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1. Rådmannens forord til budsjettet og økonomiplan 2016-2019 

Iveland i utvikling: De siste årene har Iveland 
hatt lav befolkningsvekst og økonomi har blitt 
strammere. Befolkningsveksten har ikke vært 
så høy som målet i Kommuneplan 2020. Kom-
munestyret endret derfor ambisjonene i kom-
muneplan 2026. Når folketallet ikke vokser som 
planlagt gir det kommunen mindre inntekter og 
utfordringer innenfor den økonomiske utvikling-
en. I samsvar med kommuneplanen har Iveland 
tatt flere større investeringer i økonomiplanpe-
rioden, og disse ser man som nødvendige for 
fortsatt vekst og utvikling.  
 
Kommunereformen: Regjeringens kommune-
reform er godt i gang, og Iveland har jobbet 
sammen med Knutepunkt kommunene om re-
formen. Iveland er i gang med å vurdere kom-
munens framtidige struktur, og politikerne vil 
legger fram et forslag til kommunestruktur for 
innbyggerne våren 2016. Innbyggernes uttalel-
ser blir tatt med når det skal fattes politisk ved-
tak om kommunestruktur juni 2016. For Iveland 
vil det være naturlig å utrede flere alternativer 
for framtidig kommune, alt fra en selvstendig 
kommune til en sammenslått kommune. Kom-
munereformen vil prege de politiske og admi-
nistrative valgene i hele økonomiplanperioden. 
 
Fokus på store mål: Man viderefører fokuset 
på mål som simulerer til vekst. Kommunen må 
bidra til nærings- og samfunnsutvikling som 
fremmer befolkningsvekst. Fokus på utdanning 
og kompetanse vil være like viktig som utvikling 
av bo-, helse– og andre tilbud. Iveland må bli et 
naturlig bo valg for utflyttede og nye innbygge-
re. Kommunen har et godt omdømme som må 
videreføres.  
 
Befolkningsutviklingen: Negativ befolknings-
vekst og demografiutviklingen vil kunne gi kom-
munen store kostnader. Selv med et stramt 
budsjett må kommunen tilrettelegge for utvik-
lingen av boliger og tomteområder. Stimule-
ringstiltak som får innbyggere til kommunen må 
benyttes. Startlån er et virkemiddel. Flyktning-
krisen krever et integreringsarbeid som fører til 
at ankomne flyktninger kommer i arbeid og bo-
setter seg selv i kommunen, slik at Iveland skal 
kunne motta flere. Infrastrukturtiltak på alle 
områder videreføres slik at Iveland oppleves 
som ”sentralt”. 
 

Store investeringer: Kommunens egenkapital må 
benyttes til investering og utvikling, og den må rettes 
mot kommuneplanens mål om vekst.  
 
Usikre inntekter: Iveland har de siste årene hatt en 
lavere realvekst enn deflator, og dette skjer også for 
2016, 2,5 % mot 2,7%. Inntektene synes å bli mindre 
enn kostnadene i økonomiplanperioden, og det om-
handler rammetilskuddet, skattene og utbyttene. For 
at fondsmidler ikke skal benyttes til drift videreføres 
arbeidet med å senke lønns– og driftskostnadene. Det 
vil være nødvendig å søke etter økte inntekter i hele 
økonomiplanperioden. Samarbeid som fører til at man 
kan bedre det økonomiske resultat må vurderes lokalt 
og regionalt. Resultatene av Regjeringens nye skatte- 
og inntektssystem avventes med spenning da det kan 
gi store negative konsekvenser.  
 
Levekår og oppvekst: Kommunen har levekårs ut-
fordringer som vil kreve ressurser, og ressurser må 
rettes mot utvikling av gode levekår for barn, ungdom 
og voksne. Oppvekst har vært ett satsningsområde 
som videreføres selv om det ikke gir omgående resul-
tater. Men alt nå ser man positiv utvikling innenfor 
oppvekst. Det satses stort på skole gjennom flere til-
tak via Kvalifisert for Framtiden. Helse og Velferd sat-
ser på individuelle og universelle forebyggende tiltak 
gjennom tidlig innsats, Trygg Tidlig og Hverdagsreha-
bilitering. Mottak og integrering av flyktninger vil kre-
ve mye av kommunen og det frivillige arbeidet i kom-
munen.  
 
Utvikling: I 2015 jobbet man blant annet med tiltak 
som redusere driftskostnadene uten å svekke tilbudet 
til innbyggerne. Dette må videreføres for å kunne ska-
pe økonomisk rom for innovasjon og utvikling i en tid 
med krav til omstilling. Motiverte ansatte er den vik-
tigste faktoren for å lykkes med utviklingsarbeidet. 
 
Effektivisering og nytenkning: Ansatte er innfor-
stått med at framtiden vil kreve noe annet. Nytt inn-
tektssystem, nye tjenester og ny kommune vil kreve 
nytenkning alt i 2016, og i hele planperioden. Råd-
mannen forventer at de ansatte løser morgendagens 
oppgaver på en god måte for kommunen. 
 
Samarbeid politikk og administrasjon: Det gode 
samarbeidet mellom politikerne og administrasjonen 
styrker kommunens muligheter i en framtid med 
mange nye utfordringer, samt utvikler kommunen 
med forankring i kjerneverdiene Modig, Raus og Tro-
verdig. Budsjett 2016 er meget stramt for å kunne gi 
muligheter til videre utvikling.  
 
Rådmannen ser fram til et spennende år hvor sam-
handling mellom politikk og administrasjon vil være 
viktig om Iveland fortsatt skal være Et godt sted å bo. 

 
Iveland, 4. november 2015 

 
 

Sten Albert Reisænen 
rådmann 
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2. Økonomiske hovedoversikter 

 Avgifter og betalingssatser   

 Budsjettskjema 1A: Driftsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, Netto  

 Budsjettskjema 1B: Fordeling nettobevilgning per rammeområde,   

 Økonomisk oversikt – investeringer 2016   

 Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjett for økonomiplan 2016-2019  

 Budsjettskjema 2B – investeringer i økonomiplan 2016-2019   

 Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2016-2018 
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Avgifter og betalingssatser 2016 

Avgift og betaling Satser og endringsforslag 

2015-2016 

Evt. kommentarer 

Årsavgift for vann Økning 22,7 %  Økning kr. 980 for 100 m2 bolig 

Årsavgift for kloakk Økning 22,7 %  Økning kr. 1468 for 100 m2 bolig 

Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 2,7 %   

Tilkoblingsavgift for vann Økning 2,7 %   

Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 2,7 %   

Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 2,7 %   

Renovasjonsavgift Ingen økning   

Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 22,7 %   

Gebyr for kart– og delingsforretninger Økning 22,7 %   

Gebyr brøyting private veier Økning 2,7 %   

Kommunalt eide boliger Økning 2,7 % Gjengs leie ble innarbeidet i 2015 

Leiesatser idrettshallen Økning 2,7 %   

   

Foreldrebetaling barnehage Kr. 2 655/mnd. Gjeldende fra 1. januar. SU fastsetter 

kostpris. 

Foreldrebetaling SFO Økning 2,7 % Timepris. Alle betaler for 11 mnd. 30 % 

søskenmoderasjon. Kostpris fastsettes 

av SU. Gjeldende fra 1. januar. 

Mulighet for ekstra oppholdstid i barnehage og 

SFO 

 Kr. 100/påbegynt time Kun i spesielle tilfeller  og ved kapasitet. 

Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen Økning 2,7 %   

Gebyr ved for sen henting SFO og barnehage Kr. 300/påbegynt time  Skal dekke personalets lønn 

   

Middagsbetaling for bygdeheimen Økning 2,7 %  

Dagopphold bygdeheimen Økning 2,7 %  

Korttidsopphold bygdeheimen Økning 2,7 %  

Trygghetsalarm Økning 2,7 %  

Transport (middagsombringing) Økning 2,7 %  

Full kost bygdeheimen Økning 2,7 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G Økning 2,7 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G Økning 2,7 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G Økning 2,7 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G Økning 2,7 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G Økning 2,7 %  

Purregebyr biblioteket Inntil totalt kr. 130  - deretter erstatningskrav 

Bevillingsgebyr for salg av øl Veiledende sats  

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol Veiledende sats  

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven Veiledende sats   

Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang Veiledende sats   

      

Vi henviser til kommunens nettsider når det gjelder utfyllende kommentarer og detaljer til satsene. 
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Budsjettskjema 1 A—Netto driftsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 
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Budsjettskjema 1B: Fordeling av nettobevilgning per rammeområde 
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Økonomisk oversikt—investeringer 2016 



Budsjett og økonomiplan 2016-2019                                                                                                                                                          10 

 

 

 

 

Budsjettskjema 2A—investeringsbudsjett for økonomiplanen 2016-2019 
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JB 2015 = Justert budsjett 2015 

 

 

Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2016-2019 
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Bygdeheimen omsorg/demens  
Byggearbeidene startet høsten 2015, og ventes ferdig 
november 2016 innafor en kostnadsramme på kr 60 
mill. Det er gitt tilsagn om investeringstilskudd på inn-

til 29,4 mill kr fra Husbanken.  
  
Uteområde Åkle   
Kommunen har etter avtale med utbygger ansvar for 
å opparbeide uteområdet på Åkle. Dette må skje etter 
hvert som leilighetene bygges. Det avsettes kr 0,5 
mill. i årene 2016, 2017 og 2018. 

 
Tilkoble private avløp Skisland  
Det er under planlegging sanering av private vann og 
avløpsanlegg for tilkobling til nytt kommunalt vann og 
avløpsanlegg på Skisland. Det fremmes egen sak i 
forbindelse med kostnadsfordeling mellom hver enkelt 

eiendom og kommunen. Det avsettes 1,0 mill kr som 
kommunal andel i 2016. 
 
Iveland Skole byggetrinn 1 og 2 
Arbeidene med ny u- skole og ombygging av adm. 
bygget startet høsten 2015 med planlagt ferdigstillelse 
for byggetrinn 1 til skolestart høst 2016. Trinn 2 som 

omfatter rivning av 8- kanten og bygging av ny klasse 

1-4 og SFO planlegges oppstart til sommeren med en 
innflytting til skolestart høst 2017. Etter utvidelse og 
ombygging vil skolens arealer bli utvidet med 110 m2. 
Kostnadsrammen forventes å bli på 41 mill kr.  
 
Tilrettelegging for utbygging av fiber 

Det avsettes 1,0 mill kr i 2016 til videreføring av fiber-
utbygging i kommunen. 
 
Opprusting, veier og broer, asfalt  
FDV- planen for veier viser etterslep på opprusting av 
kommunale veier. Det er i perioden ønske om å få 

opprustet flere strekninger med dårlige grunnforhold. 
Flere broer må oppgraderes og flere veistrekninger 

planlegges asfaltert. Det foreslås avsatt 1,0 mill kr 
hvert år i økonomiplanperioden. 
 
FDV Vann/Avløp  
Mye av det kommunale vann og avløpsnettet med 

pumpestasjoner er bygd på 70-80 tallet og trenger 
utskifting. Det planlegges en jevn utskifting av de 
eldste anleggene. Det foreslås avsatt 0,5 mill kr hvert 
år i økonomiplanperioden.   
 
Utvikling av Vatnestrøm industriområde 
Industriområdet er under utvikling med planer for nytt 

sidespor og utvidelse ved Voss Production. For å iva-

reta kommunens interesser, er det behov for å sette 
av noen midler til uforutsette kostnader. Det foreslås 
avsatt 0,5 mill kr i 2016. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2016-2019 

G/S veg, sanering VA Vatnestrøm 
Reguleringsplan for Vatnestrømområdet er 
vedtatt, og legger føringer for ny G/S veg fra 
butikken og inn til Vatnestrøm Oppvekstsenter. 

Det foreslås oppstart og gjennomføring av pro-
sjektet i perioden 2017 – 2018.  
 
Opparbeidelse tomter, Bjørnehatten 
Det er prosjektert ni boliger på kommunens 
tomt. I 2015 ble det avsatt 0,5 mill kr til stein-
masse fra Moltekjær til opparbeidelse av tom-

tene. Videre fremdrift er avhengig av utbyggers 
ferdigstillelse av området. Det foreslås 1,5 mill 
kr. til opparbeidelse av de kommunale tomtene 
for videresalg i 2017.  
 
Stedsutvikling Vatnestrøm  

I forbindelse med reguleringsplan for Vatne-
strøm, er det blant annet behov for å ruste opp 
området ved butikken og område rundt bade-
stranda i Bakkane. Tiltaket må ses i sammen-
heng med ny g/s veg som foreslås gjennomført 
i 2018.   
 

Ruste opp industribygget på Skaiå, VA- 

tilkobling  
Kommunens industribygg har behov for en to-
talrenovering. Bygget må tilkobles offentlig 
vann og avløp. Det beregnes bruk av egne an-
satte på deler av arbeidet innafor en ramme på 
1,5 mill kr i 2017. 

 
Ny taktekking og etterisolering, ENØK id-
rettshallen 
Taket på idrettshallen må utbedres. Videre 
trenger den gamle delen av bygget etterisole-
ring, og ventes innarbeidet i et ENØK prosjekt. 

Det foreslås avsatt 2 mill kr i 2017. 

 
Oppruste uteområde skole- hallen, kunst-
gress 
Det foreslås avsatt 3 mill kr i 2018 til ferdigstil-
lelse av uteområde mellom skolen og idretts-
hallen. 

Grusbanen bygges om til 7-er bane med kunst-
gress, ballbinge, tennis og etablerer av og på-
stigning for busstrafikk. Det vil bli søkt om spil-
lemidler til tiltaket. 
 
Nytt renseanlegg på Skaiå 
Eksisterende renseanlegg er over 20 år og 

trenger opprusting til dagens rensekrav. Det 

planlegges nytt anlegg i 2018-2019 innafor en 
kostnadsramme på 5,0 mill kr. 
 
Utstyr til trening/folkehelse lokaler i hal-
len.  

Når skolen sommeren 2017 etter planen flytter 
ut av lokalene i hallen, skal lokalene brukes til 
fysisk aktivitet. Det foreslås avsatt 0,5 mill kr i 
2018 for tilpasninger og kjøp av utstyr. 
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3. Nasjonale føringer— og noen konsekvenser for Iveland kommune 

Statsbudsjettet 2016 - Regjeringen legger 
frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstil-
ling. Vi satser på samferdsel, kunnskap og 
forskning for å ta Norge trygt gjennom omstil-

lingen. Samtidig styrker vi det sosiale sikker-
hetsnettet for barn som vokser opp i fattige 
familier, for rusavhengig,  og for voksne som 
risikerer å falle utenfor arbeidslivet, sier finans-
minister Siv Jensen. 

 
Regjeringens viktigste satsinger forster-
kes i 2016 

 En god og forutsigbar økonomi er viktig 

for at kommunesektoren skal kunne iva-

reta sine oppgaver. 

 Et sterkere sosialt sikkerhetsnett. 

 Å forbedre og fornye landets transportin-

frastruktur er en høyt prioritert oppgave. 

 Satsingen på kunnskap fortsetter. 

 Regjeringens mål er tilgang til likeverdige 

helsetjenester av god kvalitet for alle. 

 Regjeringen jobber for et tryggere sam-

funn. 

 Regjeringen trapper opp arbeidet med 

det grønne skiftet. 

 En målrettet tiltakspakke for økt syssel-

setting på i alt 4 milliarder kroner. 
 
Det økonomiske opplegget for kommune-
sektoren i 2016 

Regjeringen legger i forslaget til satsbudsjettet 
opp til en realvekst for kommunesektorens 
samlede inntekter i 2016 på 7,3 milliarder kro-
ner. Av veksten i samlede inntekter er 4,7 milli-
arder kroner fire inntekter, fordelt med 4,2 mil-
liarder kroner på kommunene og 0,5 milliarder 

kroner på fylkeskommunene.  
 
Deflator  

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 
2016 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst 
inngår i denne med 2,7 %. 
 

Vekst i frie inntekter  
Veksten i de frie inntektene er ment å dekke 
demografi- og pensjonskostnader i tillegg til økt 
satsing på noen områder. Dette utgjør 4,2 mil-
liarder kroner. Iveland kommune vil ha en 
vekst på 2,5 % i frie inntekter, noe som tilsva-
rer 2,1 millioner kroner.  

 

Hva skal de frie inntektene dekke?  

 Befolkningsvekst  

 Pensjonsøkning  

 Underliggende vekst i diverse ressurskrevende 

tjenester  

 Frie inntekter knyttet til nye oppgaver  

Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg viser 
at sektoren vil få økte utgifter som følge av demogra-
fiske endringer; anslått til om lag 2,1 mrd kr i 2016, 

hvorav 1,7 mrd kr skal dekkes av de frie inntekter. 

Økningen kommer i sin helhet i kommunene.  

Kostander som må dekkes innenfor veksten: 
Demografi     1,7 mrd 
Pensjonskostnader   0,8 mrd 
Rusomsorg     0,4 mrd 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 0,2 mrd 
Fleksibelt barnehageopptak  0,4 mrd 
 
Også i 2016 vil det være en underliggende vekst i di-
verse ressurskrevende tjenester innenfor spesielt pleie 
og omsorg og barnevern. Kommunene må videre bru-
ke av de frie inntektene til å dekke økte kostnader til 

flere psykologer og dagaktivitetstilbud demens.  

 
Iveland kommune fikk frie inntekter på kr 86 973 
mill, en økning på 2,1 mill fra 2015. Disse skal også 
dekke oppgavekorreksjonen for kommunen. 
 
I tillegg til veksten i frie inntekter legger Regje-

ringen til rette for flere og bedre tjenester innenfor 
følgende kommunale ansvarsområder:  

 Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgs-

plasser—2500 plasser 

 Dagtilbud til demente—1200 plasser 

 Flere psykologer i kommunene—150 årsverk 

 Innlemming av tilskudd til helsetjenesten kom-

munal øyeblikkelig hjelp (KØH) 

 Ressurskrevende brukere 

 Økt fleksibilitet i barnehageopptaket 

 Økt kompetanser og kvalitet i barnehagene 

 Finansiering av ikke kommunale barnehager 

 Ny naturfagstime 

 Fortsatt satsing på kompetanse i skolen 

 Økt lærlingtilskudd 

 Rentekompensasjonsordningen for skole– og 

svømmeanlegg 

 Flyktninger og integrering 

 Engangstilskudd til vedlikehold 

 
Frie inntekter — Rammeoverføring  
Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjev-
ning er kommunens hovedinntekter og skal finansiere 
det meste av kommunens drift.  
Rammetilskuddet er ikke fordelt ut på de enkelte ut-

giftsområdene i statsbudsjettet.  
 
Korreksjoner og forandringer i oppgavenivå og 
regelendringer omfattes i Statsbudsjettet av en rekke 
poster til omfordeling fra 2015 til 2016 . 
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Korreksjoner i Iveland kommune tilsvarer et 

anslag på 2,1 mill. kr. De største korreksjonene 
følger her: 

 Ny naturfagstime, kr. 24.000 

 Statlig/privat skoler økning i elevtall, uttrekk 

(kr. 33.000) 

 Likeverdig behandling av kommunale/ikke 

kommunale barnehager kr. 55.000. 

 Endring finansiering ikke kommunale barne-

hager, uttrekk (kr. 104.000) 

 Overføring skatteoppkrever til staten, ut-

trekk (kr. 193.000) 

 Husbanken SIKT, uttrekk (kr. 3.000) 

 Kommunal øyeblikkelig hjelp, kr. 291.000 

 Valgkort, kr 3.000 

 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling bar-

nehage, kr 49.000 

 Gratis kjernetid barnehage, kr. 17.000 

 Makspris barnehage, uttrekk (kr. 41.000) 

 Adm. Utgifter innføring av nasjonalt minste-

krav, foreldrebetaling barnehage, uttrekk

(kr. 13.000) 

 Brukerstyrt Personlig Assistanse kr. 63.000 

 Flyktningkrisen i Syria, kr 2.000 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste — sær-

skilt fordeling kr. 188.000 
 

INGAR er en inntektsgarantiordning som gir 
utjevning for korrigert vekst i rammetilskuddet.  

 
Iveland kommune fikk uttrekk for INGAR med 
kr. 241.000 i 2016. 
 
Veksttilskuddet blir bl.a. tildelt kommuner 
med en særlig høy befolkningsvekst som tidli-

gere la til grunn en relativ vektgrense. Fra 2016 
er det endret til en gjennomsnittlig årlig befolk-
ningsvekst de tre siste år på 1,5 pst, eller mer.  
 
Småkommunetilskuddet blir gitt til kommu-

ner som har færre enn 3200 innbyggere. Satsen 
er fast på 5,475 mill. kr . 

 
Iveland kommune mottar småkommunetilskudd 
med 5,475 mill. kr. 
 
Skjønnstilskudd blir tildelt Fylkesmannen og 
blir viderefordelt til kommunene. Det har lagt 
en viss føring til grunn for midlene i tidligere år. 

En andel for ordinært skjønn skulle ta høyde for 
skjevfordelt virkning av inntektsomlegginger, 
mens rest skjønn (prosjektskjønn) ble tildelt 
kommunene etter søknad om prosjektmidler. 
Iveland kommune har mottatt skjønnstilskudd 

for differensiert arbeidsgiveravgift. Dette trap-

pes ned mot 0 i 2020. 
 
Iveland kommune mottar 1 mill. kr i ordinært 
skjønn fra fylkesmannen i 2016. 
 
Inntektsutjevningen er en del av rammetil-
skuddet. Den skal kompensere forskjeller i inn-

tektssystemet mellom kommunene.  
 
Iveland kommunes anslag på netto inntektsut-
jevningen er 7,660 mill. kr i 2016. 

 
 

Skatteinntekt og skatteprosent 
Landsgjennomsnittet skatteprosent er 100 %.  

Gjennomsnittlig skatteprosent 2012-2014 for Iveland 
kommune er 77,3 %. Skatteprosent 2014 er 74,4 % 
og brukes for 2016. for Iveland. 
 
Iveland kommunes skatteinntekter er beregnet til 
26,920 mill. kr i 2016. 
 

Skatteanslaget  
I Iveland kommune utgjør samlet skatt og inntektsut-
jevning om lag 40 pst av frie inntekter. 
 
Skatteøren 2016  

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere 

deles mellom staten, kommunene og fylkeskommune-
ne. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes mak-
simalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskom-
muner.  
 
Den kommunale skatteøren for 2016 økes med 0,45 
prosentpoeng til 11,8 %.  

 
Investeringstilskudd til kommunene til hel-
døgnsomsorgsplasser 
Regjeringen viderefører investeringstilskudd til byg-
ging heldøgns omsorgsplasser.  

 
Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan lagt inn 

51 mill. kr til utbygging av Bygdeheimen som et in-
vesteringstiltak. 
 
Statstilskudd flyktninger: Kommunen får i en perio-
de på fem år tilskudd til bosetting av flyktninger, av-
hengig av bl.a. alder. Tilskuddet trappes i løpet av 

perioden ned og faller bort. Nye flyktninger er bosatt i 
2015, og nye flyktninger forventes bosatt i 2016.  
 
Iveland kommune har et politisk vedtak på maksimalt 
25 flyktninger innenfor fem-års perioden . Vedtaket 
må vurderes på nytt i 2016. 

 

Ressurskrevende tjenester 
Ordningen gir regjeringen utfordringer gjennom stadig 
økene utgiftsvekst. Regjeringen gir en kompensa-
sjonsgrad på 80 pst over regulert innslagspunkt, end-
ret til 1,081 mill. kr med virkning i 2016.  
 
Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refu-

sjon fra staten for 2015 i 2016. Kommunene skal som 
kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene opp-
står, altså i 2015. Den underliggende veksten i ord-
ningen antas å fortsatt øke.  
 
I budsjetteringen av inntektene for Iveland i 2015 vil 

det nå være naturlig å legge til grunn et innslagspunkt 
på kr. 1,081 mill. kr. 
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Rentekompensasjon for skole- og  
svømmeanlegg 

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med 
rentekompensasjon for rehabilitering av og in-

vestering i skole- og svømmeanlegg utvidet 
med sikte på å innfase en investeringsramme 
på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode frem 
til og med 2016. Ordningen forvaltes av Hus-
banken. 
 
Iveland kommune har i 2014 søkt og fått innvil-

get rentekompensasjon for Vatnestrøm opp-
vekstsenter. I økonomiplanperioden 2015-2018 
utgjør dette 0,103 mill. kr årlig med dagens 
rentenivå. 
 

Iveland kommune har brukt opp rammen som 

nå løper ut 2016. Det er derfor gunstig å ferdig-
stille skolen i 2017 for å ha muligheten til å 
kunne søke nye friske midler. 
 
 
Tilskudd til utleieboliger 
Tilskuddet til utleieboliger videreføres i 2016. 

Det er ikke planlagt i budsjett investeringer til 
anskaffelse av utleieboliger. Dette vil måtte vur-
deres i løpet av året i sammenheng med utvik-
lingen i forhold til mottak av flykninger. 
 

 
Øvrige inntektskilder for Iveland kommune 

utgjør: 
 
Eiendomsskatt: Iveland kommune har kun 
eiendomsskatt på «verk og bruk», ikke for pri-
vate husholdninger, hytter mv.  
 

Den generelle skattesats fastsettes til 7 promille 
i Iveland kommune. 
Dette gir Iveland kommune en samlet inntekt 
på verk og bruk på anslagsvis kr 7.2 mill for 
2016 
 

 

Kommunens framtidige kostnads- og inntekts-
utvikling vil etter rådmannens oppfatning kunne 
framtvinge innføring av eiendomsskatt også på 
husholdninger, og en vil derfor utrede inntekts-
muligheten i 2016.   
 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift  

mottar Iveland kommune som medeier i  
konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS, hvor 
eierandelen utgjør 2 pst.  
 
For budsjettet 2016 er det henført kr. 2,1 mill. 
kr. Prognosen på nettoutbetaling er fallende i 

økonomiplanperioden. 
 
Momskompensasjon utgjør inngående mer-
verdiavgift som refunderes for kjøp av varer– 
og tjenester. Refusjon avhenger av budsjettert 
nivå på kjøp av tjenester. Det skilles mellom 
momskompensasjon for henføring til aktivitet i 

hhv. drifts– og investeringsregnskapet.  
 
Iveland kommune har budsjettert med inntekter 
på 3,5 mill. i drift for 2016.  
 

Merverdiavgift ifm. Investeringer er nærmere kom-
mentert under kap. 4 som naturlig andel av samlet 

finansiering for investeringer.  
 

Statstilskudd flyktninger 
For 2015 og videre i 2016 forventer man forholdsvis 
store statstilskudd for flykninger. Det er tilskudd som 
følger flykningene, og det vil si at om en flyktning  
flytter ut av kommunen så tar den med seg tilskuddet.  
Tilskuddsperioden er over 5 år og trappes ned for 
hvert år, og opphøre etter fem år.  

 
Man forventer samlede tilskudd på nærmere kr 4 mill i 
2016. 
 
 

Kommunereformen 

Regjeringen foreslår en bevilgning på 100 mill. kroner 
til dekning av engangskostnader ved kommunesam-
menslåinger i 2016. Det er positivt at regjeringen føl-
ger opp Prop. 95 S (2013-2014) og at dette kommer 
som friske midler  

Regjeringens tidsplan for kommunereformen  

 Kommunestyrene får en frist til 1. juli 2016 med 

nå komme med sine forslag til ny kommune-
struktur. 

 Fylkesmannens tilrådning skal være klar i løpet 

av høsten 2016. 

 Det kommer ny proposisjon om kommunestruk-

turen våren 2017. 

 Proposisjon om nye oppgaver til kommunene 

kommer våren 2017. 
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4. Økonomisk utvikling og tabeller  
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rammen til den enhet som krever inn inntekten, og 
medfører at enhetens utgiftsramme blir justert ned 
med denne inntekten. 
 

Andre kommunale inntekter 

Brutto driftsinntekter omfatter de samlede inntek-

tene, inkludert de som blir bestemt politisk gjennom 
avgifter og betalingssatser i det enkelte budsjettår. 
 
Disse inntektene finnes i tabellene under hver enhet. 
 
Reservert ramme for sentral lønns– og pensjonsre-
serve forvaltes av rådmann og er en fordelingsramme 

som skal ta høyde for det enkelte års lønnsoppgjør. 

Pensjonsreserven skal ta høyde for svingninger i utgif-
tene til pensjon i det enkelte budsjettår.  
 
Lønns– og pensjonsrammen er satt til 4,0 mill. kr. Blir 
resultat av lønns– og pensjonsoppgjøret større enn 
foreslått ramme må den justeres i tertial. 

 
Finans omhandler hvordan vi tilegner oss, forvalter 
og anvender penger over tid, og omfatter: 

 Finansinntekter tilsvarende utbytte, renteinntekter 

samt gevinst per 31.12. av finansplasseringer 

 Finanskostnader tilsvarende renteutgifter og av-

drag til lån, samt tap på finansielle plasseringer 

per 31.12. 
 
Rente- og utbytteinntekter  
Iveland kommune har en andel aksjer i Agder Energi 
AS tilsvarende 1,06 pst. Eierkommunene i Agder Ener-
gi AS har vedtatt at kommunene skal ha utbytte av et 
garantiresultat på 400 mill. kr, og 60 pst av resultatet 

over 400 mill. kr. Det er lagt til grunn et fallende re-
sultat i perioden. For 2016 benyttes 840 mill. kr, re-
sultat 2014. 
 
Iveland kommune har lagt til grunn et utbytte på kr. 
7,0 mill. kr for budsjettåret 2016, jf. tabell for finans-

inntektene. 

 
Iveland har ca 1,8 mill. kr i renteinntekter for 2015, 
dette vil falle noe i 2016. 
 
Iveland kommune har lagt til grunn et anslag på ca 
1,0 mill. kr i renteinntekter i 2016. 

 
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteinntekte-
ne. Det er lagt til grunn 2,5 pst rente i økonomiplan-
perioden på fondsreserven. 

Økonomiske hovedoversikter (kap. 2) angir 

rådmannens forslag til økonomiske rammer i 
økonomiplanperioden 2016-2019, samt årsbud-
sjett 2016 for hhv.: 

 Driftsregnskapet, netto og brutto 

 Investeringsregnskapet 

 
Inntekten i driftsregnskapet fordeler seg 
mellom den inntekten kommunen får gjennom 
frie inntekter fra staten (i statsbudsjettet), samt 
de øvrige inntektene kommunen mottar gjen-

nom skatter, avgifter og tilskudd til tjeneste-
yting. Sistnevnte omfatter medfinansiering mel-
lom kommune og stat. Dette tilsvarer eien-

domsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsav-
gift, rentekompensasjonsordning, tilskudd bru-
kerstyrt personlig assistanse (BPA), statstil-
skudd flyktninger, og momskompensasjon. 

 
Noen nøkkeltall fra inntektssystemet 

Statsbudsjettets konsekvens for Iveland
(kap. 3) forklarer sammensetningen på de frie 
inntektene for Iveland kommune. Videre frem-
kommer det her kilder til ulike inntekter som 

kommunene kan tilpasse seg til, og hvordan  
Iveland tilpasser og utnytte dette optimalt. 
 
Netto driftsinntekter omfatter sentralt for-
delte inntekter og andre inntekter, her inngår 
ikke inntekter som kommunen politisk selv be-

stemmer gjennom avgifter og betalingssatser 
hvert enkelt år. Disse inntektene er lagt inn i 

5. Kommentarer og forklaringer til budsjettet 
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Det skilles mellom bundne fond og frie disponible 
fond. Bundne fond er tildelt til bruk for spesielle for-

mål og kan ikke omdisponeres. De frie fond kan om-
disponeres og benyttes fritt av kommunestyret. Ive-

land kommune har følgende fondsbeholdning per 2. 
tertial 2015: 
 

 
 
Det søkes avsatt 1,057 mill. kr til disposisjonsfond for 
flykninger i 2016 med bakgrunn i den 5-årige nedtrap-
pingen for tilskuddet. 
 
 

I et langsiktig perspektiv er det viktig å ta høyde 
for et positivt vedvarende netto driftsresultat på 3 pst. 
Positivt netto driftsresultat skal ivareta å opprettholde 
verdiene kommunen eier/har. Det er viktig å drive 
vedlikehold for å ta vare på kapitalvaren. Det motsat-
te betyr et verdifall på eiendelene (kapitalslit). 
 

Investeringer foretas i kapitalgjenstander som 

kommunen bygger og evt. gjør en standardheving på. 
Det er skole og omsorgsboliger som har hovedprioritet 
i planperioden 2016-2019, jf. budsjettskjema 2B (kap. 
2).  
 

Rådmannens forslag til samlede investeringer i økono-
miplanperioden er 130 mill. kr. 
 
Finansieringsbehov som oppstår kan kommunen 
velge finansiert gjennom bruk av oppsparte midler 
avsatt til fond i tidligere perioder, og/eller gjennom 
budsjetterte overførte positive netto driftsresultat i 

perioden. For øvrig kan kommunen velge å lånefinan-
siere investeringene, samt innhente tilskudd og evt. 

selge anleggsmidler.  
Fondsmidler representerer en finansieringskilde til 
drifts– og investeringsregnskapet.  
Øvrig finansiering omfatter tilskudd og salg av an-
leggsmiddel.  

 
Iveland kommune bygde parkeringskjeller som 
en løsning for å få igangsatt Åkle. Det ble bevilget to-
talt 11,5 mill. kr til dette i formål i økonomiplan 2012-
2015. Salg av parkeringsplasser forsetter i perioden 
med et anslag på 2,3 mill. kr årlig, totalt 9,3 mill. kr i 

denne økonomiplanperioden.  
 

Videre planlegges salg av tomter og bygninger med 
1,575 mill. kr årlig som totalt tilfører 6,3 mill. kr til 
finansiering av investeringsregnskapet. 
 
Tilskudd til utbygging av omsorgsboliger er bud-

sjettert med 25 mil. Kr i økonomiplanperioden. 
 
 
 
 
 
 

Navn Beløp i tusen kr 

Bundne driftsfond 7 043 

Ubundne investeringsfond 2 734 

Disposisjonsfond 40 020 

Renteutgifter og avdrag 
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteutgif-

tene. Renteutgiftene består av både kommunale 
lån og formidlingslån (startlån). Det er lagt til 

grunn en gjennomsnittlig rente på om lag 2,5 pst 
for den totale låneporteføljen. 
 
Man forventer finanskostnader på 1,678 mill. kr 
og avdrag på lån er beregnet til 3,763 mill. kr for 
2016. 

Netto driftsresultat utgjør differansen mel-
lom brutto driftsresultat og netto finansresultat. 
Tabellen viser tilnærmet balanse i netto driftsre-
sultat i 2014. I perioden 2016-2019 er netto 
driftsresultat negativt. Det er ikke lov å ta opp 
lån, eller bruke lånemidler til å finansiere nega-

tivt netto driftsresultat. 
 
I økonomiplanperioden vil Iveland kommune ha 
behov for tilført finansiering fra fondsreserver 
avsatt i tidligere perioder. Totalt må driftsregn-

skapet tilføres 1,190 mill. kr fra fond i 2017. 
 

Utviklingen i netto driftsresultat 
Den røde streken i grafen under er en matema-
tisk trend-beregning som tar med resultater fra 
1996 til 2019 (prognose 2016-2019). 
 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler 

et nivå på netto driftsresultat til minimum 3 pst 
av totale inntekter (Se rød horisontal strek i ta-
bellen). 
 
Iveland kommune har i tidligere perioder 
opparbeidet fondsreserver som kommunen i 

kommende økonomiplanperiode vil benytte. De 

senere års svake resultater viser en utvikling 
som tilsier et behov for en stabilisering av drifts-
nivået.  
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Rådmannen anbefaler bygging av ny barneskole ved 

Iveland skole til 15,5 mill. kr. 
 

 
 
Langsiktig gjeld inkludert Startlån 

 
 
 
 
 

Investeringsutviklingen eksl. Startlån 

 
 

Momskompensasjon for investeringene er 
estimert til 23,2 mill. kr i investeringsperioden 

2016-2019. 
 

Finansiering av investeringene fremgår av bud-
sjettskjema 2A (kapittel 2). 
 
Rådmannens forslag til fondsbruk i økonomi-
planperioden til investeringer utgjør 39,2 mill. 
kr.  
 

Opptak av lån tilsvarer 31,0 mill. kr i økonomi-
planperioden.  
 
Inntekter i investeringsregnskapet i økonomi-
planperioden tilsvarer 67,3 mill. kr.  

 

Samlet finansiering til investering utgjør 140,2 
mill. kr i perioden 2016-2019. Her også med-
regnet tilskuddet som et resultat av ferdigstil-
lingen av Bygdeheimen.  
 
 
Total gjeldsutvikling som følge av planlagte 

investeringer i økonomiplanperioden 2016 —
2019 og tidligere låneopptak gir Iveland kom-
mune et maksimalt låneopptak pr 31. desember 
2016 på totalt 84 mill. kr. 
 

Dette er over den anbefalte grensen økonomi-
reglementet setter for kommunalt låneopptak 

for finansiering. Et slikt låneopptak vil de neste 
årene kreve nøktern drift og år med lave inves-
teringer fordi avdrag og finanskostnader skal 
nedbetales over driftsbudsjettet.   
 
 

Det skilles mellom lån til formidlingslån 
(startlån) og til kommunale investeringer.  
 
Formidlingslån er lån i Husbanken for viderefor-
midling til husholdninger. Kommunen har 2. 
prioritet sikkerhet for disse lånene og hefter 

sammen med Husbanken for en prosentvis an-

del av gjelden ved evt. mislighold. Kommunen 
holder en reserve for tapsavsetning.  
 
Iveland kommune har 2,0 mill. kr til viderefor-
midling til husholdninger (startlån) i 2016, som 
delvis finansieres med ubrukte lånemidler. To-
talt utlån til startlån i perioden er 10,3 mii.kr. 

 
Øvrige lån omfatter lån til kommunale investe-
ringer i økonomiplanperioden. Investeringene 
løper seg til anslagsvis 118 mill. kr i perioden. 
 
I Tabellen som følger vises nivået på årlig gjel-

den slik den utvikler seg i perioden 2015-2019. 
 
Tabellen viser to alternativer hvor man har tatt 
med utbygging av ny barneskole ved Iveland 
skole og ett alternativ hvor det ikke er nybygg 
ved skolen. 
 

Reduksjonen i beholdning langsiktig gjeld for 
”Lån u/skole” kommer av at tilskuddet som ut-
løses ifm ferdigstillingen av Bygdeheimen i sin 
hele het benyttes til nedbetaling av lån.  
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Viktige elementer: 

Økonomirapporter fra enhetene. Kompetanseheving 

av ansatte. Optimal ressursbruk i forhold til oppgave-

ne i enhetene. 

  

Næringsutvikling: Det er viktig å tilrettelegge for 

arbeidsplasser i kommunen slik at ikke begge voksne i 

en husholdning må pendle ut av kommunen til sin ar-

beidsplass. Derfor har det vært et uttalt mål for kom-

munen å legge til rette for god næringsutvikling. Dette 

skjer blant annet gjennom tilskuddsordningen Regio-

nalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand 

kommuner, og en veiledertjeneste for etablerere.  

  

I forbindelse med Agder Energi sitt utbyggingsprosjekt 

«Iveland 2» har det vært et ønske fra kommunen å få 

til flere fleksible tomter som kan bruke til flere typer 

næring. 

  

Vatnestrøm Industriområde bør videreutvikles men 

hensyn ta utbyggingsmulighet for VOSS Production 

AS. Det jobbes nå med å få transport over fra veg til 

jernbane, både av trafikksikkerhets- og miljøhensyn.  

  

Kommunen vil i årene fremover ha fokus på bolig og 

næringsutvikling ved aktiv deltakelse og innovasjons-

rettede tiltak. Kompetanse- og økonomiske tiltak vil 

kunne være tiltak som blir benyttet.  

  

Omdømme: Politikerne og ansatte er sammen de 

største omdømmebyggere og dette må man kontinu-

erlig jobbe med. Kommunen har et godt omdømme og 

det må utnyttes når man presenterer, representerer 

og omtaler kommunen, innbyggerne og ansatte. 

  

Gode tjenester: Tjenestene som leveres må kunne 

måles og evalueres av andre. De skal være så gode og 

forsvarlige. Det er viktig at det settes et “rett” nivå på 

tjenesten. 

 

Kommunen følger og benytter de målinger som finnes 

om kommunen, og jobber med målinger som kan be-

nyttes ifm. tjenesteutvikling og evaluering. Videre vil 

fokuset på service og tidsfrister være viktig. 

  

Oppvekst og Kultur: Iveland kommune har noen 

utfordringer i forbindelse med lavt utdannelsesnivå 

hos deler av innbyggerne. I planperioden videreføres 

tiltakene som fremkommer i satsingen ”Kvalifisert for 

framtida” for skolene og barnehagene. Under 

”Kvalifisert for framtida” har man lagt inn flere for-

skjellige tiltak som alle skal styrke oppveksten i kom-

mune. Disse evalueres årlig for at man skal oppnå 

bedre resultater på sikt. 

 

Hvordan nå målene: 

6. Strategier og prioriteringer i økonomiplanperioden 

Kommuneplanen: 

I samfunnsdelen har en valgt visjonen ”Iveland 

kommune – et godt sted å bo”. Kommunens 

hovedmål er ”Befolkningsøkning over landsgjen-

nomsnittet ”. Økonomiplanen (Handlingsplanen) 

skal gjenspeile og iverksett handlinger som bi-

drar til å nå målene i kommuneplanens sam-

funns– og arealdel. 

 

Boliger og tomteutvikling:  

Kommunens største inntektspotensial ligger i 

økt antall innbyggere. De senere år er det stort 

sett private grunneiere og investorer som har 

stått for utvikling av bolig- og tomteområder. 

Kommunen vurderer også tiltak som kan øke 

boligutviklingen i kommunen. Ved inngåelse av 

utbyggingsavtaler har kommune vært bidrags-

yter til noe infrastruktur.   

  

Kommunens nye sentrum «Åkle» er godt i gang 

og et 20 talls boenheter er på plass. Kommunen 

utvikler nærområdet i takt med utbyggingen. 

 

Den kommunale startlånsordningen  videreføres 

og skal bidra til at flere kan realisere kjøp eller 

bygging av egen bolig. Det er ment som en 

toppfinansiering for å oppnå full finansiering 

sammen med banklån.  

  

God personal- og økonomistyring: I økono-

miplanperioden vil kommunen ha utfordringer 

med å tilpasse utgiftene til inntektene. Enhetsle-

derne og kommunalsjefene skal samarbeide tett 

med rådmannstab slik at man møter de nye ut-

fordringene på en ansvarlig og ressurseffektiv 

måte. Enhetslederne og ansatte må sammen 

føle ansvaret for en nøkternhet knyttet til øko-

nomi og tjenesteleveranse. Det vil i planperio-

den være nødvendig å vurdere om personalres-

sursene er tilpasset tjenesteproduksjonen og 

framtidens krav, samt fordelt optimalt internt i 

kommunen. 
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vået til tjenesten og kommunens økonomi.    

 

Samarbeidsrelasjoner: Iveland kommune samarbei-

der både mot Setesdalsregionen og kommuner i Knu-

tepunkt Sørlandet på ulike områder. Kommunen sam-

arbeider og med andre kommunale og private aktører 

i Agder. Dette er i utgangspunkt samarbeid som gir 

innbyggerne og kommunen fordeler og positive syner-

gier.  

  

Antall formaliserte relasjoner er mange og geografisk 

spredt i store deler av Agder, men med hovedvekt på 

Setesdal-, Kristiansand– og Arendalsområdet.   

Noen av de viktigste er fordelt slik: 

 

 8 samarbeidstiltak med Setesdal-kommunene. 

 7 samarbeidstiltak med KnpS-kommunene.  

 6 større samarbeidstiltak med andre kommuner. 

  

12 av de relasjonene som er nevnt i tabellen som føl-

ger er selskaper organisert etter aksjeloven eller lov 

om interkommunale selskaper; seks ordninger er or-

ganisert etter vertskommunemodellen, fem etter § 27 

i kommuneloven, én ordning er en stiftelse og én ord-

ning er organisert etter lov om arbeids og velferdsfor-

valtningen. 

  

Iveland kommune er representert med ansatte i de 

fleste av disse selskapene. Det krever økonomisk- og 

personellmessige ressurser, men de er nyttig for at 

kommunens innbyggerne skal få levere gode og effek-

tive tjenester.  

  

Iveland kommune vil ha fokus på at de kommunale 

samarbeidene ikke utvikler en usunn økonomiutvikling 

i forhold til de tjenestene de skal levere til kommunen. 

Det vil være nødvendig å evaluere nytten og effekten 

av disse samarbeidene jevnlig. Den framtidige økono-

miske utviklingen til kommunen vil påvirke selskapene 

Iveland har eierandeler i. 

  

Kommunereformen 

Det er til tider krevende og være engasjert i samar-

beid både nordover mot Setesdal og sørover mot Knu-

tepunkt Sørlandet. Derfor vil rådmannen i tråd med 

kommunestyrets tidligere vedtak fortsette å arbeide 

for at mer av samarbeidsrelasjonene dreies mot Knu-

tepunkt Sørlandet i planperioden.  

 

Kommunereformen vil kunne medføre enkelt endring-

er i planperioden. For Iveland kommune ser vi fortsatt 

behovet for tett samarbeid med andre kommuner for 

å oppnå kompetanseheving og tjenesteutvikling.  

 

Rådmannen vil jobbe videre med kommunereformen i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og regjeringens 

framdriftsplan.  

  

Barnehagene har vekst innenfor de minste al-

dersgruppene, noe som er positivt for framti-

den. Denne utviklingen medfører krav til økte 

areal– og bemanningsbehov, samt økte kostna-

der som man nå tar høyde for.  

 

Det bygges nybygg til ungdomskolen ved Ive-

land skole, og administrasjonsdelen ombygges 

og renoveres. Det vil også være hensiktsmessig 

å bygge ny barneskole ved skolen i perioden.  

  

Helse og velferd: Kommunen arbeider for å 

imøtekomme og tilfredsstille kravene som kom-

mer sentralt gjennom. Omsorgsplanen 2015 og 

2020, samt Folkehelseutviklingen. Demografiut-

viklingen vil gi Iveland nye utfordringer innenfor 

omsorgsområdet som kommunen må imøte-

komme på en kvalifisert måte. Kommunen har 

alt startet på dette arbeidet. 

  

Levekår og livsstilsutviklingen medføre nye ut-

fordringer som barnefattigdom, livsstilssykdom-

mer, gjeldsproblematikk, rus, psykiatri og øk-

ning i andel uførepensjonister (er over gjen-

nomsnitt).  

 

Videre vil man arbeide for å øke sysselsetting 

blant innbyggerne i kommunen som har behov 

og ønske om et ordinært arbeidsforhold.  

  

Det vil bli økt fokus på implementering av hver-

dagsrehabilitering for å stimulere til at flere eld-

re kan bo hjemme lengre, samt øke kompetan-

sen innenfor demens.  

  

Ny bygdeheim vil stå ferdig i løpet av 2016, og 

dette vil medføre enkelte endringer ift tjeneste-

leveransen. 

  

Drift og Utvikling: Kommune skal være en 

aktiv part i samfunns– og arealutviklingen med 

mulighetsstudier og godt planarbeid. I lyset av 

en framtid med trangere økonomiske rammer 

må målrettet Forvaltning-,  Drift– og Vedlike-

holdsarbeid (FDV) planlegges ressurseffektiv 

samtidig som kommunen opprettholder god 

kvalitet og trygghet. Investeringer skal være 

slik rettet at de gir gevinster i form av bedre 

kvalitet, økt kapasitet og laver kostnad for flere. 

 

Man vil også måtte vurdere kommunens eier-

skap i selskaper og bygninger, forvaltningsan-

svar av veier og bygninger, samt flere infra-

struktur anlegg. 

  

Graden av selvkost og betalingssatser må i pe-

rioden sees i lyset av inntekts– og kostnadsni-
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7.  Organisering: Tjenesteområder og tjenesteytende enheter 

  
Tjenesteområde: 

  
Tjenester og løpende oppgaver: 

  
Omfatter enhet: 

Antall 
stillinger 
grunnbe-
manning: 

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

Politisk område 
Rådmannen 
Økonomiavdelingen 
Servicetorg 

1,20 
1,00 
3,80 
2,80 

Helse og velferd 

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

  
  
Pleie og omsorg 
Nav sosial 
Helse 

  
  

28,27 
3,35 
5,03 

Drift og utvikling 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger, og anlegg for 
vann og avløp. Kommunale veger og grøntanlegg. Samfunns- og næ-
ringsutvikling. Kart og oppmåling. Landbruk. Geologi. Samfunnssikkerhet 
og beredskap. Planarbeid.  

  
  
  
Drift og utvikling 

  
  
  

16,53 

Oppvekst og kultur 

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

Oppvekst 
Skaiå barnehage 
Vatnestrøm Oppvekstsenter 
Iveland skole 
Kultur og informasjon 

2,00 
21,6 

 11,82 
26,26 
1,71 

  Totalt 125,37 

Endringene i bemanningen for enhetene fra 2015 til 2016 er beskrevet under den enkelte enhet. 

Årstall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsverk 116 128 136 131 129 126 

Årsverksutvikling jfr årsmeldingene til og med 2014, anslag 2015 
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Organisasjonskart 

Enhetsledernes  
ansvarsområder: 
 
Personalansvar iht personal-
planen 

Økonomiansvar 

Tjenesteproduksjon og fag-
ansvar 

Mål- og resultatansvaret for 
enheten 

Planarbeid 

Rapportering 

Beredskap 

Internkontroll 

 

Kommunalsjefenes  
ansvarsområder: 
 
Koordineringsansvaret ovenfor 
enhetslederne 

Koordineringsansvaret innenfor 
tjenesteområdet 

Støtte og oppfølging i tjenesteom-
rådet 

Samlet mål- og resultatoppfølging 
innenfor tjenesteområdet 

Koordinering av planarbeidet 
innenfor tjenesteområdet  

Beredskap 

Strategisk ledelse og strategisk-
planarbeid 

Enhetsledermøter innenfor tje-
nesteområdet 

Sekretær for politiske utvalg 
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Navn Type relasjon Lovpålagt Hjemlet i: 

Bidrag/

overføring/

kostnad per år 

(i tusen kr.) 

Har Iveland 

eierandel? Kommentarer 

Setesdal Revisjons-

distrikt IKS IKS  Ja   540  20 %   

Aust-Agder kulturhis-

toriske senter IKS     130  2 % 

Tilskudd til ar-

kivordningen/ 

depotleie 

Setesdal Brannvesen IKS Ja Lov 2 040  17,9 %   

SMG IKS  Ja Lov 1 602  20 %   

Setesdalmuseet IKS Nei    220 16,67 %  Konsolideres  

Konsesjonskraft IKS Nei Politisk vedtak   2,57 %   

Agder Energi AS AS  Nei Politisk vedtak   1,06 %   

Aust-Agder Nærings-

selskap AS AS   Politisk vedtak   10 av 3042   

Kommunekraft AS AS   Politisk vedtak   1 av 320   

Visit Sørlandet AS AS   Politisk vedtak   0,21 %   

Frivilligsentralen Formålsfellesskap Nei Politisk vedtak 125 Nei   

Barnevern Vertskommune Ja Lov 1300 Nei   

PPT Vennesla Vertskommune Ja Lov 430 Nei   

Moonlight Kjøper tjenester Nei Politisk vedtak 500 Nei   

Setpro Medeier Nei Aksjeloven  20 %   

Agder sekretariat Kjøper tjenester Ja  Politisk vedtak 234  6,3 % 
Sekretariat for 

kontrollutvalget 

       

KR IKT Vertskommune Nei Politisk vedtak  Nei  Under etabl. 

Aust-Agder kulturhis-

toriske senter       90   Tilskudd nybygg 

LVK Medlem Nei   34     

KS Medlem  Nei   122 Nei   

Bedrekommune  Kjøper tjenester Nei    16 Nei 

MTU /

brukerundersø-

kelser 

KS-OU midler       150     

Iveland kommunes samarbeid med andre 
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Navn Type relasjon Lovpålagt Hjemlet i: 

Bidrag/overføring/

kostnad per år (i tusen 

kr.) 
Har Iveland 

eierandel? Kommentarer 

Skatteoppkrever Vertskommune Ja Lov 240 Nei   

Aust-Agder utvikling- 

og kompetansefond   Nei     1%   

Radio Loland A/L   Politisk vedtak   3 av 76   

Setesdal informasjons 

og kompetansesenter 
        10 av 417   

Setesdal Bilruter L/L       0,67 %   

AT Skog BA BA       <1 %   

Kreftkoordinator Samarbeid Nei   0 Nei Fullfinansiert 

KLP Andel Ja     <1 % Pensjon 

Stamina Trening  Kjøper tjenester Nei Administrativt 

135 

  Nei 
Bedriftshelse-

tjeneste 

Datasamarbeid Venne-

sla  Kjøper tjenester Nei Administrativt   Nei   

OFA       11   
Innkjøps-

samarbeid 

Krisesenteret Vertskommune Ja Lov 85 Nei Kr. sand 

Gjeldsrådgivning KnPS Ja Lov 10 Nei   

Kommunal ø-hjelp Vertskommune Fom 2016 Politisk vedtak/lov 279 Nei 

Vennesla       

fullfinansiert 

Rammefinansie-

res fom 2015 

Legevakt Kjøper tjenester Ja Lov 330 Nei   

Setesdal IKT Kjøper tjenester Nei Administrativt 2 400 Nei  
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Økonomisk ramme inkluderer kommunens utgif-

ter til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Agder 

Sekretariat (Kontrollutvalgssekretariat).  

Kompetanseutvikling 

Folkevalgtopplæring planlegges iverksatt i etter-

kant av valget og gjennomføres i 2015 og 2016. 

Enhetens hovedoppgave omfatter all poli-

tisk virksomhet i kommunen, så som godt-

gjørelse og lønn til politikere, utgifter i for-

bindelse med valg, møter, reiser osv. 

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer 

Det er ett utvalg mindre i denne perioden; 

dette gir mindre utgifter. 

Enhet 10: Politisk område 
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ling om ressurseffektiv drift, samt tilpassing til 

framtidig inntektsnivå. Rådmannen vil lede an i 

arbeidet med tilpassinger i kommunen slik at tje-

nestetilbudene er optimale og står i forhold til 

krav og ressurser. 

 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Kommuneplanen sier at Iveland skal ha Befolk-

ningsøkning over landsgjennomsnittet, og være 

Et godt sted å bo, dette vil sammen utfordre 

hele kommunen. Kommuneplanen må søkes ak-

tivt knyttet opp mot nærings-, bo- og befolk-

ningsutvikling i kommunen 

 

Kompetanseutvikling 

Nye tjenestereformer og økt krav til kompetan-

se, og effektivitet hos de ansatte vil kreve at res-

sursene og måten man leverer tjenestene på må 

evalueres og tilpasses. Kompetanseutviklingen 

må innrettes slik at den i tillegg gir ressurseffek-

tiv drift. 

 

Kommunereformen og veien videre 

Kommunereformen vil i kommen økonomiplan-

periode kreve mye av politikere og ansatte og 

ville kunne ta ressurser og fokus fra tjenestepro-

duksjonen. Kommunen må organiseres slik at 

den kan møte framtiden som selvstendig, i sam-

arbeid med andre eller som en del av en ny 

kommune. 2016 blir et år hvor mange avgjørel-

ser skal fattes for de neste 10-årene. 

Rådmannen har sin virksomhet tilknyttet 

samfunnsutvikling, næringsutvikling, pro-

sjekter, strategisk kompetanse, endring og 

omstilling, Knutepunkt Sørlandet samarbei-

det, eierskap, annet formelt samarbeid, 

tilskudd til den norske kirke og andre tros-

samfunn, samt advokat– og konsulentut-

gifter for hele kommunen. Rådmannen har 

den formelle kontakten mot politikerne. 

  

Endring i økonomisk ramme 

For Rådmannskontoret er det ikke planer 

om organisasjonsendringer som medfører 

rammeendringer i budsjettåret 2016.  

Kirken: I rammen er det satt av følgende 

til kirken: Tilskudd Kirkelig fellesråd/

menighetsrådet kr 850.000.  

  

Tilskudd til andre religiøse formål 

(innbyggere ikke medlem i Den norske kir-

ke) Kr. 85.000. 

 

Mulige effektiviseringer 

Leder må kontinuerlig vurdere om enheten 

er rett organisert og dimensjonert for de 

tjenester og oppgaver som skal leveres. 

Det skal jobbes videre med politisk bestil-

Enhet 11: Rådmannskontoret  
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Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Tjenestenivå avhenger av antall stillinger i avde-

lingen og de ansattes kompetanse.  

 

Kompetanseutvikling 

Det vil være spesielt behov for opplæring i opp-

gradert versjon/nytt økonomisystem for å kunne 

rulle ut til resten av organisasjonen. Ellers er lø-

pende ajourhold av kompetanse innenfor kom-

muneloven med forskrifter, bokføringsloven, 

kostra-veilederen og føringer fra regjeringen 

nødvendig. 

 

Kommunereformen og veien videre 

Det er mulig å inngå samarbeid med annen kom-

mune om økonomifunksjonen uavhengig av 

kommunesammenslåing. Dette kan minske kost-

naden samt gjøre enheten mindre sårbar for 

bortfall av kompetanse ved endring i bemanning. 

Enhetens hovedoppgave er å ivareta en 

forsvarlig økonomisk styring av kommu-

nen. Herunder ligger lønn- og regnskaps-

funksjon, finansforvaltning og innkreving 

av alle kommunens fordringer, inkl. eien-

domsskatt. I tillegg administreres skatte-

oppkreverfunksjon og systemansvar for 

økonomisystemet.  

 

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer 

Forbedre flyt av personalopplysninger ved 

tettere samarbeid mellom lønn og perso-

nal. Innføring av elektroniske reisereg-

ninger i Agresso. Fortsatt fokus på elektro-

nisk behandling av faktura (både inngåen-

de og utgående) Sondere muligheten for å 

inngå samarbeid med Vennesla kommune 

for å oppnå stordriftsfordeler. 

Enhet 12: Økonomienheten 
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Styrke samarbeidet og redusere sårbarheten in-

ternt. 

 

Kompetanseutvikling 

Arkivansvarlig har sluttet og det har oppstått et 

kompetansehull på arkiv som må tettes.  

 

Kommunereformen og veien videre 

Det bør på sikt uavhengig av eventuelle kommu-

nesammenslutninger etableres et samarbeid 

med nærliggende kommuner om styrking av 

kompetanse og reduksjon av sårbarhet der dette 

kommer fram i ROS-analyser. 

Enhetens hovedoppgave er todelt: 

- Yte førstelinjeservice mot publikum 

- Yte interne tjenester mot ansatte og 

ledere 

 

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer 

Antall stillingshjemler er redusert fra 3,8 til 

2,8 høsten 2015.  

 

Tjenesteleveransens utvikling i kom-

mende periode 

Innkallinger og protokoller fra politiske mø-

ter legges til møtesekretær. 

Enhet 13: Servicetorget 
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skudd nedskalert betydelig, så søknader om ekstern 

finansiering til drift vil ha høyt fokus kommende bud-

sjettår. 

 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende  

periode 

Enheten har ansvaret for fortsatt felles fokus og styre-

fart i skoler og barnehager på satsingsområdene i 

Kvalifisert for framtida og Inkluderende læringsmiljø, 

den siste i samarbeid med de andre kommunene i 

Knutepunkt Sørlandet.  

 

Andre store satsinger er «Vurdering for læring» i sam-

arbeid med Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen, 

samt et treårig kompetanseløft og samarbeid med 

RVTS (RVTS står for Regionalt ressurssenter om Vold, 

Traumatisk stress og Selvmordsforebygging). 

 

Kompetanseutvikling 

Enheten har nødvendig kompetanse. 

 

Kommunereformen og veien videre 

Alle oppvekstenheter nyter svært godt av det faglige 

samarbeidet med andre kommuner, spesielt i Knute-

punkt Sørlandet. 

Enhetens hovedoppgave 

Oppvekstkontoret representerer til daglig råd-

mannen som bl.a. skole- og barnehageeier, og 

er også bindeleddet med PP-tjenesten, Frivillig-

sentralen, voksenopplæringen, Moonlight Ven-

nesla og barnevern, og har dessuten ansvaret 

for bevillingssaker. Enheten er også tillagt an-

svaret for sommerjobb for ungdom og Kvalifi-

sert for framtida, den siste godt forankret i 

kommuneplanen. 

  

Forebyggende arbeid står sentralt i enheten 

som er tillagt ansvaret for bl.a. rus- og krimina-

litetsforebyggende arbeid (SLT) og foreldrevei-

ledningsprogrammene. 

  

Endring i økonomisk ramme/ 

Mulige effektiviseringer 

I forhold til regnskap 2014 er to ressurskreven-

de brukere tatt inn i budsjettet, til sammen ca. 

kr. 600 000. Samtidig er enhetens rammetil-

Enhet 20: Oppvekstkontoret  
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Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Oppvekst er- og vil alltid være en av de viktigste 

oppgaver for en kommune. 

 

Kompetanseutvikling 

Kompetanseheving av personalet innen 

«Kvalifisert for framtida» (Inkluderende lærings-

miljø, Vurdering for læring mv.).  

 

Kommunereformen og veien videre 

Fortsatt deltagelse i fagnettverk i KnpS. Skolen 

er avhengig av gode samarbeidspartnere uav-

hengig av kommende kommunestruktur. Godt 

kvalifisert personale og funksjonelle bygninger 

bør uansett ha høy prioritet.  

Enhetens hovedoppgave er å sørge for at 

Ivelands framtidige voksne får muligheten 

til å bli den beste utgaven av seg selv.  

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer 

1.-4. trinn i kommunen kan slås sammen 

og er på ett sted.  Antall lærertimer redu-

seres ved dette med ca. 3 stillinger.  Dette 

vil gi innsparing på om lag 2 millioner i hel-

årsvirkning, ca. 800 000 i 2016 dersom 

innsparingen iverksettes i august 2016. 

 

Enhet 21: Iveland skole 
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Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Oppvekst er og vil alltid være en av de viktigste 

oppgavene for en kommune. Med reduksjon i 

den økonomiske ramma vil det gå på bekostning 

av kvaliteten i opplæringa.  

 

Kompetanseutvikling 

personalet skal i løpet av kommende periode gjennomføre 
utstrakt kompetanseheving gjennom «Kvalifisert for framti-
da» (inkluderende læringsmiljø, rvts, vurdering for læring).  

 

Kommunereformen og veien videre 

Barnehagene og skolene er allerede i dag en del 

av et større oppvekstnettverk i regionen. Vi må 

være rustet for å kunne gå inn i et eventuelt 

kommunesamarbeid og komme styrket ut av 

det.   

Enhetens er pedagogisk arbeid som gjen-

nom lek, læring, trygghet og trivsel skal gi 

barn og unge i Iveland muligheten til å bli 

den beste utgaven av seg selv. 

 

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer 

1.-4. trinn i kommunen kan slås sammen 

og være på ett sted.  

Det blir reduksjon i lærertimer fra 2016 for 

å tilpasse driften til den økonomiske ram-

ma.    

 

Enhet 22: Vatnestrøm oppvekstsenter 

For oversikt over utvikling barnetall/barnehage, se Skaiå barnehage s. 34.  
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Mulige effektiviseringer 

En mulig innsparing er å ta vekk 2. opptak fra og 

med neste barnehageår. I tilfelle må vedtektene 

endres. Innsparingen er lønnskostnader i 7 må-

neder etter antall barn som søkes inn fra jan – 

juni. Reduksjon i åpningstid er også mulig, men 

vil ramme hardt i en pendlerkommune. Det un-

dersøkes mulighet for å øke foreldrebetalingen 

ved utvidet oppholds- eller åpningstid. 

 

Det er mulig å se på noe av administrasjonsres-

sursen opp mot en felles ressurs i kommunen.  

 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

I følge barnetallene har det blitt født større kull 

nå de siste årene. I og med at vi har utvidet med 

en ny avdeling, har vi nok areal til barna som 

har rett på plass i 2016. Utfordringen er om vi 

har nok småbarnsplasser. Budsjettet legges med 

utgangspunkt i 7 avdelinger. Hvis barnekull på 

opp mot 20 barn i året fortsetter, vil det i løpet 

av økonomiplanperioden bli flere søkere til Skaiå 

barnehage enn vi har plass til å ta inn.  

 

Kompetanseutvikling 

Kvalifisert for framtida er overordnet satsning for 

oppvekstsektoren i Iveland kommune. Dette er 

konkretisert gjennom ulike kompetansehevings-

områder og felles satsninger. Barnehagen skal 

være med i kommunens felles kompetansehe-

vingsprogram gjennom RVTS. Dette er et skred-

dersydd 7 trinns program for Iveland kommune, 

og retter seg mot å heve de voksnes forståelses 

– og handlingskompetanse i forhold til elever og 

barn med sosioemosjonelle utfordringer.  

Vi er også inne i den felles kommunale satsning-

en «inkluderende læringsmiljø» i KnPS.  

Ellers jobber vi etter rammeplanens 7 fagområ-

der. 

 

Kommunereformen og veien videre 

Barnehagen er med i tverrkommunale satsninger 

og har en representant i barnehagenettverket. 

Det blir viktig å tilpasse barnehagen til den den 

veksten kommunen har satt seg som mål i kom-

muneplanen, for å være rustet til en fremtid som 

selvstendig kommune eller som en del av en 

større kommune. 

Enhetens hovedoppgave : Sikre barna i 

Iveland kommune  et tilfredsstillende pe-

dagogisk barnehagetilbud i tråd med bar-

nehageloven og rammeplanen.  

 

Endring i økonomisk ramme 

Nettobudsjettet øker fra 2014-budsjettet. 

Dette fordi vi har økt opp med ny avdeling. 

Nettobudsjettet reduseres i forhold til 2015 

-budsjettet med 890 000. Dette på grunn 

av ulike endringer og innsparingstiltak; vi 

har tatt ut stillingen som fast sykevikar, 

reduksjon i antall enkeltvedtak, samt vi har 

redusert kraftig på ulike budsjettposter.  

Lønnskostnadene knyttet til 2. opptak er 

beregnet med.  

 

Lønnskostnader i 2016 er beregnet til 21,6 

stilling. 20 stillinger på avdeling og 1,6 i 

adm. Barnehagen har en stor andel faglær-

te og mange småbarnsplasser, noe som 

utgjør høyere lønnskostnader.   

 

Vi har beregnet lønnskostnader knyttet til 

enkeltvedtak ut i fra de barna som allerede 

har enkeltvedtak og de vi har sendt hen-

visning på. Dette er en usikker post, siden 

vi ikke kjenner til nye søkere fra høsten 

2016.  

Vi har beregnet inntekter på foreldrebeta-

ling i forhold til å fylle opp 7 avdelinger. 

Det vi ikke kan forutse er antall barn som 

søkes inn til 1 og 2 opptak, og eventuelle 

reduksjoner i prisen i forhold til nye regler 

for redusert foreldrebetaling.  

 

Vi har inntekter på gjestebarn som opphø-

rer juni 16. Disse inntektene dekker inn 

lønnskostnader til spesialpedagogiske til-

tak, samt kostnader knyttet til barnehage-

plassen. Inntekter og utgifter til gjestebarn 

er usikre poster, fordi vi ikke kan beregne 

hvor mange barn dette gjelder for. 

 

Enhet 23: Skaiå barnehage 
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endringer i 2016) 

 

I budsjettet til Pleie og omsorg skaleres ressur-

sene til merkantile tjenester ned. I forbindelse 

med ombygging/utbygging vil man også se på 

kostnadseffektivitet rundt pleietjenestene gjen-

nom bedre utnyttelse av personalressursene. 

 

Pleie og omsorg har tjenester som er lovpålagt 

og vedtaksstyrt, den eneste tjenesten som ikke 

er lovpålagt er trygghetsalarm.  

 

Øke betalingssatsene for matombringing og 

andre betalte tjenester. Redusere tilbud i hjem-

mehjelpstjenesten. 

 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Opprettholde god kvalitet på tjenester. Ressurs-

effektiv drift. Velferdsteknologi. 

 

Kompetanseutvikling 

Fortsette å styrke demensomsorgen. Kompetan-

seheving gjennom kurs og internundervisning.  

Hverdagsrehabilitering /Rehabilitering. 

 

Kommunereformen og veien videre 

Iveland kommune startet januar 2014 opp med 

pårørendeskole og samtalegrupper i sammen 

med Vennesla kommune.  I tillegg har i Iveland 

Kommune i sammen med Vennesla Kommune 

startet opp i høsten 2015 et Diabeteskurs og 

Jan/Feb. 2016 skal vi har et KOLS- Kurs. 

Behovet for samarbeid og kompetanseutveks-

ling, uavhengig av kommunegrensen, vil bli enda 

større i framtiden.  

Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar 

for: 

Bygdeheimen (slik den er i dag) 

 11 langtidsplasser, somatikk 

• 4 langtidsplasser, demens 

• 4 korttids-/rehabiliteringsplasser 

• 3 plasser dagtilbud hjemmeboende 

 personer med demens 

• Kjøkken 

• Renhold av institusjonslokaler 

Hjemmebaserte tjenester med 6 om-

sorgsboliger, hjemmesykepleie, hjemme-

hjelp, praktisk bistand og opplæring, bru-

kerstyrt personlig assistent (BPA), støtte-

kontakt, avlastning utenfor institusjon, om-

sorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, 

transporttjenesten for funksjonshemmede, 

ledsagerbevis samt koordinerende enhet 

(rehabilitering, habilitering) 

 

Endring i økonomisk ramme 

 

Mulige effektiviseringer 

I følge KOSTRA ser man at Pleie og omsorg 

ligger under Kommunegruppe og Landsnitt 

når det gjelder Drifts/Enhetskostnader. 

Pleie og omsorg bruker prosentvis mer en 

Kommunegruppe og Landsnitt på beboerne 

i institusjon. Etter ombygging på bygdehei-

men kan vi se at et en del av disse kostna-

der vil bli mindre, mer omsorgsleiligheter 

mindre sykehjemsplasser. 

 

Sviktende inntekter på grunn av ledige 

plasser kan føre til reduserte inntekter, og 

dermed påvirke resultatet. 

 

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgs-

tjenester til enkeltmottakere medfører en 

økning i rammen på ca 3 199 000,- pr år 

(oppgitt sum FØR refusjon) 

Innslagspunktet er i 2015 økt fra 975 000 

til      1 010 000 kroner (kan bli eventuelle 

Enhet 30: Pleie og omsorg 



Budsjett og økonomiplan 2016-2019                                                                                                                                                          36 

 

 



Budsjett og økonomiplan 2016-2019                                                                                                                                                          37 

 

de seg til Sørlandet Sykehus’ Strategiplan 2015-

2017 og Utviklingsplan 2030, som legger opp til 

økt ambulant tjeneste ute i kommunene.  

 

Økt varslet arbeidsledighet kan gi økte utford-

ringer innenfor de kommunale sosiale tjeneste-

ne.  

 

Kompetanseutvikling 

Opprettholde dagens kompetansenivå. Ansattes 

kompetanse vurderes løpende i hele perioden 

opp imot de tjenestene vi leverer og endringer i 

tjenesteutviklingen. Kompetansehevingsbehov 

meldes inn i strategisk kompetanseplan.  

 

Kommunereformen og veien videre 

Følge opp politisk vedtak og arbeide for gode og 

effektive løsninger som tjener kommunens inn-

byggere 

Enhetens hovedoppgaver er: Flyktninge-

tjenesten, økonomisk sosialhjelp, økono-

misk veiledning og rådgivning, rustjenes-

ten, husbankens kommunale tjenester, 

Kvalifiseringsprogrammet og alternativ 

mottaksplassering. 

 

Endring i økonomisk ramme for ansvar 

3100,3140,3150,3155 og 3160 

Det er stor økning i budsjettet med bak-

grunn i økte utgifter på flyktningfeltet for 

2016, anslagsvis på ca. kr. fire millioner. 

En økning i flyktningkonsulentens stilling 

utgjør økningen i enhetens stillingshjemler. 

Finansieres av tilskudd knyttet til flyktning-

feltet. Inntektene legges inn i disposisjons-

fondet, og ikke til enheten. 

Det er budsjettert lavere på sosialbudsjett 

på grunn av anslått nedgang i sosialhjelps-

utgifter ut fra erfaringer frem til okt.2015. 

Økte kostnader også ift AMOT, men her 

kommer det også inntekter. 

 

Mulige effektiviseringer 

Rammen er redusert til 2014-nivå. Enheten 

betjener hovedsakelig lovpålagte tjenester, 

og kan derfor ikke se det store mulighets-

rommet for innsparing, uten at det vil gå 

ut over antall stillingshjemler ved enheten. 

NAV har jobbet aktivt forebyggende gjen-

nom prosjektet «bedre mitt barns Leve-

kår», og håper at reduserte utbetalinger på 

sosialhjelp kan videreføres også i 2016, til 

tross for mulig stans på prosjektet. 

 

Tjenesteleveransens utvikling i kom-

mende periode 

En stor internasjonal flyktningkrise kan 

komme til å påvirke tjenesteområdet for 

flyktning og måten dette arbeidet er orga-

nisert på.  

 

Det er nasjonalt varslet endringer innenfor 

rusområdet. I tillegg må kommunen forhol-

Enhet 31: Nav kommune 
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Enhet 32: Helseavdelingen 

Enhetens hovedoppgaver er legetjeneste, 

helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, 

fysioterapi og psykisk helsetjeneste. Lege-

vaktsamarbeid med Vennesla og Kristian-

sand. 

 

Endring i økonomisk ramme 

Reduksjon i budsjett på 1.385.000,- i 2015 

pga fratrekk av samhandlingsmidler. 

Økning på 109.000,- i 2015 pga sentral 

styrking helsestasjon.  

Denne styrkingen videreføres i 2016  og 

omfatter i tillegg jordmortjenesten og økes 

med 79.000,-. Dette vil finansiere følgetje-

neste for gravide. 

Økning også på 291.000,- i 2016 pga 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) som 

går inn i rammetilskuddet. 

Bemerker høyere resultatmessig inntekt i 

2014 pga bl.a. overførte folkehelsemidler 

samt unnværelse av sykevikar. 

Økning på 10% i størrelsen til kommunal 

fysioterapeut, dekkes inn av refusjonsord-

ninger. 

Mulige effektiviseringer 

Samtidig som øremerkede midler gir styrking på 

enkelte områder, legges det inn effektivisering 

på 52.000 i enhetens ramme for 2016. 

Det er vanskelig å se for seg ytterligere kutt i 

helsebudsjettet uten at dette vil ha konsekven-

ser for tjenesteytingen til innbyggerne i Iveland 

kommune.  

 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende 

periode 

Forventer endring i oppgaver innen rus og psy-

kisk helse jfr sykehusets strategiplan. 

Muligens vil KØH også omfatte rus og psykisk 

helse.   

 

Det skal jobbes videre med Trygg Tidlig. 

 

Kompetanseutvikling 

Det er færre midler til kompetanseheving med 

dagens helsebudsjett. Det er behov for midler 

for å utvikle helseavdelingen de neste årene, og 

være faglig godt oppdatert.  

 

Kommunereformen og veien videre 

Vi har allerede et betydelig og godt helsesamar-

beid med nabokommuner, og det vil uavhengig 

av kommunegrensene bli et enda større behov 

for samarbeid om tjenester og kompetanseut-

veksling i fremtiden.  
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Kulturstipend til ungdom og bygdekino videreføres 

som tidligere år. 

Tjenesteleveransens utvikling i kommende peri-

ode: 

Effektiviseringene som er lagt inn vil i liten grad endre 

eksisterende tilbud innen bibliotek og kulturskole. Mu-

ligheten til å initiere prosjekter/arrangementer etc 

reduseres. 

 

Kompetanseutvikling: 

Den teknologiske utviklingen er i kontinuerlig frem-

marsj med nye muligheter og utfordringer innenfor 

programvare, informasjon m.v. Biblioteket benyttes 

nå i stor grad som en selvbetjeningsløsning der ansat-

te er tilstede ca 20% av tiden. Formålsparagrafen til 

bibliotekene har endret seg til nå å være en møte-

plass / kulturarena m.v. Våre lokaler tilfredsstiller det-

te. 

Kommunens hjemmeside gir organisasjonen gode mu-

ligheter for bruk av digitale løsninger internt og mot 

innbyggere / samarbeidspartnere.  

For å kunne ivareta og videreutvikle seg innen dette 

fagområdet må kompetansen til enhver tid være opp-

datert. 

 

Kommunereformen og veien videre: 

Godt samarbeid innen Knutepunktet, fylket eller hele 

Agder er viktig uavhengig av kommunesammenslut-

ning eller ikke.   

 

Kulturavdelingen har ansvar for kommunens 

bibliotektjeneste, kulturskole, utleie av Ive-

landshallen, kulturvern og kommunens informa-

sjonstjeneste ved nettsidene, sosiale media og 

bygdebrev. Enheten samarbeider med lag og 

foreninger, samt organisasjoner og enkeltperso-

ner både i kommunen og regionen for å styrke 

det lokale kulturtilbudet innenfor bevilgede 

rammer. Ungdomsarbeidet på Ivelandstaua ut-

vikles gjennom et samarbeid mellom oppvekst-

kontor, kulturavdeling, frivillige og ansatte ved 

Moonlight Vennesla. 

 

Endring i økonomisk ramme 

Mulige effektiviseringer: 

En reduksjon i kulturavdelingens nettoramme 

på kr. 96.000,- innebærer bl.a. følgende:  

- Nærmiljøtilskudd, sponsormidler og tilskudd til 

Ogge-festivalen utgår  

- Tilskudd til Iveland idrettslag for oppkjøring av 

skiløyper reduseres 

- Avsatte midler til kulturgruppa og gjennomfø-

ring av Ivelandsdagene reduseres med 50 % 

- Undervisningen i kulturskolen reduseres fra 25 

min til 20 min fra 01.08.16. 

Enhet 40: Kultur og informasjon 
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vil svekkes, noe innbyggerne og øvrige enheter 

vil legge merke til. Vegvedlikehold og bygnings-

vedlikehold vil måtte reduseres. Likevel har en-

heten medarbeidere som ønsker å levere så go-

de tjenester til innbyggerne som mulig.  

 

Det ventes byggeaktivitet både i Skislandsåsen 

og Heimreneskilen boligfelt i årene fremover. 

Kommunen har 9 eneboligtomter i Bjørnehatten 

som bør opparbeides i løpet av de nærmeste 

årene.  

 

Forvaltning av bygg gjennomføres i samråd med 

enhetene. Det er nå lite midler til bygningsvedli-

kehold. Enheten tilstreber og finne gode løsning-

er for bygningsmassen i forbindelse med investe-

ringsprosjekter. Vedlikehold av veger har høy 

prioritet innenfor tildelte ressurser, og en plan-

legger i økonomiplanperioden å oppgradere en-

kelte utfordrende vegstrekninger. Drift og utvik-

ling vil være sentral i realiseringen av investe-

ringsprosjektene som det legges opp til i økono-

miplanperioden. Enheten involveres i hele pro-

sessen fra planlegging, via byggeledelse til opp-

følging og fremtidig drift av ferdigstilte prosjek-

ter.  

 

Kompetanseutvikling 

Med redusert bemanning er det kanskje enda 

viktigere å videreutvikle eksisterende medarbei-

dere. Det må også planlegges for å fordele ar-

beidsoppgaver på de gjenværende medarbeidere 

ved naturlig avgang. Enheten arbeider aktivt for 

å beholde kvalifisert fagpersonell ved å tilstrebe 

et trivelig og godt arbeidsmiljø. Utstrakt teamar-

beid hvor hver enkelt medarbeiders kompetanse 

utnyttes maksimalt er en nøkkel i å gjøre enhe-

ten i stand til å påta seg styring og gjennomfø-

ring av investeringsprosjektene i økonomiplan-

perioden.  

 

Kommunereformen og veien videre 

En ser for seg at lite vil endre seg knyttet til det 

praktiske arbeidet med veg, bygg og anlegg, 

men at ledelse og forvaltning sannsynligvis vil 

samles sentralt. På sikt kan det være aktuelt å 

søke mer samarbeid med Vennesla kommune 

uavhengig av resultatene av kommunereformen. 

Dette for å sikre god kompetanse og et mindre 

sårbart fagmiljø.  

Enhetens hovedoppgave er forvaltning, 

drift og vedlikehold av kommunens byg-

ninger, anlegg for vann og avløp, kommu-

nale veger og grøntanlegg, samfunnsutvik-

ling, kart og oppmåling, landbruk, geologi 

og samfunnssikkerhet. 

 

Endring i økonomisk ramme 

Nettorammen for 2016 er redusert med 

1,417 mill. kr fra 2015. Det legges opp til å 

male Iveland kirke for kr 0,3 mill. og rive 

gamle Vatnestrøm barnehage. Videre for-

utsettes det å belaste investeringsprosjek-

ter med ca 1,5 stilling i økonomiplanperio-

den. Det er lagt inn en generell økning på 

2,5% i lønns og prisvekst på kommunale 

avgifter. Unntaket er renovasjon som fore-

slås uendret. I tillegg er det foreslått 20% 

økning i gebyrer for byggesak, oppmåling 

og vann/avløp for å få en større deknings-

grad. Kommunal vann- og avløpsordning er 

i dag subsidiert med ca 40%. Totalt utgjør 

økningen i gebyrer 0,817 mill. kr i forhold 

til budsjett 2015. Tilskuddsordningen til 

private veger på kr 0,2 mill. er fjernet. 

 

Mulige effektiviseringer 

Enheten foretar en stillingsreduksjon som 

innebærer en innsparing på 0,75 mill. kr. 

Den økonomiske rammen er betydelig re-

dusert de senere år. Dette vil på sikt gi 

endret kvalitet på enhetens totale tjeneste-

produksjon. Enheten strekker seg langt for 

å utnytte ressursene på best mulig måte. 

Mer bruk av egne ansatte på større og 

mindre prosjekter gir en økonomisk guns-

tig gjennomføring og en innsparing for 

kommunen.  

 

Tjenesteleveransens utvikling i kom-

mende periode 

Den totale tjenesteproduksjonen i enheten 

Enhet 60: Drift og utvikling 
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