i 2012, og det ble også søkt om ekstra midler i slutten av 2012 for å 
dekke etterspørselen. Startlån ordningen via Husbanken og kommunen har fungert godt. Man lovte i 
kommunestyret i slutten av 2012 at man skulle komme med forslag til endringer på retningslinjene, slik at 
de skulle stimulere ytterligere til økt bosetting i kommunen.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 
Netto utgift 3 370 3 308 61 

Mindreforbruket kan sees i sammenheng med Kvalifiseringsprogrammet og et tilskudd fra Fylkesmannen som 
skal nyttes til kompetansehevning. Man har satt av mer penger til Kvalifiseringsprogrammet enn det reelt ble 
behov for, det er fornuftig ift at dette også er et lovpålagt tiltak som til enhver tid skal være tilgjengelig.
Enheten har brukt mer penger på flyktningene enn det var budsjettert for i 2012, merforbruket er dekket ved 
justeringer da det følger med penger til flyktningene. Det har også gått mer penger til sosialstøtte enn budsjettert, 
og det er en urovekkende utvikling. Her ser man en økning i personer som har behov for å få dekket store 
utgifter til tannhelsepleie, som ikke blir dekket av andre offentlige instanser. 
Det har vært en positiv utvikling i tilbakebetalingene på sosiale lån med bakgrunn i at kontoret har hatt «trykk» 
på det ovenfor brukerne.

Bemanning 
Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk
Samlet bemanning 3 2,85 
Statlige stillinger, bars som info 2 1,7 

NAV bemannes av kommunalt og statlige ansatte men har en felle leder som rapporterer likt til stat og 
kommune. Leder er tilsatt i Iveland kommune men har det samme ansvaret for alle ansatte og er delegert 



fullmakter fra staten som er lik de man har for kommunen. Staten har samme styringsretten av lokal NAV leder 
som kommunen har. 
Oppnådde resultater i 2012

Mål for 2012 Måloppnåelse 2012
Redusere stønadsperioden for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp.   

Det er oppnådd en redusering av stønadsperiodene for 
økonomisk sosialhjelp.  Dette mye pga nært samarbeid 
med de statlig arbeid- og velferdsordninger innen 
NAV. 

Utvikle NAV-kontoret sammen med de statlige 
arbeids- og velferdsordningene. 

Dette er fortsatt under utvikling men godt påbegynt. 
Statlige ansatte kan nå behandle saker etter Lov om 
sosiale tjenester i NAV. Og kommunalt ansatte er godt 
kjent med den statlige tiltaksmenyen. 

Fylle opp måltallet i Kvalifiseringsprogrammet, og lage 
gode program som kan avklare det videre løp for dem 
som deltar i dette. 

Måltallet ble oppfylt for 2012.  Benyttet oss av statlige 
tiltak i kombinasjonen med KVP.  

Utviklingen fremover målsettinger
Smidig saksbehandling og oppgavefordeling innad i kontoret på tvers av styringslinjene, redusere 
sårbarheten ved å opparbeide tvillingskompetanse, samt økt fokus på å gi god økonomisk veiledning 
gjennom tettere oppfølging av våre brukere. Styrke brukerne til å mestre sin egen økonomi. Bidra til godt 
tverretatlig samarbeid med andre aktører som våre brukere er i kontakt med.



RESULTATENHET 32: HELSEAVDELINGEN

Beskrivelse av virksomheten 
Helseavdelingen består av legetjeneste, helsestasjon, psykiatritjeneste, jordmortjeneste og fysioterapi. 
Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand.  

Interkommunal barneverntjeneste med delegert myndighet til vertskommunen Vennesla. Oppfølgingen av 
avtaler, organisering, rapportering og økonomi flyttes fra 2013 til Oppvekst. 

Fysioterapeut og kommunelege deltar i kommunens folkehelsearbeid. 

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk
Netto utgift: 7 316 7 017 299 

Det er for 2012 et stort merforbruk på Barnevernet. Dette gjelder økte utgifter på barnevernstiltak. 
Det er et mindreforbruk på Samhandlingsreformen, avventer endelig avregning for den kommunale 
medfinansieringen. Det er videre et tilsynelatende betydelig mindreforbruk på psykisk helse. Store deler av året 
var avlønnet fra PLO, slik at det ikke er et reelt mindreforbruk her. 
Bemanning 

Bemanning ant. årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 10 4,73 

Oppnådde resultater i 2012

Mål for 2012 Måloppnåelse 2012
God tilgjengelighet på helsetjenester Kort ventetid på time hos lege, fysioterapeut og 

psykiatrisk sykepl. Fortsatt problemer med telefoni. 
Høy aktivitet på helsestasjon/ 
familieteam/kjernegrupper mv. 

Opprettholde god kvalitet på helsetjenestene Kompetanseheving gjennom eksterne kurs.  
Medisinsk utstyr er bra. Datateknisk blitt bedre. 

Opprettholde et godt arbeidsmiljø med lavt 
sykefravær.

Positivt. 

Utviklingen fremover målsettinger
Videreutvikle gode helsetjenester og samtidig holde dem innenfor de økonomiske rammene. 



RESULTATENHET 40: KULTURENHETEN

Beskrivelse av virksomheten 
Kulturavdelingen har ansvar for kommunens bibliotektjeneste, drift av kulturskolen, kulturvernarbeid, kunst- og 
kulturformidling, informasjonstjenesten gjennom kommunale hjemmesider, sosiale media og Bygdebrevet, i 
tillegg til utleie av Ivelandshallen. Barne- og ungdomsarbeid gjøres i samarbeid med oppvekstkontoret og 
Moonlight. «Ivelandsdagene 2012» ble markert over en ni dagers periode i august måned.  

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 Rev. budsjett Regnskap Mindreforbruk 
Netto utgift 1 987 1 952 35 

Utgiftene til strøm / fyring i Ivelandshallen ble 8% høyere enn budsjettert ellers ubetydelige avvik på utgifts- og 
inntektssiden.  

Bemanning pr 31.12.12: 
Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk
Samlet bemanning 5 Ca 1,70 

Oppnådde resultater i 2012
«Ivelandsdagene» ble markert over en ni dagers periode i august måned, samkjørt med markeringen av 
Iveland kirkes 125 års jubileum. Kulturleder var sekretær og koordinator. 
Kulturgruppa «Nøkkerosen» videreførte sitt arbeid med bl.a. filosofikafe, matkurs for menn, dansekurs, 
romjulskonsert og Burmakveld. Et nært og godt samarbeid mellom kulturgruppa og kulturleder.
Utlånet på biblioteket var på ca 3480 enheter. 
Ved utgangen av 2012 var det 18 elever med tilbud innen piano, fiolin, gitar eller trommer.  
Kommunen var med i arr.komiteen for D`Voice - rusfri ungdomsfestival i Songdalen. Oppmøte på 
Moonlight Iveland viste en liten nedgang fra høsten 2012, men likevel godt besøkt!
Antall «likes» på Facebook er ca 610, «topp 10» i Norge i forhold til antall innbyggere. 30 videoklipp ligger 
ute på YouTube. 
Ungdommens kulturmønstring ble avholdt i samarbeid med Vennesla kommune.
Kulturprisen ble tildelt Margaret Anne Beresford 
Arbeidet med nye kommunale hjemmesider i samarbeid med andre Setesdalskommuner ble igangsatt. 
Bruken av Ivelandshallen har vært som tidligere år. 

Utviklingen fremover målsettinger
Videreføre et positivt arbeid i kulturgruppa «Nøkkerosen» med jevnlige kulturtilbud gjennom hele året.
Planlegge å gjennomføre «Ivelandsdagene 2013» i nært samarbeid med kulturgruppa og andre bidragsytere
Legge til rette for nye, gode kommunale hjemmesider i løpet av året.
Positiv omtale av og om kommunen i ulike media. 



RESULTATENHET 60: DRIFT OG UTVIKLING

Beskrivelse av virksomheten 
Avdelingens ansvarsområder består av følgende tjenester: Vannforsyning, avløpsrensing, vedlikehold av 
kommunale bygg, renovasjon, sommer og vintervedlikehold av veier og anlegg, park og kirkegårdsvedlikehold, 
næringsarbeid, geologi, miljøarbeid og beredskapsarbeid. Videre arbeides det med forvaltnings- og 
planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven, samt matrikkelloven. 
De fleste av arbeidsoppgavene berører våre innbyggere direkte, og det tilstrebes å kunne gi så godt tjenestetilbud 
som mulig innenfor de økonomiske rammer som tildeles. Kommunale og private veier som er brøytet og strødd 
ved snøfall og glatte, gir en viktig trygghet for innbyggerne.  
Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. Og tildelte rammer de siste årene har lagt til 
rette for at kommunen er i stand til å gjennomføre prosjekter og vedlikeholdsoppgaver med egne ansatte. 
Kvaliteten blir god, og ressursene utnyttes på best mulig måte.

Årets driftsregnskap  avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2012 Justert budsjett Regnskap Mindre forbruk 
Netto utgift 17 466 15 964 1 502 

Årets regnskap viser et mindre forbruk på 1,502 mill kr.  Forklaringen til resultatet er følgende:
Driftsutgifter på egne bygg og utleieboliger har et mindre forbruk på 1,023 mill kr.
Det er startet på en oppgradering av flere kommunale bygg mht energiøkonomisering (ENØK) Kostnadene på 
0,7 mill kr har vært ført i driftsregnskapet, men må føres i investeringsregnskapet. Dette er utgifter som vil kunne 
dekkes inn ved bruk av årets overskudd fra drift etter politisk vedtak.
I forbindelse med boligfeltet på Bjørnehatten, skal kommunen bidra med 0,5 mill kr til omlegging av 
høgspentlinje. Resterende 0,250 mill kr er ikke utbetalt i 2012, men må overføres til 2013. Vintervedlikehold av 
kommunale veier, har et merforbruk på 0,3 mill kr. 
For å få en god fremdrift i ENØK tiltak på kommunale bygg, er det behov for en overføring av mindre forbruket 
til 2013. 

Bemanning 
Bemanning ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk
Administrasjon 8 6,2 
Driftspersonalet 15 11,7 
Samlet bemanning: 23 17,9 

Oppnådde resultater i 2012
Mål for 2012 Måloppnåelse 2012

Følge opp FDV- plan for å tilstrebe en 
god kvalitet på vedlikehold av 
kommunens bygg, veier og anlegg. 

Det er gjennomført en rekke ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver som 
ENØK tiltak på flere bygg. Etterisolering av tak, boret 18 nye 
energibrønner for fremtidig varmegjenvinning ved Vatnestrøm 
oppvekstsenter, idrettshallen og bygdeheimen. Jobbet aktivt mot skole 

Legge til rette for en god fremdrift i 
utvikling av tomteområder og 
infrastruktur. 

Gjennomført bygging av parkeringskjeller på Åkle, samt fulgt opp 
planer for utvikling næringsbygg og leiligheter sammen med arkitekt 
og entreprenør for å få en god og attraktiv sentrumsutvikling. Arbeidet 
frem planer for bygging på tomt i Bjørnehatten. Arrangert møte med 
husbanken, utbyggere og håndverkere i forbindelse med utvikling av 
boligområder. 

Videreutvikle avdelingen. 
Gjennom en positiv ledelse, fulgt opp samtale og forsøkt å gi hver 
medarbeider faglig oppfølging, interessante arbeidsoppgaver og en 
sosial tilhørighet. Fornøyde medarbeidere er viktig for å beholde og 
rekruttere nye medarbeidere. 



Tjenestekvalitet 
Avdeling for Drift og utvikling ble etablert 1. april, hvor teknisk næring, miljø og landbruk ble lagt under en 
ledelse. Bakgrunnen var et ønske om en mest mulig ressurseffektiv drift av tjenestene. Endringen mener 
avdelingen har kommet våre innbyggere til gode gjennom et bedre servicenivå. Det brukes mindre tid på ledelse, 
større ressurser på vedlikeholdsoppgaver innenfor bygningsvedlikehold og veivedlikehold, samt oppfølging av 
nye byggeprosjekter. 

Våre innbyggere får rask saksbehandlingstid, god faglig oppfølging og et rimelig saksgebyr når de skal søke om 
godkjenning av et byggeprosjekt. 
De kommunale byggene vedlikeholdes etter egen vedlikeholdsplan (FDV-plan). Dette gir fornøyde brukere ute 
på enhetene, og en bedre oversikt og utnyttelse av de ressurser som brukes på vedlikehold.
Gjennom sist år er det foretatt en adressetildeling av alle boliger i kommunale boligfelt. En god start på et 
prosjekt der alle kommunens innbyggere skal få en offisiell adresse.
Park- og grøntanlegg utgjør en vesentlig andel av sommervedlikeholdet, der bla skoleungdom brukes til klipping 
og luking. 

Året har vært rimelig normalt mht både sommer og vintervedlikehold av de kommunale veiene.  
Det er brukt 4 mill kr til vedlikehold og opprusting av veinettet. Tilbudet om brøyting og strøing av private veier, 
er et tjenestetilbud til våre innbyggere som blir mottatt.  
Vannverkene og renseanlegga er godkjent, og drives etter krav fra overordnede myndigheter. Nytt vannverk og 
renseanlegg på Skisland er nær ferdig og klar for kommunal overtakelse. 

Utviklingen fremover målsettinger

Arbeide for at avdelingen får økonomiske ramme som gjør oss i stand til å gi våre innbyggere et 
godt tjenestetilbud. 
Gjennomføre de oppgaver som er prioritert i FDV- planen for kommunale bygg, veier og anlegg. 
Ha fokus på ENØK tiltak på kommunale bygg, og foreta investeringer som gir redusert 
energiforbruk. 
Bruke egne ansatte til planlegging, oppfølging av nyanlegg, samt vedlikeholdsoppgaver i størst 
mulig grad. 
Bidra med byggeledelse og oppfølging av planer for utbygging av arealer til demensomsorgen.
Arbeide for å få gode og interessante leietakere til arealene i næringsbygget på Åkle. 
Følge opp Agder Energi`s utbygging i Skaiå området i forbindelse med etablering av infrastruktur 
som g/s veger, utbedring av veier, planering av tomter og etablering av nærmiljøtiltak.
Selge og starte bygging på de tomter som kommunen har kjøpt i Bjørnehatten.
Gjennomføre detaljregulering på Vatnestrøm for å få et godt grunnlag for videre utvikling av 
området.
Bidra til at alle enheter i kommunen blir miljøsertifisert.
Legge til rette for at våre medarbeidere skal trives på jobb, få interessante arbeidsoppgaver og gi 
konkurransedyktige betingelser.  



Investeringer 

Investeringsregnskapet har et udekket resultat på 13,9 mill.kr på grunn av ikke opptatt vedtatt lån i 2012 på 
20,5 mill. kr. 

Det ble igangsatt prosjekter som til sammen utløste et behov for 25,9 mill. kr. og det ble gitt startlån for til 
sammen 1,2 mill. kr. 

Investeringsregenskap 2012

Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2012 budsjett budsjett 2011

Til investeringer i anleggs
midler fra linje 1, skjema 2A 25 918 982      27 335 000      20 915 000      3 417 703

Fordelt slik:

Bjørnehatten tomtefelt, Skaiå                          102 000            3 225 000         82 000
Industriområde Skaiå                                                   500 000            
Pumpestasjon Birketveit 281 160            300 000                                     719 775
Skilting kommunale veier og gater 100 235            100 000            150 000            
Rensing Birketveit, off.pålegg 210 551            250 000            200 000            
Alarmovervåking bygg, vann&avløp 121 499            240 000            240 000            
Iveland skole, Birketveit  etterbruk SHR 2 149 128         5 500 000                                  
Enøktiltak Bygdeheimen 666 400                                                              
Nye boligfelter, bud08 (Skislandsåsen) 1 194 488         1 421 000         2 000 000         226 595
Trafikksikkerhetstiltak 482 136            372 000                                     
Uteområder skoler 23 860                                       300 000            94 724
Sentrumstomta Birketveit 10 499 500      11 500 000      7 000 000         694 514
Fiberutbygging Birketveit 527 166            550 000                                     
Mobilmast                                                   300 000            
Ny barnehage/skole Vatnestrøm 9 490 252         7 000 000         7 000 000         
Finanstransaksjoner, innskudd KLP 172 607                                                              
Andre prosjekt                                                                            1 600 094
SUM FORDELT 25 918 982      27 335 000      20 915 000      3 417 702

Utlån formidlingslån 2012 (Startlån) 1 179 392         1 500 000         1 500 000         2 070 000
Avdragsutgifter 2012 (Startlån) 768 972            671 000            671 000            729 390
Avsetninger                          3 833 922                                  189 405
SUM FORMIDLINGSLÅN 1 948 364         6 004 922         2 171 000         2 988 795

Årets finansieringsbehov 27 867 346      33 339 922      23 086 000      6 406 497



Prosjektkommentarer for 2012 

Bjørnehatten tomtefelt, Skaiå  prosjekt 163 
Boligfeltet har opparbeidet infrastruktur, og er byggeklar for ca 30 enheter. Det er foretatt prosjektering av 
boliger på tomteområdet som kommunen har kjøpt. Videre er det gjennomført møte med potensielle firmaer 
samt Husbanken for å se på gode løsninger. Tomtene legges ut for salg våren 2013 med en kostnadsramme på 
3,5 mill. kr. 

Industriområde Skaiå  prosjekt 164 
Det ble i 2012 avsatt 0,5 mill kr i forbindelse med Agder Energis utbyggingsplaner for Iveland kraftverk. 
Midlene er ikke brukt, da Agder Energi i 2012 ikke kom i gang med utvidelsen av kraftverket. Midlene er 
overført til 2013.

Pumpestasjon Birketveit   prosjekt 553 
Sanering av pumpestasjon samt lagt 400 meter ny kloakkledning mellom kommunehuset og butikken er avsluttet 
i 2012 innenfor kostnadsrammen. 

Skilting kommunale veier og gater  prosjekt 556  
Prosjektet med skilting og tildeling av offisielle adresser har pågått over flere år. Skilter ble kjøpt inn i 2012, og 
vil utover våren 2013 bli satt opp med bakgrunn i tildeling av offisielle adresser.   

Rensing Birketveit off. anlegg  prosjekt 557 
Arbeidene er sluttført i 2012 innenfor en kostnadsramme på 0,2 mill kr.

Alarmovervåking bygg/anlegg  prosjekt 558 
Arbeidene er sluttført i 2012 innenfor en kostnadsramme på 0,24 mill kr.

Iveland skole, utvidelse idrettshallen  prosjekt 930 
Utvidelse av idrettshallen for bruk til midlertidig klasserom for skolen ble påbegynt våren 2012. Lokalitetene 
ventes tatt i bruk til skolestart høsten 2013, innenfor kostnadsrammen på 5,5 mill kr.

Enøktiltak bygdeheimen  prosjekt 935 
Det er gjennomført etablering av 6 stk energibrønner ved bygdeheimen, som en start på et ENØK prosjekt.
Planen var å dekke kostnadene gjennom driftsregnskapet, men er avsatt som udekket investeringsmidler i 
regnskapet for 2012.   

Nye boligfelt, bud 2008  prosjekt 948 
Det er avsatt 2,0 mill kr i forbindelse med kommunalt bidrag til tomteutvikling. Skislandsåsen boligfelt har en 
ramme på 1,5 mill kr til nytt vannverk og renseanlegg. Til Bjørnehatten boligfelt er det avsatt 0,5 mill kr til 
omlegging av høgspentlinje. Her er avsatte midler overført fra investeringsbudsjett til driftsbudsjettet og 
ansvarsområde 6 drift og utvikling. Det gjenstår 0,07 mill kr som er overført til 2013 jfr 2. tertial.

Trafikksikkerhetstiltak økplan 08-11,  prosjekt 963 
Midlene ble brukt til etablering av nye lyspunkter i Fosstveitlia, Osmundskleiv, gang- og sykkelvei veg ved 
Bakkane, Skaiålia og langs fylkesveien til Natelandsholtet. Totalt ble det satt opp 22 nye lyspunkter innenfor en 
kostnadsramme på 0,48 mill kr.

Uteområde skoler  prosjekt 974 
Det er avsatt 0,3 mill kr til uteområde ved Vatnestrøm oppvekstsenter. Midlene går til ferdigstillelse av 
uteområdet i forbindelse med bygging av ny barnehage og skole som tas i bruk til skolestart høsten 2013. 



Sentrumstomt Birketveit  prosjekt 975  
Parkeringskjelleren på Åkle er bygd, og skal inngå i en utbyggingskontrakt med Byggmester Jørgen Dovland 
AS. Kommunestyret har godkjent en ramme på 11.5 mill kr for salg av den rene leilighetsdelen av Åkle 
prosjektet. Det er pågått planlegging og forhandlinger gjennom året, og endelig avtale med byggestart for 
næringsbygg og leiligheter ventes gjennomført våren 2013.

Fiberutbygging Birketveit  prosjekt 978 
Det er etablert node-rom og lagt trekkerør for fiber fra brannstasjonen til Natelandsholtet og Bygdeheimen. 
Videre er det inngått avtale med Agder Breiband om utbygging av fiber til innbyggere tilknyttet området. 
Tilknytningen til husstandene starter våren 2013. Kostnadsrammen for kommunens tilrettelegging har vært på 
0,55 mill kr.  

Ny barnehage/skole på Vatnestrøm  prosjekt 982 
Bygging av ny barnehage og skole innenfor en kostnadsramme på 25 mill kr er i rute med byggeledelse fra drift 
og utvikling. Bygget skal tas i bruk til skolestart høsten 2013.

Innskudd KLP  prosjekt 208 
Finanstransaksjoner 

Andre prosjekter i 2011 
Ingen bevegelse i 2012 

Utlån formidlings lån 2012(Startlån)
Utlån til innbygger iht retningslinjene for startlån.

Avdragsutgifter 2012 (Startlån)
Kommunale avdrag til Husbanken ifm startlån.

Avsetninger 
Avsetninger gjennomført i løpet av 2012 for investeringer.


