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DEL 1 – Rådmannens kommentar 
Folketallsutvikling 
Iveland kommunes tidligere hovedmålsetting om 1500 innbyggere i 2015 har vært et viktig mål for positiv 

utvikling, og det nye målet «Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet» viderefører den samme tanken. Det 

arbeides kontinuerlig med å øke antallet innbyggere ved å ha gode tjenestetilbud, utvikle gode boforhold, 

stimulere lokal næringsutvikling, samt samarbeide i Knutepunkt Sørlandet. Innbyggertallet har ligget stabilt på 

over 1 300 innbyggere de siste årene, og Iveland kommune hadde i snitt 1 316 innbyggere gjennom 2014. Det er 

viktig å stimulere til fortsatt vekst samt begrense utflyttingen. Kommunen har også i 2014 mottatt nye innbygger 

som kom til landet som flykninger, og dette er et viktig samfunnsbidrag. 

 

Tilfredsstillende økonomisk resultat 
Iveland kommune har et positivt netto driftsresultat på 5,0 mill. kr. Regnskapet viser totale driftsinntekter på 133 

mill. kr, og driftsutgifter på 139 mill. kr. Bruttodriftsresultat ble da negativt med 6,4 mill. kr. Netto 

finansinntekter ble på 6,0 mill. kr og består av finansinntekter på 9,7 mill. kr og finansutgifter på 3,7 mill. kr. 

Gevinsten på finansielle omløpsmidler ble 0,2 mill. kr. Netto driftsresultat tilsvarer 3,8 % av driftsinntektene og 

er bra. Driftsutgiftene i 2014 preges av høy aktivitet. Investeringsregnskapet har et underskudd på 4,0 mill. kr. 

 

God kvalitet og stor produksjon 
Kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes som god. Enhetene har fokus på kvalitet og tilgjengelighet, samt på 

dimensjonering av personalressursene ift de enkelte tjenestene. Kommunen har hatt høy tjenesteproduksjon i 

2014, og har effektuert de fleste politiske og sentralt initierte oppgavene. Det har vært fokus på ressurseffektiv 

drift samtidig har man vært bevist på at tjenesteproduksjonens kvalitet og kvantitet opprettholdes som forventet.  

Barnehagedekningen er god, man gjennomførte i 2014 ytterligere tilpasninger som økte tilbudet. PLO har på en 

meget tilfredsstillende måte gjennomført nødvendige endringer og tiltak for å møte nye utfordringer. Kommunen 

er aktiv i samarbeid om etablering av et IKT selskap i Knutepunkt Sørlandet. Sosiale utfordringer blant 

innbyggerne har medført økt brukerkontakt, ressursbruk og tiltaksbruk. Kommunen bosatte flere nye flykninger. 

Utviklingen av Åkle har gitt positiv effekt 2014, og er viktig for samfunnsutviklingen. Kommunen igangsatte 

forarbeidet med to nye bygge- og investeringsprosjekter, Bygdeheimen og Iveland skole. Skolen har også i 2014 

vist stor fleksibilitet og drevet en god skole i midlertidige lokaler. Det har vært høy tjenesteproduksjon ved alle 

enheter. Sammen med kommunene i Setesdal og medeierne i IKS`en har man satt fokus på at IKS`ene utvikling. 

 

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, løsningsfokus og høy grad av budsjettlojalitet. 

Samarbeidet mellom kommunestyret og administrasjonen fungerer meget godt og er viktig for den helhetlige 

utviklingen. Dette ble demonstrert under arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen. 

 

Videre utvikling 
Iveland står foran en spennende epoke. Befolkningsveksten i de kommende årene avhenger i stor grad av 

hvordan Iveland blir oppfattet som kommune. Tilbudene på boligtomter og boligområder er gode, Åkle utvikles 

med nye tilbud. Videreutviklingen av bygdeheimen, skolene og barnehagene, samt vedlikeholde og 

energiøkonomisering vil ha fokus. Kommunen har de siste årene jobbet mye med helheten i kommunen, det 

være seg utdanning, folkehelse og stedsutvikling. I 2015 vil man jobbe videre med å tilpasse driftsutgiftene til 

driftsinntektene, samt utnytte ny teknologi ift brukernes behov og fortsatt ressurseffektiv drift. Nødvendige 

investeringsprosjekter vil utfordre kommunens økonomiske og administrative ressurser. Videre fokus på 

levekårene og samfunnsutvikling, samt god planlegging og prioritering av de økonomiske ressursene blir viktig 

når kommunen står ovenfor en framtidig kommunereform. Iveland kommune har fått en ny og god samfunnsdel 

til kommuneplanen som vil bli brukt aktivt i årene som kommer for å fremme vekst og utvikling. 

 

Iveland 2. juni 2015 

Sten Albert Reisænen 

Rådmann 
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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 politiske vedtak blir 
iverksatt og gjennomført i henhold til vedtakene. 
 

Politisk organisering 
 

 

 

 
Politiske møter og saker i 2014 
 
Utvalg Antall møter Antall saker 

2013 2014 2013 2014 

Kommunestyret 8 9 41 77 

Formannskapet 8 11 27 54 

Levekårsutvalget 8 7 39 39 

Teknisk utvalg 7 8 41 58 

Administrasjonsutvalget 2 4 2 8 

SUM 33 39 150 236 

 

 
Administrasjonen gjennomfører jenvlig oppfølging og statussjekk i forhold til om vedtak er igangsatt 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 
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Aministrativ organisering: 

 
Enhetsledere og Rådmann 
Ledere Kvinner  Menn 
12 4 8 

Avdelingsledere, Pedagogiske ledere og Inspektør 
Andre ledere Kvinner  Menn 
14 12 2 

11 av 12 enhetsledere har full stilling. Blant de andre ledere er det noen som har redusert stilling. 

Iveland kommune 

Rådmann 

Helse & Velferd 

Tjenesteleder 

Gyro Heia 

NAV 

Gyro Heia 

Stillinger: 2,85 + 1,7 

PLO 

Monica Verdal 

Stillinger: 27,86 

Helse 

Kåre G. Dale 

Stillinger: 4,93 

Drift & Utvikling 

Tjenesteleder 

Egil Mølland 

Teknisk 

Næring 

Miljø 

Beredskap 

Jordbruk 

Skogbruk 

Planarbeid 

Stillinger: 18,81 

 

Oppvekst 

Tjenesteleder 

Lars-Ivar Gjørv 

Vatnestrøm ops 

Ole K Hægland 

Stillinger: 13,10 

Iveland skole 

Håkon Laland 

Stillinger: 27,00 

Oppvekst ktr 

Lars Ivar Gjørv 

Stillinger: 2 

Skaiå bhg 

Beate S Frigstad 

Stillinger: 20,30 

Kultur 

Finn Terje Uberg 

Stillinger: 1,73 

Rådmannsstab 

Sten A Reisænen 

Politisk område (1,1) 

Servicetorget 

Lasse Hornnes 

Stillinger: 3,8 (+ 1,1) 

Økonomiavd 

Eva S Bjelland 

Stillinger: 3,8 
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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 
3,80 
3,80 

Helse og velferd 

Nav sosial, pleie- og omsorg (inkludert bl.a. 
hjemmesykepleie og Bygdeheimen), kommunelege, 
legetjeneste, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, 
psykiatritjeneste, fysioterapi, Husbankens ordninger, 
støttekontaktordningen, flykningetjeneste, 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 
20,30 

 
13,10 
27,00 
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 Verdal 

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 Håkon Laland 

Vatnestrøm oppvekstsenter Ole Kristen Hægeland 

Kultur og informasjon Finn Terje Uberg 

  
  

 
 
 
Årsverk 
Per 31.12.13 var det 163 fast ansatte. Det var ved utgangen av 2014 129 årsverk i kommunen (summen av faste 

og midlertidige kontrakter). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse endrer seg lite fra år til år selv om ledige stillinger 

lyses ut internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen. 

Gjennom medarbeidersamtaler og medarbeidertilfredshetsundersøkelser er det avdekket at det er lite eller ingen 

uønsket deltid blant ansatte i kommunen.  
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Rekruttering 
Det er i løpet av 2014 foretatt 25 faste og 25 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, dette gjøres for at stillingsstørrelsen 

hos de fast ansatte øker. I hovedsak har kommunen god tilgang på kvalifiserte søkere til utlyste stillinger, men 

det er økende utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere, barnehagelærere og lærere. 

 

Alderssammensetning 
Gjennomsnittsalderen for fast ansatte i kommunen pr. 31.12.14 var for kvinner 43,8 år og for menn 48,6 år, dette 

er nærmest uendret fra året før. 

  

 
 

Figuren viser alderssammensetningen i prosent for fast ansatte i Iveland kommune. Det er viktig å rekruttere og 

beholde yngre arbeidstakere fremover, samtidig som en ivaretar kompetansen og erfaringen seniorene i 

organisasjonen innehar.   

 

Kompetanse 
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15%
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Formell kompetanse kvinner 

assistent
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Assistent 16%, fagarbeider 34%, høyskoleutdannet 50%.  

 

Assistent 9%, fagarbeider 25%, høyskoleutdannet 66%.  

 

Kommunen hadde ved utgangen av 2014 fire lærlinger. 

 

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. 
 
Det er ikke og skal ikke utarbeides egne likestillingsplaner i kommunen men likestillingsperspektivet skal inn i 
alle planer det er i 2014 opprettet likestillingsutvalg i kommunen. Det er formannskapet som er kommunens 
likestillingsutvalg.  
 

 

Kjønnsbalanse 
Blant de fast ansatte i kommunen er 80 % kvinner og 20 % menn. I Rådmannens ledergruppe er det 66 % menn 

og 33 % kvinner. I kommunens personalpolitiske retningslinjer er det nedfelt at man skal arbeide for en jevnere 

kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper og arbeidssteder.  

 

 

 

Formell kompetanse menn 

assistent

Fagarbeider

høyskole
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Likelønn 
Gjennomsnittslønn (i full stilling) for fast ansatte kvinner og menn er henholdsvis 414 434 og 492 334, gapet 

mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn er redusert med kr 7400 i 2014.  

  kvinner  menn 

Totalt i virksomheten 414 434 492 334 

Ledernivå 597 500 634 125 

Stillingstype/utdanning:     

· Assistent *1 345 233 369 300 

· Fagarbeider 379 456 374 088 

· Høyskoleutdannede, ikke ledere*2 452 057 506 308 

*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 

 
Stillingsstørrelsen hos fast ansatte har økt lite de siste år. Dette på tross av at alle stillinger lyses ut internt hvis 

det er ledig kompetanse i kommunen. Det er ikke samsvar mellom det en del ansatte har i fast stilling og det de 

faktisk jobber for kommunen, dette fordi en del ansatte benytter seg av retten til permisjon for å gi omsorg for 

egne barn. 

 

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

 

 

Sykefravær 
Sykefraværet i Iveland kommune var i 2014 på 5,4 % mot 5,2 % i 2013.  

Målet for sykefraværet for 2014 var 6,2 % eller en nærværsprosent på over 93,8 %  

Målet for 2015 er at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til en hver tid.  

 

Sykefraværet i Iveland kommune har hatt følgende utvikling i perioden 2007-2014:  

 

 
 

Det har vært en liten oppgang i fraværet i 2014, det skal 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 

Helse.  
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HMS (Helse, miljø og sikkerhet) 
Etter endringer i Arbeidsmiljøloven må kommunen ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Fra 

1. januar 2011 har Stamina Helse levert BHT til Iveland kommune. I 2014 gjennomføres en ny anbudsrunde på 

bedriftshelsetjeneste for å etablere en ny avtale fra 1.1.2016. Både ledere, tillitsvalgte og verneombud har et 

kontinuerlig fokus på oppfølging og videreutvikling av arbeidsmiljøet i kommunen.  Avtalen med Stamina Helse 

har bidratt til fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 4 møter i 

2014.  

 

Kommunen jobber 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 

 
Internkontroll/HMS 
Kommunen innførte i 2014 et elektronisk kvalitetssystem, Kvalitetslosen med dokumentbank, årshjul 
og avviksoppfølging. Implementering av Kvalitetslosen tar tid, men det er nå større fokus på 
kontinuerlig forbedring av prosedyrer og tjenesteproduksjon enn det var før innføring av 
kvalitetssystemet. Det er meldt noen avvik i 2014 gjennom Kvalitetslosen men det gir ikke et helhetlig 
bilde av avvikene i kommunen i 2014. 
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DEL 3 – Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 
Kommunen har i 2014 målbevisst jobbet mot målene i Kommuneplan 2020/2026 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.  

· Kommunen har jobbet tett med Agder Energi om utviklingen av områdene på Skaiå i forbindelse med 
byggingen av kraftanlegget Iveland II. Sykkel og gangstien ble åpnet høsten 2014, og man startet 
arbeidet med ny bussholdeplass ved Øynaveien. Under prosjektet har kommune også fått lagt ned 
mange kilometer med trekkerør for framtid bruk.  

 
· Fjellsikring ved Iveland skole ble sluttført i 2014. 

 
· Kommunen påbegynte arbeidet med pumpestasjon og offentlig toalettanlegg ved Åkle. 

 
· En del av uteområdet ved Åkle ble fullførte man parkeringsplassen som første del.  

 
· Ordfører åpnet næringsbygget september 2014, og biblioteket oktober 2014 i Åkle. 

 
· Nytt fjernarkiv for kommunens dokumenter ble etablert i 2014. 

 
· Sandlageret på Vatnestrøm og lager uteseksjon på Skrubbekleiv ble ferdigstilt.  

 
· Man anskaffet kommunen en ny flyktningebolig. 

 
· Startlån ordningen via Husbanken ble aktiv benyttet i 2014. 

 
· Kvalifisert for Framtida gikk fra prosjektfasen til sitt første år med drift i 2014. 

 
· Arbeidet med nytt IKT selskap i Knutepunkt Sørlandets har pågått i hele 2014 sammen med 

Birkeland/Lillesand, Kristiansand og Songdalen. 
 

· Kommunen bosatte også i 2014 nye flykninger. En viktig oppgave i det totale samfunnsansvaret. 
 

· Ny samfunnsdel til kommuneplanen ble fullført sommeren 2014. 
 

· Iveland kommune er en stor tiltaks- og lærlingebedrift, og hadde kontinuerlig ca 10 personer inne på 
tiltak eller kvalifisering.  

 
· Iveland kommune inngikk et samarbeid med Vennesla og Evje og Hornnes kommune om felles PP-

tjeneste, Midt Agder PP-tjeneste. 
 

· Reguleringsarbeidet på Vatnestrøm ble politisk godkjent 2014. 
 

· Man ombygde Skaiå barnehage for å kunne ta imot flere barn høsten 2014. 
 

· Kommune gikk inne og ferdigstilte deler av Skislandsåsen boligområde senhøstes 2014. 
 

· Skrøme vannverk ble utvidet og fikk bedre kapasitet. 
 

· Man gjennomførte ENØK tiltak i kommune i 2014 også. 
 

· Arbeidet med planlegging av nybygg og ombygging av Bygdeheimen pågikk i store deler av 2014, og 
vil fortsette til 2017. 
 

· 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 har vurdert tjenesteproduksjonen på tvers av enhetene og ansatte, samt helt nye måter å løse 
oppgavene på i 2014. 
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DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 
Denne delen av årsmeldingen gir en kortfattet presentasjon av kommunens økonomiske nøkkeltall for 2014. Det 

fullstendige årsregnskapet er i et eget dokument med alle tabeller og noter.  

 
Iveland kommune leverer et tilfredsstillende resultat for 2014. Netto driftsresultatet er på 5,0 mill. kr, tilsvarende 

3,8% av kommunens driftsinntekter. Netto finansresultatet utgjør 6,0 mill. kr. Det ble et regnskapsmessig mindre 

forbruk på 3,6 mill. kr, som tilsvarer 2,7% av brutto driftsinntekter. Bruttoresultatet er negativt med 4,5%. Det 

må jobbes for å få et positivt bruttoresultat. 

 

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 7 år fra 

2014. Premieavvik og amortisering av premieavvik gir en netto inntekt i 2014 på kr 529.627,- . Det kan 

forventes økte pensjonskostnader i årene som kommer på grunn av økt levealder. 

  

Inntektene gjennom året har ført til endring fra regulert budsjett. Endringen er på om lag 10 mill. kr og kommer i 

hovedsak av overføringer med krav om motytelser, andre statstilskudd og direkte og indirekte skatter.  

 

Budsjettregulering i enhetsrammene er foretatt i tertial`ene for varslede mer- og mindreforbruk. Det gir et 

mindreforbruk til regulert budsjett på 3,6 mill. kr. Mindreforbruket skyldes mindre utgifter til lønns- og 

pensjonsreserve enn avsatt samt lavere driftsutgifter innenfor flere enheter. 

 

Tabellen nedenfor viser enhetsrammenes fordelingsandel av netto driftsutgifter. 

 
Driftsregnskapet 
Regnskapsskjema 1A viser kommunens inntekter, hva som er til fordeling og differansen, og 1B 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. 

Politisk: 2 495

Rådmann: 2 665

Økonomi: 2 725

Servicetorget: 6 543

Oppvekst: 5 030

Iveland skole: 16 564

Vops: 7 039

Skaiå bhg: 10 433

PLO: 20 314

NAV: 4 513

Helsa: 5 886

Kultur: 1 923

D&U: 15 243

Lønn/Pensjon: 3 611
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REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET

Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2014 budsjett budsjett 2013

1 Skatt på inntekt og formue -20 291 722,86 -26 198 000,00 -26 198 000,00 -21 055 649,30

2 Ordinært rammetilskudd -58 066 593,00 -56 963 000,00 -56 963 000,00 -55 292 917,00

3 Skatt på eiendom -7 557 350,43 -7 557 000,00 -7 557 000,00 -7 419 277,05

4 Andre direkte eller indirekte

skatter -4 497 963,00 0,00 0,00 -4 483 949,00

5 Andre generelle statstilskudd -4 876 468,00 -4 442 000,00 -2 945 000,00 -17 416 836,93

6 Sum frie disponible inntekter -95 290 097,29 -95 160 000,00 -93 663 000,00 -105 668 629,28

7 Renteinntekter og utbytte -9 454 191,73 -9 413 000,00 -8 708 000,00 -8 113 661,17

8 Gevinst finansielle omløpsmidler 10 -201 354,00 0,00 0,00 -1 052 538,00

9 Renteutgifter, provisjoner og

andre finansutgifter 896 028,15 1 121 000,00 1 621 000,00 484 981,27

10 Tap finansielle omløpsmidler 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Avdrag på lån 7 2 736 300,00 2 734 000,00 3 617 000,00 1 711 300,00

12 Netto finansinntekter/-utgifter -6 023 217,58 -5 558 000,00 -3 470 000,00 -6 969 917,90

13 Til dekning av tidligere års

regnskapsmessige merforbruk 11 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Til ubundne avsetninger 11 3 543 700,82 3 543 700,82 59 000,00 3 278 808,38

15 Til bundne avsetninger 11 258 232,00 0,00 0,00 1 438 261,00

16 Bruk av tidligere års

regnskapsmessige mindreforbruk 11 -2 480 700,82 -2 480 700,82 0,00 -3 397 617,89

17 Bruk av ubundne avsetninger 11 -626 732,00 -626 732,00 0,00 0,00

18 Bruk av bundne avsetninger 11 0,00 0,00 0,00 -743 601,79

19 Netto avsetninger 694 500,00 436 268,00 59 000,00 575 849,70

20 Overført til

investeringsregnskapet 284 643,70 284 643,70 0,00 6 826 000,00

21 Til fordeling drift -100 334 171,17 -99 997 088,30 -97 074 000,00 -105 236 697,48

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 96 768 954,23 99 997 088,30 97 074 000,00 102 755 996,66

23 Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk -3 565 216,94 0,00 0,00 -2 480 700,82

Ikke disponert regnskapsmessig

mindreforbruk 3 565 216,94 0,00 0,00 2 480 700,82

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

DIFFERANSE 0,00 0,00 0,00 0,00
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REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET  

   

  Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

  2014 budsjett budsjett 2013 

     

TIL FORDELING FRA LINJE 21,     

SKJEMA 1A   -100 334 171,17 -99 997 088,30 -97 074 000,00 -105 236 697,48 

      

FORDELT SLIK:      

      

Rammeområde 10:      

Politisk virksomhet  2 494 568,75 2 528 000,00 2 528 000,00 2 439 107,65 

Rammeområde 11:      

Rådmann  2 665 298,99 3 011 000,00 3 011 000,00 3 021 624,64 

Rammeområde 12:      

Økonomienheten  2 725 412,98 2 836 000,00 2 836 000,00 2 810 428,12 

Rammeområde 13:      

Servicetorget  6 543 410,56 6 287 000,00 6 287 000,00 6 763 243,09 

Rammeområde 20:      

Oppvekstkontoret  5 029 846,45 5 207 000,00 5 207 000,00 4 605 902,64 

Rammeområde 21:      

Iveland skole og SFO  16 563 732,03 16 221 000,00 15 840 000,00 16 727 348,23 

Rammeområde 22:      

Vatnestrøm oppvekstsenter  7 038 930,92 7 475 000,00 7 475 000,00 7 737 206,90 

Rammeområde 23:      

Skaiå barnehage  10 433 106,59 10 217 356,30 10 147 000,00 9 891 841,13 

Rammeområde 30:      

Pleie og omsorg  20 313 887,62 20 224 000,00 18 434 000,00 17 990 201,49 

Rammeområde 31:       

NAV-kommune (sosial)  4 512 564,80 4 554 000,00 4 554 000,00 4 088 517,99 

Rammeområde 32:      

Helse  5 886 322,06 5 958 000,00 5 958 000,00 5 663 947,20 

Rammeområde 40:      

Kultur  1 922 613,18 1 995 000,00 1 995 000,00 2 135 725,73 

Rammeområde 60:      

Drift og utvikling  15 243 163,50 16 461 732,00 15 780 000,00 16 233 808,88 

Rammeområde 90:      

Skatter, tilskudd m.v.  -8 237 594,75 -8 233 000,00 -8 233 000,00 0,00 

Rammeområde 91:      

Renter, avdrag m.v.  22 741,80 0,00 0,00 14 523,18 

Rammeområde 93:      

Sentrale reserver lønn, 
pensjon mv 

 3 610 948,75 5 255 000,00 5 255 000,00 2 632 569,79 

      

SUM FORDELT  96 768 954,23 99 997 088,30 97 074 000,00 102 755 996,66 

      

Årets over/underskudd -3 565 216,94 0,00 0,00 -2 480 700,82 
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Finansresultatet, likviditet og lånegjeld 
Årets netto finansresultat er på 6,0 mill. kr og består av finansinntektene på 9,7 mill. kr og finansutgiftene 3,7 

mill. kr. Kommunen hadde en gevinst på finansielle omløpsmidler på 0,2 mill. kr. Renteinntekter og utbytte i 

2014 gav til sammen 9,5 mill kr.  

 

Finansutgifter inkludert renteutgifter, utlån og avdrag på lån til investeringer utgjør 3,7 mill. kr. Avdragene 

utgjorde 2,7 mill. kr og renteutgifter og låneomkostninger var på 0,9 mill. kr. 

 

For 2014 hadde man et investeringsbudsjett for planlagte tiltak på 15,6 mill. kr. Regnskapet ble på 16,5 mill. kr. 

og ble finansiert ute opptak av vedtatte lån på 7 mill. kr. Regnskapet viser et udekket behov for 4,0 mill. kr. 

 

Det er innvilget formidlingslån/startlån på 0,3 mill. kr, og innbetalt avdrag på lån på 0,8 mill. kr. 

Avdrag på formidlingslån/startlån føres i investeringsregnskapet.  

 

2015 til 2018 tegner å bli aktive år med høy aktivitet og store investeringer. 

 

Den samlede lånegjelden er nå på 37,2 mill. kr fordelt på 10,5 mill. kr til Husbanken og 26,6 mill. kr. til 

Kommunalbanken. Gjeldsgraden er 27,8 %. 

 

Kommunen har samlet fondsbeholding på om lag 53 mill. kr., en kapitalkonto på ca 87,9 mill. kr. og dette bidrar 

til at kommunens totale egenkapital er på 140,1 mill. kr, som utgjør 39,7 % av balansesum. 

 

 

Driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 
Netto driftsresultat er på 5,0 mill. kr og kommer av gode finansinntekter og nøktern drift. 
 
Iveland har i 2014 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. Dette 
omhandler forutsetninger som er lagt til grunn, enten basert på vedtak, eller ved 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 omhandler også fremdrift i 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 0,2 mill. kr. kommer til fratrekk for netto driftsresultat gir et regnskapsmessig resultat på 
3,6 mill. kr. (mindreforbruk) i 2014, dette tilsvarende 2,7 % av driftsinntektene.  
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Balanseregnskapet Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 

EIENDELER    

A. Anleggsmidler       

Faste eiendommer og anlegg 4 135 070 794,23 126 461 854,15 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 8 008 341,45 7 064 075,08 

Utlån  10 101 783,32 10 612 813,50 

Aksjer og andeler 5 3 817 316,00 3 599 273,00 

Pensjonsmidler 3 115 463 427,00 105 675 425,00 

Sum anleggsmidler  272 461 662,00 253 413 440,73 

B. Omløpsmidler       

Kortsiktige fordringer  8 719 356,71 7 951 255,58 

Premieavvik 3 5 456 476,00 4 802 107,00 

Aksjer og andeler 10 8 387 400,00 8 219 259,00 

Sertifikater 10 0,00 0,00 

Obligasjoner 10 1 901 862,00 1 868 649,00 

Derivater  0,00 0,00 

Kasse, postgiro, bankinnskudd   56 088 290,97 60 569 247,10 

Sum omløpsmidler   80 553 385,68 83 410 517,68 

Sum eiendeler  353 015 047,68 336 823 958,41 

GJELD OG EGENKAPITAL    

C. Egenkapital       

Disposisjonsfond 11 -40 020 112,09 -37 273 143,27 

Bundne driftsfond 11 -8 767 554,27 -8 599 746,01 

Ubundne investeringsfond 11 -3 721 096,11 -9 036 312,66 

Bundne investeringsfond 11 0,00 0,00 

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 11 -3 565 216,90 -2 480 700,82 

Regnskapsmessig merforbruk (drift) 11 0,00 0,00 

Udisponert investeringsregnskapet 11 0,00 0,00 

Udekket investeringsregnskapet 11 4 302 683,05 315 216,55 

Kapitalkonto 12 -87 887 954,88 -75 549 057,68 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 11 0,00 0,00 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 11 -449 123,66 -449 123,66 

Sum egenkapital   -140 108 374,86 -133 072 867,55 

D. Gjeld       

Langsiktig gjeld       

Ihendehaverobligasjonslån  0,00 0,00 

Pensjonsforpliktelse 3 -150 698 514,54 -140 690 928,47 

Sertifikatlån  0,00 0,00 

Andre lån 7 -37 188 622,00 -38 821 884,00 

Sum langsiktig gjeld  -187 887 136,54 -179 512 812,47 

Kortsiktig gjeld       

Kassekredittlån  0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld  -22 927 612,28 -22 271 096,39 

Derivater  0,00 0,00 

Premieavvik 3 -2 091 924,00 -1 967 182,00 

Sum kortsiktig gjeld   -25 019 536,28 -24 238 278,39 

Sum gjeld   -212 906 672,82 -203 751 090,86 

Sum egenkapital og gjeld  -353 015 047,68 -336 823 958,41 

MEMORIAKONTI:    

Ubrukte lånemidler  3 313 429,37 1 648 429,37 

Andre memoriakonti  963 969,35 821 034,82 

Motkonto for memoriakontiene  -4 277 398,72 -2 469 464,19 
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DEL 5 – Samfunnsutvikling 
I denne delen presenteres hovedmål og utvikling for Iveland kommune.  

 

Visjon:   Iveland – et godt sted å bo 
 

 

Mål:   Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet 
 

Positiv trend i folketallsutviklingen de siste 50 år 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

I 2014 økte folketallet i kommunen med 1 person til 1 315, tilsvarende 0,08 pst. Den nasjonale veksten utgjør 

1,11 pst. En stor del av den nasjonale befolkningsøkningen skyldes arbeidsinnvandring. I økonomiplanen og 

kommuneplanen er befolkningsøkning over landsgjennomsnittet 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 gitt direkte negative konsekvenser for kommunens samlede inntekter. Det 

var viktig at kommunen i 2013 igjen opplevde en befolkningsøkning, men i 2014 økte innbyggere tallet kun med 

en person.  

 

Ustabile fødselstall siste 28 år 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå  
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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. I 

de påfølgende årene var det en gradvis økning i fødselstallet. De seneste årene har fødselstallet holdt seg på ca 

20 i gjennomsnitt. 

 

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 25 årene. 2015 med 1 315 innbyggere er utgangspunktet, før det antas at kommunen kan 

ha over 1 900 innbyggere i 2040. Befolkningsprognosene er noe redusert siden forrige år, da man regnet med 

over 2000 innbyggere i 2040. 

 

Barn i alderen 1 til 5 år siden 1986 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Antall barn i barnehagealder har andelsmessig endret seg ganske betydelig i årene fra 1986. Fra 50 i bunnåret 

2006, til toppåret i perioden i 1986 med 126 barn. I perioden har barnehagedrift og andel kvinner i arbeidslivet 

endret seg mye. Flere familier velger også å benytte seg av barnehagetjenesten i kommunen. Med et stigende 

barnetall i alderen 1-5 og en høy andel barn i barnehage, vil dette kunne gi utfordringer i barnehagekapasiteten.  

 

Barn i alderen 6 til 15 år siden 1986 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Antall barn i skolepliktig alder har i perioden endret seg noe, og de seinere årene har det vært en gradvis 

nedgang. I toppåret 1990 var det 234 elever i aldersgruppen. Det har vært en reduksjon i aldersgruppen frem til 

2013, men de siste to årene har tallet holdt seg stabilt rundt et gjennomsnitt på 158. Det forventes en økning av 

barn som innskrives på skolene i årene fremover ut fra økningen i antall barn i barnehagealder.  

 

 Eldre i alderen 80 år og over siden 1986 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Innbyggerne lever lenger, og antallet eldre over 80 år er økende. Bunnåret i perioden var 1996, med 27 i 

aldersgruppen, mens toppåret var 56 i 2011. De eldre holder seg gjerne friske lenger, og etter innføringen av 

samhandlingsreformen er det et økt fokus på kommunens arbeid med folkehelse inn mot alle aldersgrupper. 

Nedenfor understrekes trenden med økende antall eldre i en prognose frem til 2040. 

 

Prognosene viser betydelig økning i antallet eldre over 80 år 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Skal en tro prognosene i SSB sitt mellomalternativ vil kommunen i 2040 ha 118 i denne aldersgruppen, altså 

over dobbelt så mange som i dag. Det blir viktig å satse på en styrket helhetlig eldreomsorg, og utnytte trinnene i 

«omsorgstrappen» i større grad enn i dag. Demensomsorgen vil også måte styrkes. Dette er bakgrunnen for 

moderniseringsprosjektet som foregår på Iveland bygdeheim. 
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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, eller med ca 1 år pr tiår. 

Dette er hyggelig lesning, samtidig som det vil gi kommunene utfordringer å håndtere en økende mengde eldre 

med ulike hjelpebehov. Neste generasjons eldre ventes også å ha høyere krav til standard og tjenestekvalitet. 

 

Økende utdanningsnivå i befolkningen siden 1970 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

I de seneste tallene (2013) har 39 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 10 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 9,2  7,2 7,3  

Andel barn og unge 6-15 11,9 12,6  12,1  

Andel eldre over 80 4,1 4,1  4,3  

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

På slutten av 1900-tallet hadde Iveland høyest andel unge i landet. I 2014 er andelen barn 0-5 år høy i forhold til 

fylket og landet som helhet, mens man ligger noe under for aldersgruppen 6-15 år. En høy andel unge gir 

positive konsekvenser for rammeoverføringene. 

 

Behovsprofil - utvalgte KOSTRA-data  

Pr 31. desember 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall 0-åringer 17 13 21 24 24 17 21 
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Antall 1-5 år 59 73 88 91 91 105 101 

Antall 6-15 år 189 184 177 172 155 160 156 

Antall 16-66 år 841 859 888 876 872 885 876 

Antall 67-79 år 65 73 75 83 89 95 108 

Antall 80 år og over 53 52 56 52 52 52 54 

Antall arbeidsledige 16-24 år 5 3 3 5 - - - 

Antall arbeidsledige 25-66 år 8 13 14 20 - - - 

Antall fødte i løpet av året 16 13 18 26 24 15 21 

Antall døde i løpet av året 10 16 6 14 9 10 8 

Innflyttinger 58 89 117 83 69 - 86 

Utflyttinger 51 56 77 105 100 - 65 

Folkemengde i alt 1224 1254 1305 1298 1283 1314 1315 

Folkemengde, kvinner i alt 599 616 640 638 628 649 644 

Folkemengde, menn i alt 625 638 665 660 655 665 671 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå  

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 Revisjon og Kontrollutvalg. Dette utgjorde til sammen kr. 

661 000 i 2014. Tilskudd til politiske partier og tilleggsbevilgninger til politiske utvalg er plassert under dette 

området. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Mindrebruk 

Netto utgift 2 528 2 495 33 

 

Kommentarer 
Politisk område hadde et mindreforbruk i 2014 på 33’. 

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 2 1,1 

 

Oppnådde resultater i 2014 
Tabellen nedenfor illustrerer aktiviteten i politiske utvalg i året som er gått, sammenlignet med 2013. 

Utvalg Antall møter Antall saker 

2013 2014 2013 2014 

Kommunestyret 8 9 41 77 

Formannskapet 8 11 27 54 

Levekårsutvalget 8 7 39 39 

Teknisk utvalg 7 8 41 58 

SUM 31 35 148 228 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Det vil være fokus på kommunereformen i 2015.  
· Aktivt imøtekomme kommunale utfordringer mht demografiske endring og samfunnsutvikling. 
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RESULTATENHET 11: RÅDMANNSKONTORET 
Beskrivelse av virksomheten 
Rammeområdet inneholder i hovedsak følgende oppgaver: Rådmanns forvaltings- og ledelsesoppgaver, 

overordnet strategisk arbeid sammen med Oppvekst og Kultur, Helse og Velfredomsorg, Drift og Utvikling, 

leder- og organisasjonsutvikling. Videre er rådmannen engasjert i næringsutvikling, beredskap, partnerskapet 

med NAV, samarbeid i Knutepunkt Sørlandet og Setesdal. Videre ligger tilskuddene til Den Norske Kirke, andre 

trossamfunn, egenandel i regionalt næringsfond, diverse medlemskap, Setpro og andre arbeidsmarkedstiltak, 

samt dekning av diverse fellesutgifter innenfor konsulent- og juridiske tjenester og kommunen. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 R Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 3 011 2 665 346 

 

Kommentarer 
Mindre forbruket kommer av bevist mindre aktivitet og innkjøp innenfor flere områder, med i hovedsak innenfor 

konsulenttjenester, opplæring og kontingenter. Disse valgene har vært nødvendig for å kunne starter tilpasningen 

av enhetens utgifter til framtidige inntekter.   

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 1 1 

 

Kommunelovens krav om administrasjonssjef (rådmann) ivaretas av rammeområdet.  

 

Oppnådde resultater i 2014 

· Sammen med Drift og Utvikling fått næringsbygget på «Åkle» i drift. 
· Aktivt samarbeid med Agder Energi AS rundt Iveland II og Kringsjå kraftanleg. 
· Gjennomført 5 lederopplæringssamlinger og 1 mellomlederopplæringssamling. 
· Støtte til tiltak i lokalt næringsliv med kr 677 000,- gjennom regionalt næringsfond. 
· Fullført rullering av kommuneplanen og andre planer. 
· Videreført arbeidet med å tilpasse driften til framtidige inntekter jfr politiske signaler. 

· Startet arbeid med å tilpasse enhetene til framtidige arbeidsoppgaver.  
 

Utviklingen fremover – målsettinger 
· Medvirke til nærings- og samfunnsutviklingen. 
· Kommunikasjon og informasjon til innbyggerne. 
· Medarbeiderfokus i forhold til resultatene fra MTU og Vernerunder. 
· Videreutvikle organisasjonen og de ansatte gjennom gode ledere. 
· Jobbe for at Iveland skal være en lærende- og tiltaksbedrift. 
· Arbeide videre med realiseringen av sentrumsutviklingen - “Åkle”. 
· Videreutvikle og øke bruken av egenkontrollsystem for kommunen. 

· Medvirke til at et nytt økonomireglement for Iveland kommune. 

· Medvirke til videreutvikling av IKT samarbeid med Setesdal IKT og KR-IKT. 

· Strategisk kompetanse for kommunen. 

· Jobbe videre med nødvendige endringer innenfor økonomi, oppgaver og bemanning    

· Videreutvikle organisasjonen i forhold til å tilpasse driftskostnadene til framtidige inntekter. 

· Aktiv i arbeidet med kommunereformen. 
  



24 
 

RESULTATENHET 12: ØKONOMISEKSJONEN 
 

Beskrivelse av virksomheten 
Økonomistaben ivaretar oppgaver som ligger innenfor kommunens sentrale virksomhetsstyring som 

finansforvaltning, økonomi, lønn- og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres eiendomsskatt og 

skatteoppkreverfunksjonen, samt systemansvaret for økonomisystemet. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 2 836 2 725 111 

 

Kommentarer 
Mindreforbruket er tilknyttet sykerefusjon. 

 

Bemanning 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 4 3,8 

 

I staben inngår økonomisjef, økonomirådgiver, lønningsansvarlig samt fagansvarlig regnskapsmedarbeider.   

Enheten er tilbakeført oppgaver tilknyttet formidlingslån (startlån), samt oppfølging av enkelte enheters 

økonomiske forhold tilknyttet justeringsavtaler og kompensasjonsøknader.   

 

Oppnådde resultater i 2014 

· Enheten har fokusert intern kontroll gjennom å utarbeide reglement og rutiner tilknyttet arbeidsområder 
underlagt enheten. Det har vært fokus på de mest sårbare områder innen lønn og regnskap. 

· Kvalitetslosen er tatt i bruk for distribusjon av aktuelle dokumenter for enhetene, og det er påbegynt arbeid 
med å etablere årshjul for aktiviteter tilknyttet budsjett og rapportering fra enhetsområdene.  

· Enheten har utvidet avtalen med Sparebanken Sør til å omfatte nettbedriftsløsning for administrasjon av 
kommunens økonomisk veiledningstjeneste tilknyttet NAV. 

· Avtalen med Lindorff som omfatter innfordring er utvidet til å omfatte formidlingslån (startlån) fra 
Husbanken. 

· Sentrale myndigheter innfører endringer for overgang til maskinelle data, det nevnes elektronisk skattekort 
og iverksatt arbeid med El-kom (nye skatteregler for elektronisk kommunikasjon betalt av arbeidsgiver). Det 
har vært vesentlig arbeid tilknyttet systemoppdatering for å imøtekomme disse endringene, samt at det har 
vært kostnadskrevende programendringer. Arbeidet har pågått i 2. halvår 2014 og ført til et parallelløp av 
gammel og ny ordning frem til iverksettelse av ny A-meldingsordning fra 2015.  

· Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatte- og avgiftsmyndighet, SSB, 
KOSTRA mv.) 

· Aktivitet tilknyttet økonominettverket i Knutepunkt Sørlandet, pågående samarbeid om lønn- og 
regnskapssystem i Setesdal. 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Videreutvikle økonomisk månedsrapportering, samt øke støttefunksjonen til enhetsledere 
· Iverksette E-faktura i nettbank 
· Iverksette elektroniske reiseregninger 
· Ta i bruk digitale postkasser til utsendelse av faktura og lønnsinfo. til ansatte og brukere 
· Iverksette A-melding 
· Utarbeidet økonomireglement og finansreglement i tilknytning til pågående arbeid med kommuneplan 
· Internkontrollfokus mot redusert revisjonsrisiko (redusere revisjonskostnaden), samt sårbarhet i 

økonomienheten 
· Benytte kvalitetslosen på en aktiv og god måte for å oppnå redusert risiko for avvik i organisasjonen 
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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) 

2014 RBudsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 6 287 6 543 256 

 

Kommentarer 
Servicetorget som også omfatter IKT området har et merforbruk i forhold til bevilget ramme på kr. 256’ i 2014. 
Merforbruket for servicetorget er ikke knyttet til lønn til fast ansatte eller andre faste kostnader. 
Servicetorget yter tjenester mot andre enheter og har gjennom året påtatt seg kostnader som kunne 
vært fordelt på andre enheter som for eksempel kjøp av matvarer/matservering og gaver til ansatte i 
henhold til personalpolitiske retningslinjer. Merforbruket til IKT på 70’ i 2014. 
 
Servicetorget tok inn lærling høsten 2014 uten at dette var budsjettert.  

 

Bemanning 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 4 3,8 

 

I tillegg var det lærling i Servicetorget høsten 2014. 

 

Oppnådde resultater i 2014 

· Servicetorget rapporterer også for politisk virksomhetsområde. 
· Sykefraværet i 2014 var på 5,45 % for kommunen som helhet, målet var et sykefravær på under 6 %. 
· For øvrig henvises til rapportering i dokumentets del som omfatter “organisasjon og ansatte”. 

 
 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 
 

· Det ble innført elektronisk kvalitetssystem i 2014, Servicetorget står for oppfølging av dette systemet mot 
enhetene. Systemet inneholder IK/HMS, personalpolitikk og har en avvikshåndteringsdel. Se også 
“organisasjon og ansatte”. 
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RESULTATENHET 20: OPPVEKSTKONTORET 
 

Beskrivelse av virksomheten 
Oppvekstkontoret representerer til daglig rådmannen som bl.a. skole- og barnehageeier, og er også bindeleddet 

med PP-tjenesten, Frivilligsentralen, voksenopplæringen, Moonlight Vennesla og barnevern, og har dessuten 

ansvaret for alkoholbevillinger med tilhørende kunnskapsprøve samt serveringsbevillinger og etablererprøve. 

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. 

 

Oppvekstkontoret har det faglige og administrative ansvaret for forprosjektet Kvalifisert for framtida, initiert av 

kommunestyret, samt implementeringsansvar for Inkluderende læringsmiljø. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 5 207 5 030 177 

Oppvekstkontoret hadde i 2014 et mindreforbruk på kr. 177 153,-. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre 

kostnader til tiltak innen barnevernet, samt utsatte/forskjøvete tiltak i fm. Kvalifisert for framtida. 

 

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 2013 

var besatt av én ansatt fordelt slik: Skolefaglig rådgiver/skole og barnehage samt SLT-koordinator. 

 

 

Oppnådde resultater i 2014 

· Plan for Barn og Unge ble videreført, og arbeidet med forprosjekt rundt Barn- og unges medvirkning 
(Barne- og ungdomsråd) igangsatt. 

· Ungdomsarbeid i samarbeid med Moonlight i Vennesla ble videreført. 
· Delstillingen som SLT-koordinator ble videreført (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak). 
· Tilstandsrapport for skolene ble videreført, og ble fom. 2014 slått sammen med rapport «Kvalifisert for 

framtida». Årlig rapportering direkte til kommunestyret siste møte før sommeren. 
· Foreldreveiledningsprogram for barn i rusfamilier ble videreført. 
· Fireårig avtale med Frivilligsentralen ble videreført. 
· Veiledningsprogrammet «Trygg tidlig» ble videreført. Virkemidler og videre strategi ble sluttført i 2014. 
· Utredning rundt felles ledelse ved skolene ble levert kommunestyret. 
· Relasjonen til barnevernet i Vennesla ble videreutviklet og rapporteringsrutiner etablert. Fra 1.1.15. er også 

Evje og Hornnes kommune med i et treparts-samarbeid med rundt barnevern og PPT med Vennesla 
kommune som vertskommune. 

· Kvellomodellen ble implementert i barnehagene. 
 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Videreutvikle kvalitetssikringssystem for skoler og barnehager, inkl. videreutvikling av indikatorer. 
· Utrede kapasitetsbehov innen barnehage og skole i årene framover. 
Videreutvikle tiltak og programmer for barn og familier relatert til SLT og rus.  
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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  2013/2014 2014/2015  

Antall barn i skole 146                          145 

Antall barn i SFO 19 20 

Venteliste SFO Ingen Ingen 

 

 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 16 221 16 564 343 

 

Årsaken til merforbruk er: Kontaktlærertillegg 220, Funksjonstillegg nettverk 63. Ekstra lønnskostnader  60. 

Tillegg ved lønnsoppgjør dekkes ikke fullt ut. 

 

Bemanning 

 

 

 

 

Dette er tall hentet fra budsjettdokument. 

 

Oppnådde resultater i 2014 
 

Mål for 2014 Måloppnåelse 2014 

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, grunnskolepoeng og 

eksamensresultater. 

 

Nasjonale prøver: Totalt svak stigning over tid 

Grunnskolepoeng: Stigning over tid. 

Muntlig eksamensresultater betraktelig bedre enn fylket 

og landsgjennomsnittet våren 2014. 

Kvalifisert for framtida Implementeres i skolen. Vi utvikler og jobber med 

kvalitetskjennetegn. Fokus på foreldresamarbeid. 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 

· «Vurdering for læring»: Følge Utdanningsdirektoratets satsing for pulje 6. Inkluderende læringsmiljø: Følge 
milepælplanen i satsingen til KnpS 

· Kvalifisert for framtida: Fokus på temaet Læringsmiljø og foreldresamarbeid. 
· Arbeid med lokale læreplaner: Starte arbeidet i 2015. 
· Mål om gjennomsnittlig stigning i resultater på de nasjonale prøvene, grunnskolepoeng og 

eksamensresultater. 

  

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 34 27 
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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. Høsten 2013 flyttet oppvekstsenteret inn i et helt nytt og utrolig flott bygg, med god 

plass til rundt 50 elever, SFO og 3 avdelinger i barnehagen. Barnehagen hadde ved årsskiftet 2014/2015 22 barn 

fordelt på 2 avdelinger; 7 under 3 år og 15 over 3 år. Ved årsskiftet var det 9 elever som boltret seg i SFO, dvs 

rundt halvparten av elevene på 1.-4.trinn. Elevtallet steg litt høsten 2014, og ved årsslutt var det 22 elever på 

skolen. Grunnet overflytting av mellomtrinnet til Iveland skole skoleåret 2015/2016, vil elevtallet reduseres noe i 

2015, mens det så stiger igjen grunnet forholdsvis gode kull i barnehagen.  

 

Elevtallsutvikling 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Barn født 5 8 2 7 8 6 3 2 

Skoleår 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Elevtall 1.-7./ 

1.-4. trinn 

18 22 
(kun 1.-5.trinn) 

20 
(kun 1.-4.trinn)  

22 
(kun 1.-4.trinn) 

25 
(kun 1.-4.trinn) 

23 
(kun 1.-4.trinn) 

24 
(kun 1.-4.trinn) 

19 
(kun 1.-4.trinn) 

     

Antall barn i barnehagen 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall barn 1-5 år 14 18 19 24 24 21 25 22 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 7 475 7 039 436 

 

Enheten endte i 2014 opp med et mindreforbruk, hovedsakelig på grunnlag av følgende punkter:   

- god utnyttelse av personalet, herunder også lærlinger, personer i arbeidspraksis eller utplasserte fra skole  
- noe lavere bemanning i barnehagen en budsjettert 
- refusjoner ble noe høyere enn budsjettert  
Enheten har et nøkternt forbruk, og ønsker mulighet for å kunne tenke   

 

Bemanning 
Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt (fast) Antall årsverk (fast) 

Samlet bemanning 18 (13) 13,1 (10) 

  

Fordelt bemanning: 

Adm. Ped.leder Pedagoger Lærling Fagarbeider Assistent 

0,90 2,40 4,4 1,00 2,9 1,5 

 
Oppnådde resultater i 2014 
· VOPS tilpasset seg politiske vedtak og økonomiske rammer  
· Kvello-modellen er implementert i barnehagen som en del av årshjulet 
· Systematisk skoleforberedende arbeid i barnehagen og skolen  
· Kvalifisert for framtida er implementert, med et stort fokus på inkluderende læringsmiljø og læringsutbytte 
· Enheten hadde en lærling oppe til bestått fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· En lærer tar videreutdanning innen matematikk og en barnehagelærer tar etterutdanning i språkopplæring 
· VOPS har resultater på nasjonale kartlegginger som viser at vi er i stadig positiv utvikling og har etablert et 

inkluderende læringsmiljø med fokus på høyt læringsutbytte 
· Kvalifisert for framtiden er hovedsatsingsområde og viser positiv utvikling på satsingsområdene  
· En lærling består fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
· VOPS driver pedagogisk utviklingsarbeid innenfor «Vurdering for læring» og lokale læreplaner 
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RESULTATENHET 23: SKAIÅ BARNEHAGE 
Beskrivelse av virksomheten 
Skaiå barnehage er en 6 avdelings barnehage. Hovedoppgaven for Skaiå barnehage er å gi de minste 

innbyggerne i Iveland kommune ett tilfredsstillende pedagogisk barnehagetilbud, samt å sikre at barna er trygge 

og har det godt. Barnehagen drives etter barnehageloven, rammeplanen og kommunale vedtekter. 

Skaiå barnehage har de siste årene opplevd kraftig vekst, og måtte høsten 2014 gjøre bygningsmessige endringer 

for å kunne åpne enda en småbarnsavdeling.  

Ved årsslutt ble det vedtatt å tilføre Skaiå barnehage 2 millioner for ytterligere å tilpasse barnehagen i forhold til 

vekst og for å gi personalet gode arbeidsvilkår. 

 

Nøkkelinformasjon 2011 2012 2013 2014 

Antall barn i barnehagen 56 56 67 70 

Herav barn under 3 år 34 22 30 37 

Ventelister (lovens rett til plass) 0 0 0 0 

NB! Tallene er beregnet fra 15.08. Siden vi har to barnehageopptak i året, er det flere barn i barnehagen pr 01.01. 

I 2014 var det 74 barn pr 01.01. 

 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

 RBudsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift  2014 10 217 10 433 216 

Merforbruk skyldes flere forhold som ikke var budsjettert: enkeltvedtak fra 01.08.15 som ble varslet i tertialer 

men som det ikke ble tilført midler til: sum 191.000, sykelønnsrefusjon som ikke er blitt refundert fra NAV ca 

25 000 , kostnader knyttet til sykefravær og enhetene fikk ikke kompensert for lønnsøkning høsten 2014.  

 

 

 Bemanning 

Bemanning – ant. årsverk: Antall ansatte 

2013 

Antall årsverk 

2013 

Antall ansatte 

2014 

Antall årsverk 

2014 

Samlet bemanning 30 18.6 29 19.6 

Spesialpedagogiske tiltak 4 1,5 5 1,9 

Bemanning pr 15.08. 

Bemanningen i 2014 er 3 pr avdeling. På grunn av at vi har to barnehageopptak i året, har vi flere barn pr.01.01, 

og dermed også mulig høyere bemanning på våren. Vi har hatt en større andel små barn enn store barn i 2014, og 

det krever også en høyere bemanningstetthet. 

Vår halvåret har vi hatt to lærlinger inne i 100% stilling, høsten 2014 hadde vi en lærling. 

 

 

Oppnådde resultater i 2014 
1. God kvalitet på foreldremøtet/foreldresamtaler. Har ikke hatt brukerundersøkelse høsten 2014, men har 

hatt brukerundersøkelse som gjaldt for barnehageåret 2013-2014.  
2. God kvalitet på pedagogisk arbeid. Vurderingsarbeid og pedagogiske rapporter. 
3. Reduksjon av sykefravær: Oppfølging av sykemeldte, trivselstiltak. Har opprettet en styringsgruppe som 

har overtatt mandatet til IA utvalget med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Sykefraværet var høyt 
vinteren 14 og senhøsten 2014, men jobber aktivt med tiltak for å få det ned. Ingen av sykemeldingene er 
jobbrelatert. 
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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 2014 fra august og utover, ble det også tatt inn barn fra den 
måneden de fylte ett år, fordi vi ønsket å gi foreldrene tilbud i den barnehagen de søkte i. 

· Barnehagetilbudet er minimum 2 dager, men en kan fritt velge hvilke dager. Barnehagens åpningstid er fra 
07.00-17.00, og foreldrene kan  benytte 9 timer innenfor denne tiden. Det er mulig å få utvidet 
opphold/åpningstid etter søknad innen tiden  06.45 til 17.15. Barnehageåret er 11 måneder.  

· Barnehagen jobber etter satsningsområdene i Kvalifisert for framtida og med hovedfokus på den 
interkommunale satsningen «Inkluderende læringsmiljø».  

· Hele personalet er kurset i «trygghetssirkelen», som er vårt utgangspunkt for vår forståelse av 
relasjon/samspill med barna. Vi jobber også tett sammen med helsestasjonen og deres satsning «trygg 
tidlig». Barna i Iveland får på denne måten en helhetlig oppfølging gjennom helsestasjon og barnehage med 
fokus på å styrke psykisk helse. 

· Kvello modellen er innført og satt i system . Vi jobber tverrfaglig og etter prinsipp om at tidlig innsats er 
avgjørende for videre utvikling og at alle barn som vokser opp i Iveland skal ha mulighet til å bli den beste 
utgaven av seg selv. 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Kvalifisert for Framtida er satt i system og vi jobber målrettet med de ulike satsningsområdene. 
Inkluderende læringsmiljø er definert og bevisstgjort for de ansatte, og vi begynner å jobbe med dette både 
på systemnivå og individnivå til beste for barna.  

· Utvide arealet/legge til rette for vekst: Skaiå barnehage har vært svært presset på areal. Vi har fått tilført 2 
millioner etter et kommunestyrevedtak des -14, og våren 2015 er arbeidet med å omgjøre eksisterende areal 
igangsatt. Det blir gjort bygningsmessige endringer for å gi personalet bedre arbeidsvilkår og tilpasse 
avdelingene i forhold til behov. Vi utvider også tilbudet og starter opp en utegruppe fra høsten 2015. 

· Lederopplæring på mellomledernivå. Vi har blitt en stor organisasjon og det er viktig at ledelse 
fungerer optimalt i alle ledd for å kunne gi et helhetlig og godt barnehagetilbud.                        

· Jobbe for et fortsatt redusert sykefravær og høy trivsel i skaiå barnehage. 
· Økt pedagogtetthet: Iveland kommune ligger under de andre knutepunktkommunene i forhold til 

pedagogtetthet. Vi har et mål om flere pedagoger, og dette er også Utdanningsforbundets satsning fremover.   
· Tilpasse oss nye behov og vekst, både i form av kompetanse og ressurseffektivt areal. 
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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.  

 

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) 

2014 RBudsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 20 224 20 314 90 

Pleie- og omsorgsenheten hadde et merforbruk på 90’ i 2014.  

 

Ansvarsområdene Bygdeheimen og hjemmesykepleien balanserer når man bl.a tar høyde for 250’ i merinntekter 

på brukerbetalinger samt 40% merkantil stilling er blitt holdt vakant etter at ansatt gikk av med pensjon (som har 

gitt ca 250’ innsparing). 

 

Ansvarsområdet BPA fikk i løpet av 2014 justert budsjett på 1 790’. Ettersom det ikke ble kompensert for hele 

summen på 2 023’, har dette medført et merforbruk på 233’. Enheten har klart å spare inn deler av denne 

summen på andre ansvarsområder, men ettersom det heller ikke er gitt lønnskompensasjon i lønnsoppgjør endte 

enheten opp med et merforbruk på 90’. 
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Oppnådde resultater i 2014 

Innføring av hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode: 

· Hverdagsrehabilitering innført og venstreforskyvning av tjenestetilbudet igangsatt. Opplæring 

gjennomført, men tilbudet må videreutvikles. 

 

Styrke demensomsorgen 

· Pårørendeskole og samtalegrupper gjennomført, etablert studiegruppe Demensomsorgens ABC, 

opprettet demenskoordinator, utvidet dagtilbud til hjemmeboende personer med demens. 

· Prosjekt  

 

God kvalitet i dokumentasjon og journalføring: 

· Gjennomført kurs i sykepleiedokumentasjonen for å sikre god kvalitet i observasjon, behandling, pleie 
og omsorg til den enkelte pasient.  

· Videreføring av Visma Profil som dokumentasjonssystem.  
· Veiledning/undervisning på sykepleiedokumentasjon. 
· Veiledning i daglig bruk av Visma Profil av superbrukere/systemansvarlig.  
· Oppfølging av kvaliteten på sykepleiedokumentasjonen av avdelingsleder.  
· Sykepleiedokumentasjon som tema i sykepleiermøter, hjelpepleier-/omsorgsarbeidermøter, 

personalmøter og i andre aktuelle fora.  
· Mobil omsorg innført i hjemmesykepleien (bruk av iPad: for bedre samhandling, effektivisering og 

kvalitet, styrker pasientsikkerheten, alltid tilgang til oppdatert pasientjournal). 

 

Velferdsteknologi: 

· Nødvendig utstyr har til en viss grad blitt tatt i bruk, men tilbudet må breddes videre ut.  
 

 

Tjenestekvalitet: 
Ettersom over 80 % av sykehjemsbeboere på landsbasis regnes å ha en demensdiagnose har prosjektet utbygging 

og ombygging av Iveland bygdeheim hatt et stort fokus i 2014. Det jobbes med å styrke demensomsorgen og til 

dette trenger man bl.a bygningsmasser som imøtekommer behovene. 

 

De få undersøkelser som er gjort av omsorgstjenestenes virksomhet gir gode indikasjoner på at de har sin styrke 

på sine grunnleggende oppgaver innenfor behandling og pleie. Tjenestene kommer imidlertid ofte seint inn og er 

ikke like gode på å ivareta forebyggende virksomhet, opptrening, rehabilitering, fysisk, sosial og kulturell 

aktivitet. Mye tyder også på at dette bildet er forsterket de seneste årene (Meld. St. 29, Morgendagens 

omsorg,1.2.2 Omsorgstjenestens utfordringer).  

 

Et viktig tiltak vil være å jobbe for en holdningsendring i befolkningen og helsetjenesten fra behandling- og 

kompenserende kultur til mestringskultur. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering vil være viktige grep her, 

men også helsefremmende hjemmebesøk. Sistnevnte planlegges oppstart våren 2015.  
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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, startlån og tilskudd.  

 

Nøkkelinformasjon 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall sosialsaker med vedtak 127 112 81 130 166 

Antall brukere med sosialhjelp 31 30 41 42 47 

Tildelte Startlån 4 5 9 8 2 

Antall med bostøtte 27 29 38  25 i snitt 28 i snitt 

 
· Antall personer som fikk økonomisk sosialhjelp i 2014 har økt noe ifht 2013. Og det har vært en stor økning 

i antall søknader. 
· Økonomisk veiledning/gjeldsrådgivning er hovedområdet vårt. Det ble igangsatt et prosjekt for å bedre 

barns levekår, gjennom økt satsing på nettopp veiledning og rådgivning. Prosjektet er finasiert av 
Fylkesmannen i Aust Agder samt Arbeids og velferds direktoratet.  

· Kommunale boliger har i 2014 i all hovedsak vært utleid hele tiden. Og Nav har måtte leie private boliger 
for å dekke behovet. Det ble også anskaffet en ny enebolig. 

· Flyktningarbeidet har hatt stabile og gode resultater for flyktningene på introduksjonsprogrammet. 
Kommunen har behov for flere faste språkpraksisplasser og har jobbet for dette, men ikke helt i mål enda. 
Hovedfokus for NAV er å bidra til at disse menneskene skal komme ut i ordinært arbeid og bli 
selvforsørget, og man opplever og ha lykkes delvis på veg til dette også i 2014. 

· Det har vært 16 søknader til Startlånsordningen, og kommunen opplever og ha tilstrekkelig med midler til å 

gi lån til de personer som har blitt vurdert til å kunne betjene et slikt lån. 2 innvilget og 3 

forhåndsgodkjenninger er gitt i 2014. 

 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 4 4 554 4 513 41 

 

Mindreforbruket kan sees i sammenheng med Kvalifiseringsprogrammet hvor man ikke har hatt behov for hele 

budsjettpotten. Dette er et lovpålagt tilbud, så man bør alltid ha nok midler avsatt her. Enheten har brukt mer 

penger på flyktningene enn det var budsjettert for i 2014, dette er naturlig når man er i en etableringsfase av nye 

flyktninger. Merforbruket her dekkes ved justeringer da det følger med penger til flyktningene.  

 

Det har også gått mer penger til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, og det er en urovekkende utvikling på lik 

linje som året før. Her ser man en økning i personer som har behov for å få dekket utgifter for å bo til 

enkeltindivider som opplever å slite med rus og psykiske lidelser. Og av den grunn ikke klarer å benytte seg av 

de statlige tiltaksmulighetene.  

 

I 2014 har det vært en kostnadsdriver at kommunen har måtte skaffe flere nød boliger til vanskeligstilte. 

Forebygging vil være et viktig satsningsområde videre. 
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Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 3 2,85  

Statlige stillinger, bars som info 2 1,7 

I tillegg har man i hele 2014 hatt en eksternt fullfinansiert prosjektstilling innenfor  

Fattigdomsprosjektet tilsvarende 45%. Og man ansatte også en boveileder i slutten av 2015 i 50% stilling 

finansiert av prosjektmidler fra fylkesmannen. I tillegg har man måtte ha 15% ekstra på flyktning- 

arbeidet på grunnet økt bosetting. 

 

 

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 2014 

 

Mål for 2013 Måloppnåelse 2013 

Fokus på foreldre til barn som vokser opp i familier 

med trange økonomiske rammer 

Tilbud om økonomisk veiledning og rådgivning samt 

deltagelse i levekårsprosjekt har blitt tilbudt samtlige 

personer i NAV`s portefølge og det er tatt imot 

henvisninger fra skole, barnehager, og helseavdeling. 

Gi informasjon om tilbudet rundt Krisesenteret Opplyst om i bygdebrev, samt individuelt og 

hjemmeside. Økt fokus på internkontroll av 

krisesenteret i 2014 

Integrering av flyktninger Har gitt leid boliger på det private markedet, 

samarbeidet med lag og foreninger samt stimulert til å 

delta på fritidsaktiviteter. Høyt fokus på overgang til 

arbeid, og har lykkes i stor grad med dette i 2014 for 

denne gruppen. 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Smidig saksbehandling og oppgavefordeling innad i kontoret på tvers av styringslinjene, samt økt fokus på å 
gi god økonomisk veiledning gjennom tettere oppfølging av våre brukere og høyt fokus på arbeidsretting. 
Styrke fagkompetanse og formidle selvbetjeningsløsninger til publikum. 

· Styrke brukerne til å mestre sin egen økonomi, oppnås også gjennom satsingen på Fattigdomsprosjektet. 
Bidra til godt tverretatlig samarbeid med andre aktører som våre brukere er i kontakt med. 
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RESULTATENHET 32: HELSEAVDELINGEN 
 

Beskrivelse av virksomheten 
Helseavdelingen består av legetjeneste, helsestasjon, psykiatritjeneste, jordmortjeneste og fysioterapi, samt 
frisklivssentral/folkehelsearbeid. Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand.  
 
Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 RBudsjett Regnskap Mindreforbruk 
Netto utgift: 5 958 5 886 72 

 
Det er for 2014 et mindreforbruk på Helseavdelingen totalt sett. Vi har hatt et vesentlig mindreforbruk på 
kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen (avventer endelig avregning) samt et mindreforbruk på 
fysioterapi og bruken av folkehelsemidler.  
 
Vi har imidlertid hatt et merforbruk på legekontor og helsestasjon bl.a. pga utskifting av kostbart fagprogram og 
tilhørende datautstyr. Det er også et merforbruk på interkommunalt legevaktsamarbeid. 2014 var siste året med 
samhandlingsmidlene i budsjettet, og uttrekket gir betydelige utfordringer for balanse i kommende budsjetter. 
 
 
Bemanning – ant. årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 
Samlet bemanning 10 4,93 

 
 
 
Oppnådde resultater i 2014 
 
Mål for 2014 Måloppnåelse 2014 
Kort ventetid på helsetjenester Stort sett oppnådd 
Kompetanseutvikling /kurs / internundervisning Oppnådd 
Lavt sykefravær Delvis oppnådd 
Ressurseffektiv drift Oppnådd 
 
 
Utviklingen fremover – målsettinger 

· Videreutvikle gode helsetjenester og samtidig holde dem innenfor de økonomiske rammene.  
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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.  

  

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 
(Tall i hele 1 000 kr) 

2014 Rev. budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 1 995 1 923 72 

 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold:  

a) Reduserte strømutgifter ved Ivelandshallen og Ivelandstaua. 

a) Avsatt egenandel til et prosjekt for biblioteket i tilknytning til flytting ble ikke benyttet. I ettertid ser man at 

prosjekter bør igangsettes når flytting er gjennomført.  

 

 

Bemanning pr 31.12.14: 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 5 Ca 1,70 

 

 

Oppnådde resultater i 2014 

· «Ivelandsdagene» ble markert over en åtte dagers periode i september måned. Offisiell åpning av Kringsjå 
turområde  

· Iveland folkebibliotek flyttet til nye lokaler på Åkle, med åpning 24. november. 
· Kulturgruppa «Nøkkerosen» videreførte sitt arbeid med bl.a. filosofikafeer, matkurs, romjulskonsert og 

besøk av Karsten Alnæs. «Grunnlovsjubileet» ble markert ved flere arrangement gjennom året.  
· Utlånet på biblioteket var på 3139 enheter. 54% av utlån går til barn, 42% til voksne og 4% fjernlån. 
· Ved utgangen av 2014 var det 16 elever med tilbud innen piano, fiolin, trommer eller gitar. Flere av elevene 

har vært med på regionale samlinger / konkurranser. 
· Kulturprisen ble tildelt Jorunn Budalshei. Kulturstipend til Anne Berthe Gaudestad og Mai Brit Berge 
· Ungdommens kulturmønstring ble avholdt i samarbeid med Vennesla kommune.  
· Bruken av Ivelandshallen har vært noe mindre enn tidligere år.  
· Nye kommunale hjemmesider, i samarbeid med andre Setesdalskommuner, ble lansert 28. januar 2014. 
· Antall «likes» på Facebook er ca 800. I tillegg benytter man Flickr, YouTube og Instagram.  
 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

· Videreutvikle en ny, oppdatert og motiverende biblioteksamling på Åkle. Kulturarrangement skal avholdes 
ved jevne mellomrom, gjerne i samarbeid med andre aktører  

· Videreføre et positivt arbeid i kulturgruppa «Nøkkerosen» med jevnlige kulturtilbud gjennom hele året. 
· Planlegge å gjennomføre «Ivelandsdagene 2015» i samarbeid med kulturgruppa og andre bidragsytere. 
· Utarbeide nye facebook-sider og videreutvikle dagens gode hjemmesider. 
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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, landbruk 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. Brøyting og strøing av kommunale og private veier er 

kostnadskrevende, men gir en viktig trygghet for våre innbyggere.  

 

Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. 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) 

2014 Justert budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 16 462 15 243 1 219 

 

Årets regnskap viser et mindre forbruk på 1,219 mill. kr. Forklaringen til resultatet er følgende: 

- Egne medarbeidere er benyttet i investeringsprosjekter, noe som innebærer at lønnsmidler på ca 0,6 
mill. kr er flyttet fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.  

- Avdelingen har fått inn 0,25 mill. kr mer i saksbehandlingsgebyr enn budsjettert.  
- I forbindelse med mulighetsstudie på Birketveit og folkehelseprosjektet «Folkehelse i sentrum» har 

avdelingen samlet fått 0,36 mill. kr i tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune og Helsedirektoratet. 
- Leiekostnader for næringsarealer i Åkle ble 0,42 mill kr. mindre enn budsjettert pga tidspunktet for 

ferdigstillelse av arealene.  
- Vintervedlikehold av kommunale veier ble på 2,3 mill kr, med et merforbruk på 0,4 mill kr. i forhold til 

opprinnelig budsjett.  
- Sommervedlikeholdet kostet 2,1 mill kr. og et merforbruk på 0,1 mill kr.  
- Brøyting og strøing av private veier kostet 1,3 mill kr. Noe som gav en kostnadsdekning på 58%.  

 

 

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Administrasjon 8 6,2 

Driftspersonalet 15 11,6 

Samlet bemanning: 23 17,8 
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Oppnådde resultater i 2014 

Mål for 2014 Måloppnåelse 2014 

 

Følge opp de føringer og 

prioriteringer som fremkommer i 

FDV – plan for kommunens bygg, 

veier og anlegg. 

Oppgradering av anlegg for varme og ventilasjon har vært prioritert 

gjennom ENØK tiltak. Spesielt bygdeheimen og idrettshallen er prioritert. 

Det er installert styringssystemer som gjør det mulig å få et riktig og 

effektivt strømforbruk basert på behovet til enhver tid. 

Avdelingens ansatte har god kompetanse innenfor prosjektering, 

byggeledelse og utførelse. 

 

Legge til rette for en god fremdrift 

i utvikling av tomteområder og 

infrastruktur. 

Det er brukt en del ressurser på å få til en realisering av Åkle prosjektet. 

Næringsbygget med åtte leiligheter i andre etasje ble ferdigstilt i oktober, 

og grunnmur for 18 leiligheter er støpt. Seks leiligheter ferdigstilles 

sommeren 2015. Deler av uteområdet er under opparbeidelse med bla 

pumpestasjon og toalett for friområdet. Agder Energi ferdigstilte det meste 

av vei og g/s veg på Skaiå ved utgangen av året. Kommunen har overtatt 

drift av infrastruktur i både Skislandsåsen og Heimreneskilen boligfelt. 

Området på Bjørnehatten har stått stille siste året, men det planlegges tiltak 

for å få gjort flere tomter byggeklare.  

 

Jobbe aktivt for at enhetene i 

kommunen har høy bevissthet på 

miljø/klima 

Det arbeides kontinuerlig med fokus på kildesortering for å kunne redusere 

andel restavfall. Siste år er det spart 590.000 kwh totalt på kommunale 

bygg som følge av ENØK tiltak. Dette har også gitt et betydelig bedre 

inneklima i de bygg som er oppgradert.  

 

Videreutvikle avdelingen. 

Avdelingen arbeider kontinuerlig for å utnytte ressursene på beste mulig 

måte. Dette gjøres gjennom å gi økonomisk og faglig ansvar innafor de 

prosjekter og arbeidsoppgaver som tildeles avdelingen. Motiverte 

medarbeidere og økonomiske rammer som gir handlingsrom, er viktig for å 

kunne gi våre innbyggere et godt tjenestetilbud. 

 

 
Utviklingen fremover – målsettinger 

 

· Planlegge å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte ved å tilpasse innleid hjelp opp mot egne 
ressurser, slik at kommunen får mest mulig igjen for de midler som avsettes til nybygg og 
vedlikehold. 

· Videreføre ENØK tiltak på kommunale bygg basert på den energiutredningen som foreligger i 
felles knutepunkt samarbeid. 

· Gjennomføre detaljregulering av Birketveit sentrum. 
· Selge ledige kommunale tomter bla i Bjørnehatten og på Skislandsåsen. 
· Videreføre opparbeidelse av uteareal på Åkle i takt med bygging av leiligheter. 
· Følge opp investeringsprosjekter som utvidelse ved Iveland skole, ombygging ved Skaiå barnehage 

og nybygg på Bygdeheimen. 
· Bruke personell på best mulig måte tilpasset den økonomiske rammen. Gi faglige utfordringer, 

sosial tilhørighet, ansvar og konkurransedyktige betingelser. 
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Investeringer 
 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

 2014 budsjett budsjett 2013 

TIL INVESTERINGER I ANLEGGS-     

MIDLER FRA LINJE 1, SKJEMA 2A 15 019 238,93 11 608 643,70 12 700 000,00 28 506 673,28 

       

FORDELT SLIK:       

Prosjekt 165       

Skislandsåsen boligområde  823 356,30 0,00 0,00 0,00 

Prosjekt 215       

Nødstrømsagregat kommunehus  17 145,00 500 000,00 500 000,00 0,00 

Prosjekt 216       

Skaiå barnehage, ombygging  355 804,63 284 643,70 0,00 0,00 

Prosjekt 217       

Inv.tiltak kirken   194 316,00 200 000,00 400 000,00 0,00 

Prosjekt 548       

Skrøme vannverk utvidelse  345 716,60 346 000,00 300 000,00 0,00 

Prosjekt 563       

ENØK kommunale bygg  1 522 742,18 1 230 000,00 1 500 000,00 0,00 

Prosjekt 667       

Etablering mineralsamling Åkle  496 656,53 500 000,00 0,00 0,00 

Prosjekt 810       

Flykningebolig/kommunal bolig  2 153 025,00 2 153 000,00 2 500 000,00 0,00 

Prosjekt 984       

Vann/avløp   200 908,76 200 000,00 500 000,00 0,00 

Prosjekt 985       

Lager uteseksjon   1 450 104,29 1 300 000,00 0,00 0,00 

Prosjekt 987       

Pumpestasjon Åkle   547 375,81 500 000,00 400 000,00 0,00 

Prosjekt 988       

Utygging Skaiå, grunnerverv, omlegging  549 267,43 775 000,00 500 000,00 0,00 

Prosjekt 989       

Fjellsikring, Iveland skole  248 766,00 250 000,00 350 000,00 0,00 

Prosjekt 995       

Demensavdeling bygdeheimen  243 662,54 500 000,00 1 800 000,00 0,00 

Prosjekt 996       

Uteområder Åkle   1 467 203,86 1 100 000,00 1 000 000,00 0,00 

Prosjekt 997       

Sandlager Vatnestrøm  1 328 222,50 1 400 000,00 1 200 000,00 0,00 

Prosjekt 998       

Inventar bibliotek/mineraler Åkle  386 965,50 370 000,00 250 000,00 0,00 

Prosjekt 214       

IKT Knutepunktet   0,00 0,00 500 000,00 0,00 

Prosjekt 951       

Stedsutvikling, Vatnestrøm  0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 

Prosjekt 999       

Gang- og sykkelveg Skaiå  2 688 000,00 0,00 0,00 0,00 

Prosjekt i 2013       

Netto driftsrammer     0,00 0,00 0,00 28 506 673,28 

SUM FORDELT   15 019 238,93 11 608 643,70 12 700 000,00 28 506 673,28 

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

 



40 
 

Investeringer - Prosjektkommentarer for 2014 

 

Prosjekt 165 Skislandsåsen boligområde  
I forbindelse med overtakelse av infrastruktur i boligfeltet, vedtok kommunestyret å inngå avtale med utbygger 

om ferdigstillelse av vei, gatelys og V/A anlegg. Utgiftene skal dekkes inn gjennom salg av 3 tomter som 

kommunen overtok i forbindelse med ferdigstillelsen. Opparbeidelse av lekeplass og en p-plass gjennomføres i 

2015. 

 

Prosjekt 214 IKT Knutepunktet 
Prosjektet er blitt utsatt til 2015. 

 

Prosjekt 215 Nødstrømsaggregat kommunehuset  
Det ble kun gjennomført prosjektering og bestilling av anlegget i 2014. Montering og ferdigstillelse gjøres våren 

2015 innafor rammen på 0,5 mill kr. 

 

Prosjekt 216 Skaiå barnehage, ombygging 
Det er gjennomført en del bygningsmessige tilpasninger innafor eksisterende arealer i forbindelse med innføring 

av ny 6 avdeling.  

 

Prosjekt 548 Skrøme vannverk utvidelse 
Membranfiltre er skiftet og kapasiteten er utvidet. Arbeidene er ferdigstilt innafor en kostnadsramme på 0,346 

mill kr. 

 

Prosjekt 563 ENØK kommunale bygg 
Det er gjennomført tiltak på kommunehuset, Skaiå barnehage, idrettshallen og bygdeheimen. Alle bygg er 

energimerket, og oppdatert SD anlegg på flere bygg. Byttet til roterende varmegjenvinner og samt gjennomført 

radon tiltak på Skaiå barnehage. 

 

Prosjekt 667 Etablering mineralsamling Åkle 
I forbindelse med flytting av kommunens mineralsamling til Åkle, er det gjennom høsten bygget ny utstilling. 

Kostnadene inneværende år var innafor rammen på 0,5 mill kr. Det er bevilget midler gjennom kommunens 

nærings og tiltaksfond, og endelig ferdigstillelse og åpning er våren 2015. 

 

Prosjekt 810 Flyktningebolig/ kommunal bolig 
Det er kjøpt enebolig i Klokkargarden vest innafor en kostnad på 2,153 mil kr. Det er gitt tilskudd på 0.8 mill kr 

for kjøp av flyktningebolig. 

 

Prosjekt 984 Vann/avløp 
Det er skiftet PLS styring på Vatnestrøm RA. Videre er gammelt utstyr skiftet ut på renseanlegga og 

pumpestasjoner. 

 

Prosjekt 985 Lager uteseksjon 
Lageret er i hovedsak oppført med bruk av egne fagarbeidere som forutsatt i prosjektet. Arbeidet startet opp i 

2013, og bygget ble tatt i bruk høsten 2014 innafor en kostnadsramme på 2,0 mill kr. 

 

Prosjekt 987 Pumpestasjon Åkle 
I forbindelse med bygging av 30 leiligheter på Åkle, var det behov for å bygge ny kloakkpumpestasjon. 

Som en del av pumpestasjonen, er det også planlagt toalettanlegg for friområdet samt søppelrom til bedehuset 

som et ledd i utvikling av uteområdet på Birketveit og Åkle. Anlegget tas i bruk sammen med første innflytting 

av leilighetene våren 2015. 
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Prosjekt 988 Utbygging Skaiå, grunnerverv, omlegging 
I forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk, har kommunen inngått avtale om opparbeidelse av infrastruktur 

på Skaiå. Midlene som er brukt i inneværende år har gått til opparbeidelse av 50 p- plasser ved Skaiå barnehage, 

samt noe grunnavståelse. Prosjektet vil ventelig avsluttes i løpet av 2015. 

 

Prosjekt 989 Fjellsikring, Iveland skole 
Arbeidet med rassikring av området mellom skolen og hallen er gjennomført innafor en kostnad på 0.249 mill kr. 

 

Prosjekt 995 Demensavdeling bygdeheimen 
Behovsanalyse er utarbeidet, og planlegging sammen med arkitekt er startet opp. Byggestart høsten 2015 innafor 

et budsjett på 60 mill kr. 

 

Prosjekt 996 Uteområde Åkle 
I forbindelse med utvikling av Åkle, har kommunen inngått avtale om opparbeidelse av uteområde. Inneværende 

år er det etablert ny avkjørsel og opparbeidet parkeringsplasser for næringsbygget. Mye av grunninvesteringen 

for opparbeidelse til bla ledningsnett for overvann og tilkjørt steinmasser er etablert. Dette har vært nødvendig 

for å kunne ta området i bruk.  Det er avsatt 2 mill kr til opparbeidelse, og en vil måtte påregne og avsette flere 

midler til å få området ferdigstilt i takt med utbyggingen av leilighetene. 

Prosjekt 997 Sandlager Vatnestrøm 

Det er bygget nytt sandlager til strøsand av private og kommunale veier på industriområdet. Prosjektet ble 

ferdigstilt august innafor en kostnadsramme på 1,328 mill kr. 

Prosjekt 998 Inventar, mineraler Åkle 
Iveland folkebibliotek åpnet i nye lokaler på Åkle 24. november 2014, innenfor en kostnadsramme på 0,387 mill. 

kr. Nytt møblement i stil med resten av bygget kostet ca 130.000 kr. Selvbetjeningssystem med programvare 

kom på ca 100.000 kr. AV utstyr (lyd, lerret og prosjektor m/oppsett) kom på ca 125.000 kr. I tillegg noen 

mindre kostnader til ny pcer (publikum og skranke). Stoler og bord kom kjøpt inn i begynnelsen av 2015.  

 

Prosjekt 999 Gang- og sykkelvei Skaiå 
For Gangs- og sykkelveg i området Skaiå er det benyttet 2 688 mill. kr som er finansiert av Agder Energi AS. 

Dette skal førers inn i investeringsregnskapet til Iveland kommune da kommunen overtar anlegget. 

Prosjektet vi først så helt ferdig høsten 2015 på grunn av dårlig grunnen på deler av Gang- og sykkelvegen, samt 

at dette kan påvirke fylkesvegen.   


