
 

Iveland kommune – som selvstendig kommune 1 

 

 
Iveland kommune som selvstendig kommune 
Dato: 17.3.2016 – endringer er merket med rødt og oppdatert den 26.5.2016 
 

1. Innledning.     
Regjeringen gav alle kommuner i oppdrag å utrede kommunesammenslåing. Iveland 
kommune har utredet ny kommunemodell sammen med kommunene i Knutepunkt 
Sørlandet. Kommunestyret i Iveland valgte des. 2015 å vurdere to modeller for en 
framtidig kommune, sammenslåing mellom Vennesla og Iveland eller at Iveland skal bestå 
som egen kommune.  
 
Det er fremforhandlet et beslutningsgrunnlag, kalt intensjonsavtale, mellom Vennesla 
kommune og Iveland kommune som er beskrevet i et eget dokument. 
 
Dette dokumentet sier noe om muligheter og konsekvenser dersom Iveland velger å 
fortsette som selvstendig kommune. 
 
Begge dokumentene er lagt fram for kommunestyret som har bestemt framdriften i det 
videre arbeidet med kommunereformen og hvordan innbyggerne skal medvirke i denne 
prosessen. 
 
 
2.  Regjeringens føringer i forbindelse med kommunereformen. 
Det som truer Iveland som egen kommune kan forenklet oppsummeres i tre punkter: 
 
- Et enstemmig Storting ønsker en omfattende kommunereform der antall kommuner blir 
vesentlig redusert.  Hittil har Regjeringen signalisert at det er frivillig for kommunene å slå 
seg sammen.  Men det er også klart at loven gir Stortinget rett til å bruke tvang. 
 
- Regjeringen har signalisert en ny oppgavefordeling mellom staten, regionnivået og 
kommunene.  Den utredningen som er gjort om kommunens fremtidige oppgaver tyder 
ikke på nye, omfattende oppgaver til kommunene, Når utredningen for regionnivået er 
ferdig, kommer regjeringen med en oppgavemelding til Stortinget i 2017.  Likevel er det 
riktig å peke på statens stadig høyere forventninger til nivået og kvaliteten på kommunale 
tjenester.  Det stilles stadig større krav til kompetanse hos kommunalt tilsatte. For en liten 
kommune som ikke kan ha alle typer fagfolk og profesjoner i staben sin, kan dette bli en 
trussel. 
 
- Regjeringen har hatt nytt inntektssystem for kommunene ute på høring.  Etter 
høringsrunden er regjeringspartiene og Venstre blitt enige om en flertallsinnstilling til 
Stortinget, som skal behandle saken midt i juni 2016. 
Iveland Kommune er blant de kommunene som taper aller mest pr innbygger etter 
regjeringens forslag, ca. 4,7 mill. årlig.  I en fra før presset økonomisk situasjon er dette 
alvorlig nok, selv om det er langt mindre enn verste scenario i Regjeringens høringsutkast 
fra i vinter.    
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3. Økonomi - reduserte utgifter - økte inntekter. 
I forrige versjon av dette dokumentet hadde vi beregnet at forslag til nytt inntektssystem 
kunne koste Iveland kommune mellom 5 og 9 millioner i tapte inntekter pr år, - avhengig av 
om ett eller begge hovedelementene i høringsforslaget skulle bli vedtatt: 
 
- Iveland kunne miste ca. 4 millioner av det såkalte basistilskuddet.  Etter Regjeringen og 
Venstres forslag til Stortinget vil vi miste ca. 2 millioner kroner. Vi mister det fordi vi er 
såkalt "frivillig liten". 
- Iveland kunne miste ca. 5,5 millioner som er hele "småkommunetillegget". Etter 
Regjeringens og Venstres forslag til Stortinget mister vi ca. 2,7 millioner kroner. 
Reduksjonen i dette tillegget gjøres om til et tillegg som øremerkes distriktene.  Iveland 
oppfyller ikke kriteriet som er satt for å være distriktskommune. 
- Andre endringer i kriteriene i inntektssystemet gjør at Iveland Kommune etter 
flertallsinnstillingen til Stortinget vil få et samlet tap på ca 4,7 millioner kroner pr år når nytt 
inntektssystem om noen år får full effekt. 
Det finnes en inntektsgarantiordning (INGAR) som skal sikre at ingen kommuner taper mer 
enn ca. 300 kroner pr. innbygger fra ett år til neste.  Det betyr at virkningen av nytt 
inntektssystem for Iveland blir negativ ca kr 400.000 mer for hvert år fremover til samlet 
årlig virkning blir 4 mill årlig.  
 
Det er også andre kommunale inntekter enn rammetilskuddet som det hefter usikkerhet 
ved fremover, - for eksempel skatteinngangen, konsesjonskraftinntekter og utbytte fra 
Agder Energi. 
 
En tilpasning av Iveland kommunes budsjett til en slik virkelighet vil bety en reduksjon i 
nettobudsjett fra 107 mill til ca 103 mill (2016-kroner). Det er en stor utfordring for 
kommunen vår som de siste årene har brukt alle sine løpende inntekter til drift.  Heldigvis 
blir virkningen av nytt inntektssystem innfaset gradvis over mange år med ca 400.000 kr 
årlig.  Iveland Kommune ville ikke kunne tatt ett kostnadskutt på 4 mill fra det ene året til 
det andre uten at det hadde gått ut over tjenestetilbudet merkbart for innbyggerne. 
 
Kommunen har fond som kan brukes til drift i en overgangsperiode om nødvendig, men vi 
kan ikke drifte på fond over lang tid.  Fondsmidlene er kommunens oppsparte midler bl.a. 
til egenandel ved fremtidige investeringer og utviklingstiltak. Etter investeringene på 
Vatnestrøm Oppvekstsenter, Bygdeheimen og Iveland Skole er fondsmidlene redusert til 
hva kommunen bør ha for å mestre uforutsette kostnader og svingninger i driftsutgiftene.  
Investeringen har også gjort at lånegjelden har økt betydelig, men den er fortsatt lav i 
forhold til mange andre kommuner. 
 
- Mulighetene for å redusere utgiftene 
Det aller meste av kommunens driftsutgifter er lønnsutgifter og kostnader til pensjon og 
arbeidsgiveravgift. En kommunal stilling koster i gjennomsnitt ca. kr 600.000 inkludert alle 
kostnader. 
Iveland kommune har alt redusert driftsutgiftene de siste årene. Siden lønnskostnadene 
utgjør nærmere 85% av kommunens driftsutgifter, er det derfor sannsynlig at innsparinger i 
alt vesentlig må tas i form av færre ansatte. 
 
- Mulighetene for økte inntekter 
Kommunen kan ikke vente økning i finansinntektene.  Siden kommunen har investert og 
fortsatt investerer betydelige beløp i skole og bygdeheim, vil avkastningen av 
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fondsmidlene ikke øke de første årene.  Samme virkning har varsler om muligheten for 
lavere utbytte fra Agder Energi fremover. 
Innføring av eiendomsskatt vil kunne gi ca. 1,5 mill i merinntekt på sikt.  Utfordringen med 
dette er at kommunen allerede har relativt høy vann og kloakkavgift.  Beboere som betaler 
vann og kloakkavgift og i tillegg får eiendomsskatt, vil fortsatt kunne oppleve at 
avgiftsnivået i Iveland er høyere enn i nabokommunene.  
Økning av øvrige kommunale betalingssatser opp mot selvkost vil kunne gi merinntekt på  
0,2 - 0,3 mill årlig. 
Ny takst på eiendomsskatt på verk og bruk vil kunne gi høyere takst på enkelte 
skatteobjekter og redusert takst på andre. Samlet blir det neppe merinntekt. 
 
Oppsummering: 
Regjeringen og Venstres forslag til inntektssystem vil isolert sett medføre behov for økte 
inntekter eller reduserte kostnader tilsvarende 4,7 mill kroner de nærmeste årene.   
I tillegg vet vi at hvert statsbudsjett de siste årene ikke har kompensert kommunen fullt ut 
for lønns- og prisvekst, og at dette hvert år gir kommunen ett krav om effektivisering. 
Kommunen har ikke nådd målet i kommuneplanen om befolkningsvekst over lands- 
gjennomsnittet.  Økt innbyggertall vil kunne bedre kommunens økonomiske situasjon. 
 
Iveland kommunes økonomiske situasjon er slik at det blir nødvendig med tiltak som vil 
måtte merkes både for ansatte og berøre tjenestetilbudet for innbyggerne. 
Å lage ei kuttliste nå er vanskelig.  Likevel er det mulig å tenke seg eksempler på hva vi 
kan spare inn på.  Vi vil måtte redusere antall årsverk.  Årsverk betyr konkrete stillinger.  
Innbyggerne i Iveland må ta i betraktning at når en tar bort årsverk, er det stor 
sannsynlighet for at tjenestetilbudet blir endret.  Det kan ramme alle tjenesteområder i 
Iveland kommune. 
 

4. Kommunens politiske og administrative organisering. 
En kan ta ut en effektiviseringsgevinst ved å endre den politiske og administrative 
organiseringen. 
Politisk nivå kan organiseres etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er kommunens 
øverste politiske organ. Kommunestyret kan bestå av 13 medlemmer. Det blir ett utvalg, 
formannskapet, med sju representanter.  
I et demokratiperspektiv vil det å stå alene som egen kommune gi innbyggerne nærhet og 
påvirkningskraft, men også ansvar på en helt annen måte enn i en større kommune. 
 
Kommunen kan organiseres administrativt etter en to-nivå modell med rådmann og 
enheter. Disse ledes av rådmannen og seks enhetsledere. Enhetene er: Pleie og omsorg, 
Helse, Barnehagen, Skolen, Drift & Utvikling og Servicesenter(stab). Bemanning og 
tjenestetilbud tilpasses inntektene, og med fokus på tjenesteleveranse. 
   

5. Interkommunalt samarbeid. 
Iveland vil også i framtiden være avhengig av flere interkommunale samarbeid for å kunne 
løse de oppgaver som er tillagt kommunen. Det søkes å opprettholde og etablere 
interkommunale samarbeid som sikrer kommunens tjenester innenfor de oppgaveområder 
Iveland selv ikke kan drifte, eller for oppgaveområder som gir innbyggerne bedre tjenester, 
og kommunen samlet sett lavere driftskostnader. 
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Alt interkommunalt samarbeid evalueres og tilpasses sammen med de aktuelle 
samarbeidspartnerne når den nye kommunestrukturen er på plass. Her er Iveland 
kommune avhengig av at andre kommuner ønsker videreføring eller endring. 
 

6. Kommunen som arbeidsgiver. 
Kommunen er avhengig av dyktige ansatte som trives i et godt arbeidsmiljø. Det vil gi et 
godt grunnlag for å kunne gi gode tjenester til befolkningen.  Kommunen vil ha stort behov 
for arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer i forhold til endringer i samfunnet og 
teknologien. Det er viktig å legge forholdene til rette slik at arbeidstakerne ønsker å 
fortsette å jobbe i kommunen og at kommunen oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver når 
det skal rekrutteres. Noe som blir en utfordring når kommuneøkonomien er under press. 
Det må være økonomiske midler til nødvendig etterutdanning og vedlikehold av ansattes 
kompetanse.  
 
7. Kommunen som samfunnsutvikler. 
Iveland kommunen har hatt en heldig hånd med stedsutvikling, næringsutvikling, utvikling 
av tjenestetilbudet, og fornyelse av bygningsmassen de siste årene.  Dersom Iveland ikke 
hadde hatt et levende politisk miljø og en dyktig kommuneadministrasjon ville denne 
utviklingen ikke funnet sted. 
Kommunen som største arbeidsgiver er i seg selv en drivende kraft inn i lokalsamfunnet.  
 
En mer presset kommuneøkonomi og reduserte kommunale fond vil bety at kommunen får 
redusert mulighet til å kunne stimulere eller støtte tiltak som fremmer vekst og utvikling i 
kommunen, slik som en har gjort de siste årene.  
 
 
8. Konklusjon. 
Iveland kommune som selvstendig kommune fra og med 1. januar 2017 synes å få store 
økonomiske utfordringer fremover.  Kommunen får stadig økte krav fra Staten til kvalitet og 
omfang på tjenesteleveringen.  Det betyr store faglige utfordringer for kommunens ansatte. 
 
Handlingsrommet for fortsatt utvikling og vekst blir redusert. 
 
Nå kjenner vi Stortingsflertallets forslag til nytt inntektssystem.  Inntektssystemet gir 
absolutt utfordringer for Iveland kommune som egen kommune fremover. 
  
Kommunen har noen tjenester som ikke er lovpålagte.  Dette er tjenester som er viktige for 
at " Iveland skal være Iveland".  Det er tjenester og innretning av tjenestetilbud som har 
vært og sikkert vil bli debattert i Iveland kommunes budsjettdebatter fortsatt, f.eks. 
Polentur og skolestruktur som har vært gjengangere i debattene de siste årene.  
 
Dersom Iveland kommune til syvende og sist skulle gå for kommunesammenslåing med 
Vennesla, skal en fellesnemnd ha vide fullmakter til å forberede den nye kommunen. 
 
På samme måte: Dersom Iveland velger å gå videre som egen kommune, må 
kommunestyret og formannskapet i Iveland sammen med administrasjonen "snu alle stein" 
for å skape en viss økonomisk handlingsfrihet og gode tjenester fortsatt.  Med en redusert 
bemanning må politisk og administrativt nivå samarbeide om å prioritere hvilke tjenester 
kommunen skal levere, i hvilket omfang og på hvilket nivå det skal leveres.  
 


