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1. Rådmannens forord til budsjettet og økonomiplan 2015-2018  

Iveland i utvikling: Iveland kommune har 
over flere år hatt en positiv befolkningsvekst og 
en sunn økonomi. Befolkningsutviklingen gir 
kommunen utfordringer innenfor demografi, 

bygninger, infrastruktur og økonomi. Dette 
medfører at kommunen må ta flere større in-
vesteringer i økonomi-planperioden. En deflator 
på 3 % gir en realvekst fra 2014 til 2015 på -
0,4%. Inntektene synes å bli mindre enn kost-

nadene i økonomiplanperioden, konsekvensen 
er at fondsmidler må benyttes til drift. Nytenk-

ning og kloke valg av politikerne og administra-
sjonen vil være avgjørende for om man skal 
klare å tilpasse seg de framtidige inntektene og 
kravene til tjenesteproduksjon. 
 
Kommunereformen: Regjeringen igangsatte 

en ny kommunereform som har til hensikt å 
etablere nye og robuste kommuner. Alle landets 
kommuner har et utredningsansvar som skal 
avklare om kommunen kan klare de påtenkte 

kommunale oppgavene de skal betjene i framti-
den. Kommunen ved politikerne skal lede dette 
arbeidet, samt ta de nødvendige avgjørelser 

som reformen vil kreve. For Iveland vil det 
være naturlig å utrede flere alternativer for 
framtidig kommuneform, alt fra en selvstendig 
kommune til en storkommune i Knutepunkt 
Sørlandet. Kommunereformen vil prege de poli-
tiske og administrative valgene i hele økonomi-
planperioden 2015-2018, og om mulig til 2020. 

 
Fokus på store mål: I kommende periode vil 

det være viktig å fokusere mål som motvirker 
en utvikling som kan redusere veksten. Kom-
munen må bidra til nærings- og samfunnsutvik-
ling som fremmer befolkningsvekst. Åkle vil 

fortsatt være viktig for utviklingen av kommu-
nen. Videre må kommunen jobbe fram et om-
dømme som vekker interesse for kommunen i 
hele regionen.  
 
Befolkningsutviklingen: Negativ befolknings-
vekst og demografiutviklingen og vil gi kommu-

nen store kostnader. Kommunen må være ho-

vedaktør i utviklingen av boliger og tomteområ-
der uten selv å måtte stå som eier. Kommunen 
må søke å finne stimuleringstiltak som får inn-
byggere til kommunen. Startlån er et virkemid-
del som må utnyttes. Integreringsarbeid som 
fører til at folk kommer i arbeid og bosetter seg 

i kommunen er viktig. Styrking av infrastrukturtiltak 
som får Iveland til å oppleves som sentralt må videre-
føres. 
 

Store investeringer: Kommunen har egenkapital 
som forsvarer målrettede investeringer i kommende 
periode, og de må rettes mot kommuneplanens mål 
om vekst. Helse og omsorg, oppvekst, infrastruktur, 
stedsutvikling og effektivisering er investeringsområ-
der som prioriteres.  

 

Usikre inntekter: De framtidige inntektene fra staten 
kan bli redusert eller «øremerket» som et resultat av 
kommunereformen og politisk styring. For å kunne 
opprettholde det samme driftsnivået blir kommunen 
avhengig av kostnadskutt samt nye og gamle inntek-
ter.  

 
Levekår og oppvekst: Kommune må satse på utvik-
ling av gode levekår for barn, ungdom og voksne. Ut-
fordringene er her, men mulighetene er også her da 
kommunen er liten og oversiktlig. Man valgt å satse 

stort på skole gjennom Kvalifisert for Framtiden. Ink-
luderende læringsmiljø er en felles satsing i Knute-

punkt Sørlandet som skal sikre positiv utvikling. Ive-
land kommune ved Helse og Velferd satser på indivi-
duelle og universelle forebyggende tiltak gjennom tid-
lig innsats, eks. Trygg Tidlig og Hverdagsrehabilite-
ring. Regjeringens omsorgsplan 2015 gir insentiver til 
etablering av nye demenstilbud, omsorgsplasser og ny 
velfredsteknologi i Iveland. 

 
Utvikling: Administrasjonen må i 2015 videreføre 
fokuset på omstilling og utvikling. Framtiden vil kreve 

kvalifiserte ansatte og nytenkning i forbindelse med 
tjenestetilbudene. 
 

Effektivisering og nytenkning: Ansatte er innfor-
stått med at framtiden vil kreve effektivisering og ny-
tenkning om kommunen skal kunne gi gode tjenester. 
De har vist lojalitet og evne til å håndtere dette, og 
økte forventninger. Dette gjør at rådmannen forventer 
at man skal klare å løse de oppgavene man har og får 
på en god måte også i kommende økonomi-

planperiode. 
 

Samarbeid politikk og administrasjon: Det gode 
samarbeidet mellom politikerne og administrasjonen 
styrker kommunens muligheter til å løse nye utford-
ringer, opprettholde gode tjenester samt utvikle kom-
munen med forankring i kjerneverdiene Modig, Raus 

og Troverdig. Budsjettet for 2015 er ekspansivt men 
gir muligheter om man tar valg som fremmer utvik-
ling.  
 
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 og 

bo. 
 

Iveland, 6. november 2014 
 

Sten Albert Reisænen 
rådmann 
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2. Økonomiske hovedoversikter 

 Avgifter og betalingssatser   

 Budsjettskjema 1A: Driftsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, Netto  

 Budsjettskjema 1B: Fordeling nettobevilgning per rammeområde, 

 økonomiplan 2015-2018   

 Økonomisk oversikt – investeringer 2015   

 Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjett for økonomiplan 2015-2018  

 Budsjettskjema 2B – investeringer i økonomiplan 2015-2018  

 Budsjettskjema netto drift  

 Budsjettskjema brutto drift 

 Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2015-2018 
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Avgifter og betalingssatser 2015 

Avgift og betaling Satser og endringsforslag 

2014-2015 

Evt. kommentarer 

Årsavgift for vann Økning 3 %   

Årsavgift for kloakk Økning 3 %   

Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 3 %   

Tilkoblingsavgift for vann Økning 3 %   

Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3 %   

Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 3 %   

Renovasjonsavgift   Ingen økning 

Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3 %   

Gebyr for kart– og delingsforretninger Økning 3 %   

Gebyr brøyting private veier Økning 3 %   

Husleie i kommunale boliger  Gjengs leie innarbeides fra 2015 

Husleie i levekårsboliger  Gjengs leie innarbeides fra 2015 

Husleie i omsorgsboliger   Gjengs leie innarbeides fra 2015 

Leiesatser idrettshallen Økning 3 %   

   

Foreldrebetaling barnehage Kr. 2 580/mnd Ny maksimalsats iht. Statsbudsjettet. SU 

fastsetter kostpris. 

Foreldrebetaling SFO Økning 3 % Timepris. Alle betaler for 11 mnd. 30 % 

søskenmoderasjon. Kostpris fastsettes 

av SU.  

Mulighet for ekstra oppholdstid I barnehage og 

SFO 

 Kr. 100/påbegynt time Nei. Men i spesielle tilfeller  og ved ka-

pasitet: Kr. 100/påbegynt time. 

Foreldrebetaling I musikk– og kulturskolen Økning 3 %   

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

   

Middagsbetaling for bygdeheimen Kr. 74/porsjon Kr. 71/porsjon 

Dagopphold bygdeheimen Kr. 74/dag  Som i 2014 

Korttidsopphold bygdeheimen Kr. 142/døgn  Som i 2014  

Trygghetsalarm Kr. 1600/år Kr. 1350/år 

Transport (middagsombringing) Kr. 10 Kr. 9 

Full kost bygdeheimen Kr. 2950/mnd Kr. 2900/mnd 

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G Kr. 175/mnd  Som i 2014 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G Kr. 85/time Kr. 80/time 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G Kr. 105/time Som i 2014 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G Kr. 132/time Kr. 127/time 

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G Kr. 155/time Kr. 150/time 

      

Bevillingsgebyr for salg av øl Kr. 1 380/år Minimumssats 

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol Kr. 4 100/år Minimumssats 

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven Kr. 300/forsøk   

Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang Kr. 290/gang   

      

Vi henviser til kommunens nettsider når det gjelder utfyllende kommentarer og detaljer til satsene. 
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Budsjettskjema 1 A—Driftsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018; netto 
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Budsjettskjema 1B: Fordeling av nettobevilgning per rammeområde 
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Økonomisk oversikt—investeringer 2015 
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Budsjettskjema 2A—investeringsbudsjett for økonomiplanen 2015-2018 
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Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2015-2018 
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Budsjettskjema  netto drift i økonomiplanperioden 2015-2018 
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Budsjettskjema  brutto drift i økonomiplanperioden 2015-2018 



Budsjett og økonomiplan 2015-2018                                                                                                                                                          14 

 

Toalettanlegg Birketveit  
Det har i mange år vært et ønske fra brukerne av 
strandområdet på Birketveit om bedre toalettforhold. 
Planlegges innarbeidet i forbindelse med ny pumpe-

stasjon til Åkle. 
  
Utsmykking/Mineralhistorie    
Det har tidligere vært planer om en mineralbauta ved 
krysset mellom fv 291 og fv 403. Styret for Iveland 
kommunes mineralsamling har tatt initiativ til et for-

prosjekt som er gjennomført av kunstner Martin Kuhn. 

Det foreslås avsatt 0,5 mill. kr som kommunens egen-
andel i 2016. 
  
Kristiansandsregionen IKT  
Fra 1. januar 2016 skal Kristiansandsregionen IKT 
overta kommunens IKT drift. I den forbindelse må det 

gjøres en del investeringer, og det er avsatt kr 0,5 
mill. kr hvert år i perioden. Årlig størrelse er et esti-
mat med bakgrunn i de planer som nå foreligger. 
 
Bygdeheimen, omsorg/demens  

Forprosjekt er igangsatt, og oppstart av bygging vil 
skje i løpet av 2015. Den totale kostnadsrammen er 

på kr 60 mill. hvor det forutsettes betydelige tilskudd 
fra Husbanken.  
 
Iveland kommune har innarbeidet tilskudd på totalt 
30,6 mill. kr i økonomiplanperioden. Tilskudd utløses 
først ved ferdigstillelse. 
  

Uteområde Åkle  
I tråd med tidligere vedtak har kommunen et ansvar 
for opparbeidelsen av uteområdet i Åkle. Det avsettes 

kr 0,5 mill. i hhv. 2015 og 2016. 
 
Iveland kommune har budsjettert med inntekter til-

knyttet salg av parkeringsplasser Åkle. Det er lagt til 
grunn et årlig beløp på 2,3 mill. kr i økonomiplanpe-
rioden. 
  
FDV Vann/Avløp  
Nødvendig oppgradering av eksisterende V/A anlegg i 
2015.   

  
Flyktningebolig   

Det er avsatt kr 2,5 mill. til investering i flyktningebo-
lig i 2015.  
 
Iveland kommune har budsjettert med 0,840 mill. kr i 
tilskudd for flyktningeboligen.  

 
ENØK kommunale bygg 
Det legges opp til å følge ENØK programmet til Knute-
punkt Sørlandet, hvor det bl.a. legges opp til felles 
innkjøp og tett faglig samarbeid. Noe arbeid er gjen-
nomført i 2014, og det er avsatt kr 3,0 mill. til ytterli-

gere ENØK tiltak på kommunale bygg i økonomiplan-

perioden 2015-2018.  
 
Formidlingslån (Startlån) 
Det er lagt til grunn en ramme på 1,5 mill. kr i 2015 
med opptrapping i økonomiplanperioden. I 2015 finan-
sieres dette gjennom ubrukte lånemidler. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2015-2018 

Ombygging av Skaiå barnehage 
Tilpassing av eksisterende arealer for å kunne 
motta flere barn i barnehagen.  
 

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

Opparbeidelse tomter i Bjørnehatten 
Det er prosjektert ni boliger på kommunens 

tomt. Det er foreslått kr 2 mill. kr til opparbei-
delse av tomtene for å kunne få lagt disse ut 
for salg i 2015.  
 
Iveland kommune har budsjettert med finan-
siering av tomtesalg i økonomiplanperioden 

med totalt 5,5 mill. kr, fordelt med årlig beløp 
på 1,375 mill. kr. 
 
Bil til hjemmesykepleien 
Det er behov for å skifte ut en av bilene til 

hjemmesykepleien.  
 

Turstiområde Birketveit 
Det planlegges opparbeidelse av tursti mellom 
renseanlegget og stranden på Birketveit. Det 
foreslås avsatt kr 0,5 mill. kr i 2016. 
  
Iveland skole, trinnvis utbygging 
Det planlegges oppstart for utbygging ved Ive-

land skole i 2015, med videreføring i 2016.  
 
Kunstgressbane, Birketveit 

I forbindelse med utvidelse av Iveland skole, 
kan det være aktuelt å effektivisere bruken av 
idrettsanlegget. Bygging av 7er bane foreslås i 

slutten av økonomiplanperioden. 
 
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 er lagt inn i forbin-

delse med etablering av ny G/S veg i området.   
  

Opprusting, asfalt veier og p-plasser  
FDV- planen for veier viser etterslep på opprus-
ting av kommunale veier. Det er i perioden 
ønske om å få opprustet flere belastede strek-
ninger bl.a. på Bakkemyra, Bergøya og Limyr. 

  
Opprusting, kommunale broer 
Det er utarbeidet en rapport av broene på de 
kommunale veiene. Det foreslås avsatt 0,5 
mill. kr hvert år i økonomiplanperioden.  
 

Tilkoble private avløp Skisland  

Renseanlegg og vannverket på Skisland har 
kapasitet til å kunne dekke eksisterende be-
byggelse i området. Arbeidet med sanering av 
de private anleggene starter i 2015, og vil del-
vis kunne finansieres ved hjelp av tilkoblings-
avgifter. 
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3. Nasjonale føringer—konsekvenser for Iveland kommune 

Statsbudsjettet bygger på Regjeringens til-
leggsproposisjon for 2014 og innebærer en ny 
retning i budsjettpolitikken. Dette følges opp i 
Regjeringens budsjettforslag for 2015, gjennom 

følgende punkt: 

 Landet bygges ved kraftig løft for samferd-

sel. 

 Helseområdet styrkes betydelig. 

 Det forslås stor satsning på kunnskap for å 

gi mulighet for alle, og bedre konkurranse-
kraften. 

 Hverdagen trygges og beredskapen styrkes 

gjennom forslag om økte midler til justis-
sektoren. 

 Kommunene gis mulighet til å tilby flere og 

bedre tjenester. 
 
Kommunene skal ivareta sine oppgaver gjen-
nom en robust og forutsigbar kommuneøkono-

mi. Det skal legges til rette for at kommune-

sektoren kan tilby flere og bedre tjenester for: 

 Økt velferd til pleietrengende. 

 Mer tilgjengelig barnehagetilbud. 

 Mer kunnskap i skolen. 

 
Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 
2015 innebærer en realvekst i samlede inntek-

ter på 6,2 mrd. Kr regnet fra anslått inntektsni-
vå i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014. 
Veksten er 1,2 mrd. Kr høyere en det varslede 
vekstintervall 4,5—5 mrd. Kr i Kommunepropo-
sisjonen 2015. 

 
Frie inntekter utgjør 4,4 mrd. kr av den sam-

lede veksten. Veksten må ses i sammenheng 
med kommunesektorens merutgifter til befolk-
ningsutviklingen, og denne veksten blir anslått 
til 2,1 mrd. kr. 
 
Innenfor veksten av frie inntekter er enkel-

te formål særlig ivaretatt. Disse midlene er med 
andre ord en del av rammetilskuddet til kom-
munene. I veksten for kommunene begrunnes: 

 200 mill. kr med styrkning av helsestasjon– 

og skolehelsetjenesten. 

 200 mill. kr med styrkning til rus og psykisk 

helse. 

 100 mill. kr med mer fleksibelt barnehage-

opptak. 

Veksten i frie inntekter anslås høyere enn det som er 
nødvendig for å dekke disse formålene, samt demo-
grafi– og pensjonskostnader.  
 

I tillegg til veksten i frie inntekter legger Regje-
ringen til rette for flere og bedre tjenester innenfor 
følgende kommunale ansvarsområder (utskilte bevilg-
ningsposter med—særskilt tildeling): 

 Helse– og omsorgstjenester, 300 mill. kr til bru-

kerstyrt personlig assistanse. Det utgjør 0,109 
mill. kr for Iveland kommune og er en andel av 

innbyggertilskudd, men beregnes etter annen for-
deling enn innbyggertall per 1. juli 2014. 

 Brann og redningsvesen får tildelt midler til utdan-

ning av deltidsbrannmenn. For 2015 tildeles Setes-
dal Brannvesen 0,333 mill. kr som utbetales Evje 
og Hornnes kommune (tilsvarende beløp i 2014 
var 0,332 mill. kr). Midlene viderefordeles fra Evje 

og Hornnes til eierkommunene. Ivelands andel er 
17,9 pst eierskap og det utgjør 0,06 mill. kr i 
2015. 

 Investeringstilskudd gis for inntil 2500 plasser for 

sykehjem– og omsorgsboliger. I økonomiplanpe-
rioden har Iveland beregnet 30,6 mill. kr i slikt 
tilskudd i investeringsregnskapet for utbygging av 

Bygdeheimen omsorg/demens, jf. investerings-
regnskapet. 
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Iveland kommunes nivå på frie inntekter 
fremkommer som beskrevet i tabell ovenfor. 

Netto oppgavekorreksjoner for uttrekk fra 2014 
til 2015 er på 1,472 mill. kr, oppgavefordelt til 

rammeområder slik det fremgår av tabell.  
 
Størst utslag har Iveland tilknyttet uttrekk for 
samhandlingsreformen med 1,392 mill. kr. De 
samlede øvrige korreksjoner til oppgavenivået 
utgjør 0,08 mill. kr over rammetilskuddets kap. 
571 fordelt per enhet beskrives nærmer under 

innlemming og korreksjoner.   

Beregningen av realvekst gir uttrykk for res-

sursbruken på utgiftssiden av budsjettet, og 

viser utvikling i bevilgningene til politikkområ-
der over tid, korrigert for prisstigning og endret 

oppgavefordeling. 

 
Deflator er videreført fra RNB med 3 pst og 

tilsvarer forventet lønns– og prisvekst. Korrigert 

netto anslag på vekst i regnskap 2014 til 2015 
utgjør 2,54 mill. kr tilsvarende 2,6 pst, som gir 

en realvekst etter innslag av deflater på -0,4 

pst. 
 

Rammeoverføring til kommuneforvaltningen 
finansierer offentlige velferdsordninger. Det 
gjelder blant annet barnehage, skoler, primær-
helsetilbud og eldreomsorg.  

 
Frie inntekter består av rammetilskudd og 
skatt. Rammetilskuddet er ikke fordelt ut på de 
enkelte utgiftsområdene i statsbudsjettet.  
 
I statsbudsjettet foretas større oppgavefor-
delinger mellom staten og kommuner-/

fylkeskommuner. Det kan også tilføres økono-

miske virkemidler.  
 
Samhandlingsreformen ble tilført kommune-
ne i 2012 som økonomisk virkemiddel. Den om-
fattet kommunal medfinansiering av spesialist-

helsetjenesten og kommunal betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter. Ordningen er i 
statsbudsjettet 2015 foreslått avviklet. Avvik-
lingen innebærer at kommunene fra 2015 ikke 
lenger skal betale egenandel for sykehusopp-
hold for sine innbyggere. 
 

Iveland kommune fikk tilført 1,385 mill. kr i 
2012 for samhandlingsreformen, som trekkes ut 
fra rammen til Helseavdelingen fom 2015. 
 
Statsbudsjettets øvrige oppgaveendringer i 
2015 følger både av nye politiske prioriteringer 
(innlemming). Oppfølging av tidligere vedtak 

(korreksjoner) kommer inn som videreføring 
eller som innslag av helårseffekt.  
 
Innlemming av midler, gir tilførsel av oppga-
ver. For Iveland kommune gjelder dette: 

 tilskudd til gjeldsrådgivning. 

Tildelingen i statsbudsjettet er på totalt 11 mill. 

kr.  
 
Iveland kommune får kr. 3.000 for tilskudd til 
gjeldsrådgivning. 
 

Korreksjoner forendringer i oppgavenivå og regel-
endringer omfattes i Statsbudsjettet av en rekke pos-

ter til omfordeling, jf. tabell for Iveland kommunes 
oppgavekorreksjoner fra 2014 til 2015. 

 
Iveland kommune har korreksjoner tilsvarende 
netto 1,472 mill. kr bestående av videreførte tiltak 
med endring eller helårseffekt (tilførsel/uttrekk), her-
under: 

 Valgfag 10. ungdomstrinn videreføring, kr. 32.000 

 Reversering av kultur-/skoletilbud, skole/SFO, ut-

trekk (kr. 35.000). 

 Reversering gratis frukt/grønt—helårsvirkning, ut-

trekk (kr. 50.000) 

 Endring i elevtall elever statlig/privat, uttrekk (kr. 

25.000) 

 Økt likeverdig behandling av kommunale/ikke 

kommunale barnehager videreføring, kr. 30.000. 

 Økt kontantstøtte, videreført fra 2014 helårsvirk-

ning, uttrekk (kr. 155.000) 

 Økte midler for uttrekk kontantstøtte, utjevning 

kr. 79.000 

 Økt maks pris barnehage, uttrekk (kr. 98.000) 

 Moderasjonsordning i barnehagen, kr. 35.000 

 Samhandlingsreformen, uttrekk (1,392 mill. kr) 

 Frigjort øyeblikkelig hjelp effektiviserende gevinst, 

uttrekk (kr. 22.000) 

 Brukerstyrt Personlig Assistanse, kr. 80.000 

 Redusert egenandel PLO dobbeltrom sykehjem, kr. 

4.000 

 Økt egenandel barnevernsinstitusjon, kr. 51.000 

 Styrket tilskudd for barn i fosterhjem, kr. 1.000 

 Endring ansvar valgkort—produksjon/utsendelse, 

uttrekk (kr. 6.000) 

 Adopsjon utredningsansvar til Bufetat, uttrekk (kr. 

1.000) 

 Styrking av NAV kontaktsenter, uttrekk (kr. 4.000) 

 

Elever i private/statlige grunnskoler gir kommu-
nesektoren uttrekk i rammen. Kommunene har ansva-
ret for grunnskoleutdanningen i alder 6-15, men de 
finansierer ikke undervisningen til elever i private/
statlige skole. Derfor reguleres rammetilskuddet årlig 
kalt ”trekkordningen” for gjennomsnittskostnad per ny 

elev i private/statlige grunnskoler. 
 
INGAR er en inntektsgarantiordning som gir utjevning 
for korrigert vekst i rammetilskuddet. Dersom en 

kommune har korrigert vekst i rammetilskuddet lavere 
enn kr. 784 per innbygger, får kommunene et tillegg 
gjennom ordningen.  

 
Iveland kommune fikk uttrekk for INGAR med kr. 
83.000 i 2015. 
 
Regjeringen vil vri den distriktspolitiske innsats i 
retningen av å bruke generelle virkemidler fremfor 
øremerkede tilskudd. Det medfører endringer i inn-

tektssystemet for kommunene i 2015. Både distrikts-
tilskuddet for Sør-Norge og veksttilskuddet blir lagt 

om.  
 
Distriktstilskuddet for Sør-Norge differensierte 
tidligere mellom ulike distriktspolitiske soner, og i no-

en grad i kombinasjon med distriktsindeksen. Fra 
2015 er soneinndeling tatt ut som fordelingskriterium 
og tildeling av distriktstilskudd er i all hovedsak basert 
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på distriktsindeksen. Indeksen bygger på indi-
katorer som sentralitet, reiseavstand, befolk-

ningstetthet, befolkningsstruktur– og utvikling, 
status for arbeidsmarked og inntektsnivå. 

 
Veksttilskuddet blir bl.a. tildelt kommuner 
med en særlig høy befolkningsvekst som tidli-
gere la til grunn en relativ vektgrense. Fra 2015 
er det endret til en gjennomsnittlig årlig befolk-
ningsvekst de tre siste år på 1,6 pst, eller mer.  
 

Småkommunetilskuddet blir gitt til kommu-
ner som har færre enn 3200 innbyggere, og en 
gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste år 

under 120 pst av landsgjennomsnittet. Satsen 
er fast på 5,475 mill. kr for andre kommuner 
enn Nord-Troms og Finnmark.  

 
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. Denne effek-

ten er innarbeidet i rammetilskuddet og fylkes-
mannen har fra 2015 ikke lenger sentrale fø-
ringer for ordinært skjønn. 
 
Iveland kommune mottar 1,1 mill. kr i ordinært 
skjønn fra fylkesmannen i 2015. 

 

Iveland kommune står i fare for å miste ordi-
nært skjønn fra 2016. 
 
Inntektsutjevningen er en del av rammetil-
skuddet. Den skal kompensere forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. Kommu-

ner med skatteinntekter under landsgjennom-
snittet blir kompensert for 60 pst. av differan-
sen mellom egen skatteinngang og landsgjen-
nomsnittet.  
 
Tilsvarende blir kommuner med skatteinngang 

over 60 pst trukket tilsvarende.  

 
Iveland kommunes anslag på inntektsutjevning-
en er 5,614 mill. kr i 2015. 
 
Skatteinntektene blir anslått ut fra det samle-
de skatteanslaget for 2014 og 2015 for kommu-

nene. Videre blir de faktiske skatteinntektene i 
2013 medregnet. Det beregnes skatt for inntekt 
og formue per innbygger i 2013, som fremskri-
ves med innbyggertallet for 2014. Ny beregning 
og fordeling av nytt skatteanslag er det knyttet 
stor usikkerhet til.  

 

Iveland kommunes skatteinntekter er beregnet 
til 27,194 mill. kr i 2015. 
 
Skatteanslaget for 2015 (skatt på inntekt og 
formue) er 145,3 mrd. kr. Inntektsveksten fra 

2014 til 2015, regnet fra anslag på regnskapet er no-
minelt 4,8 pst. Etter RNB nivå trekker det i retning av 

lavere vekst. Skatteanslaget er nedjustert med 438 
mill. kr sammenlignet med nivå i revidert nasjonal-
budsjett.  
 
I Iveland kommune utgjør samlet skatt og inntektsut-

jevning om lag 40 pst av frie inntekter. 
 
 
Investeringstilskudd til kommunene til hel-
døgnsomsorgsplasser 
Regjeringen vil gi investeringstilskudd til bygging og 

fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen 

utgangen av 2015 (Omsorgsplan 2015).  
 
Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan lagt inn 
60 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 
2014, og nye flyktninger forventes bosatt i 2015.  
 

Iveland kommune har et politisk vedtak på maksimalt 

25 flyktninger innenfor fem-års perioden.   
 
Ressurskrevende tjenester 
Ordningen gir regjeringen utfordringer gjennom stadig 
økene utgiftsvekst. Regjeringen gir en kompensa-
sjonsgrad på 80 pst over regulert innslagspunkt, end-

ret til 1,08 mill. kr med virkning i 2014. Endring i økt 
innslagspunkt utgjør kr. 70.000, noe som tilsier en 
merutgift på kr. 37.000 utover ordinær lønnsvekst på 
3,3 pst andel av deflator. 
 
Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refu-

sjon fra staten for 2014 i 2015. Kommunene skal som 

kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene opp-
står, altså i 2014. Den underliggende veksten i ord-
ningen antas å fortsette å øke.  
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I budsjetteringen av inntektene for Iveland i 
2014 vil det være naturlig å legge til grunn et 

innslagspunkt på kr. 1,080 mill. kr. 
 

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. Fra 2009 til 2014 er til sam-
men 11 mrd. kr faset inn i budsjettet. For 2015 
foreslår regjeringen en investeringsramme på 

3 mrd. kr og det gjenstår 1 mrd. kr til 2016. 
Ordningen forvaltes av Husbanken. 
 

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. 
 
Rentekompensasjonsordeningen for  
kirkebygg 
Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg  

forvaltes av Husbanken. Det søkes ordinært for 
godkjenning, men ordningen skiller seg fra 
andre rentekompensasjonsordninger gjennom 
årlig direkte bevilgning ved innsendt anmodning 
om utbetaling.   
 

Iveland kommune har søkt og fått innvilget in-

vesteringstiltak i budsjett for 2014. Det blir søkt 
utbetaling så snart regnskapet for 2014 er re-
visorgodkjent. 
 
Nasjonal tilskuddsordning mot  
barnefattigdom 

Regjeringens satsning på nasjonal tilskuddsord-
ning mot barnefattigdom har som mål å gi flere 
fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie
- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter seg mot 
alle landets kommuner.  
 

Iveland kommune har søkt og fått innvilget til-

skudd i 2013 og 2014 barnefattigdom. 
 
Tilskudd til utleieboliger 
Tilskuddet til utleieboliger er hovedprioritetsom-
råde fra regjeringen under betegnelsen ”egnede 
boliger til alle” foreslås det styrking med 111 

mill. kr. Det vil innebære tilskudd til om lag 200 
boliger i 2015 som anslagsvis vil gi 1200 utleie-
boliger. Rammen for tilskuddet vil være 20 mrd. 
kr i 2015.  
 
I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn 

investeringer til anskaffelse av utleieboliger. 

Kommunen vil søke tilskudd til boligene. 
 

Øvrige inntektskilder for Iveland kommune ut-
gjør: 

 
Eiendomsskatt: Iveland kommune har kun eien-

domsskatt på «verk og bruk», ikke for private hus-
holdninger, hytter mv.  
 
Den generelle skattesats fastsettes til 7 promille i Ive-
land kommune. 
 
Kommunens framtidige kostnads- og inntektsutvikling 

vil etter rådmannens oppfatning kunne framtvinge 
innføring av eiendomsskatt også på husholdninger, og 
en vil derfor utrede inntektsmuligheten i 2015.   

 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift mottar  
Iveland kommune som medeier i konsesjonskraftfon-

det for Aust-Agder IKS, hvor eierandelen utgjør 2 pst.  
 
For budsjettet 2015 er det henført kr. 2,458 mill. kr. 
Prognosen på nettoutbetaling er fallende i økonomi-
planperioden. 
 
Momskompensasjon utgjør inngående merverdiav-

gift som refunderes for kjøp av varer– og tjenester. 
Refusjon avhenger av budsjettert nivå på kjøp av tje-

nester. Det skilles mellom momskompensasjon for 
henføring til aktivitet i hhv. drifts– og investerings-
regnskapet.  
 
Iveland kommune har budsjettert med inntekter på 4 

mill. i drift for 2015. Det skyldes i stor utstrekning at 
momskompensasjon vil bli tillagt faktura for IKT som 
ikke tidligere har vært omfattet. 
 
Merverdiavgift ifm. Investeringer er nærmere kom-
mentert under kap. 4 som naturlig andel av samlet 

finansiering for investeringer.  

 
 
Kommunereformen 
 
Kommunereformens rammer ble lagt gjennom 
Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 

2015. Regjeringen er opptatt av langsiktig bærekraft 
og økonomisk robusthet i kommunesektoren. 
 
Regjeringens mål for reformen er gode og likever-
dige tjenester, helheltlig og samfunnsordnet sam-
funnsutvikling, bærekraftig økonomisk robuste kom-

muner og et styrket lokaldemokrati. 

 
For 2015 foreslår Regjeringen midler til prosess-
veiledere i hvert enkelt fylke som skal bidra til god 
koordinering og tilrettelegging av de regionale proses-
sene. Det vil også være muligheter for økonomisk 
støtte til kommunal utredning. 

 
Iveland vil søke om midler til utredning. 
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de for svingninger i utgiftene til pensjon i det enkelte 
budsjettår.  
 
Effektivisering: 

Lønns– og pensjonsrammen er tatt ned til 1,9 mill. kr 
som innebærer en reduksjon på 2,655 mill. kr ift 
framskrevet kostnad. Differansen søkes effektivisert i 
økonomiperioden 2015-2018. 
 
Brutto driftsresultat er summen av inntekter og 

utgifter i driftsregnskapet.  

 
Positivt brutto driftsresultat: Inntekt høyere en utgift 
Balanse i brutto driftsresultat: Inntekt lik utgift 
Negativt brutto driftsresultat: Inntekt lavere enn utgift 
 
Brutto driftsresultat 2015-2018, jf. tabell: 

Konsekvens av negative brutto driftsresultat til-
sier behov for likviditet og andre inntektskilder. 

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

 Finansinntekter tilsvarende utbytte, renteinntekter 

samt gevinst 31.12. av finansplasseringer 

 Finanskostnader tilsvarende renteutgifter og av-

drag til lån, samt tap på finansielle plasseringer 

per 31.12. 
 
Finansinntektene 2015-2018:  

Utbytteinntekter mottar Iveland kommune på ak-
sjer i Agder Energi AS for en andel på 1,06 pst. Eier-
kommune i Agder Energi AS har vedtatt at kommune-
ne skal ha utbytte av et garantiresultat på 500 mill. 

kr, og 60 pst av resultatet over 500 mill. kr. Det er 

lagt til grunn stigende resultat i perioden, tilsvarende 
650 mill. kr i 2015, 700 mill. kr i 2016 og 800 mill. kr i 
2017 og 2018. 
 
Iveland kommune har lagt til grunn et utbytte på kr. 

6,254 mill. kr for budsjettåret 2015, jf. tabell for fi-
nansinntektene. 
 
Negative brutto driftsresultat finansieres av fi-
nansinntektene. 
 
Finansinntektene reduseres ved bruk av fondsre-

serven. Bruk av ”sparepenger” vil gi lavere renteinn-
tekter. 
 
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteinntek-
tene. Det er lagt til grunn 2,8 pst rente i økonomiplan-
perioden på fondsreserven. 

Økonomiske hovedoversikter (kap. 2) angir 
rådmannens forslag til økonomiske rammer i 
økonomiplanperioden 2015-2018, samt årsbud-
sjett 2015 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 flykninger, og momskompensasjon. 

 
Statsbudsjettets konsekvens for Iveland
(kap. 3) forklarer sammensetningen og nivået 
på de frie inntektene for Iveland kommune. Vi-
dere fremkommer det her kilde til ulike inntek-

ter som kommunene kan tilpasse seg til, og 
hvordan Iveland kommune tilpasser seg for å 

utnytte dette optimalt. 
 
Netto driftsinntekter omfatter kun sentralt 
fordelte inntekter, her inngår ikke inntekter som 
kommunen politisk selv bestemmer gjennom 
avgifter og betalingssatser hvert enkelt år. Dis-

se inntektene er lagt inn i rammen til den enhet 
som krever inn inntekten, og medfører at enhe-
tens utgiftsramme blir justert ned med denne 
inntekten. 

 
Brutto driftsinntekter omfatter de samlede 
inntektene, inkludert de som blir bestemt poli-

tisk gjennom avgifter og betalingssatser i det 
enkelte budsjettår.  
 
Netto driftsutgifter inkluderer inntektene for 
avgift og betalingssatser, jf. avsnitt ”netto 
driftsinntekter”. 
 

Brutto driftsutgifter tilsier at inntekten for 
avgift og betalingssatser ikke er medregnet, jf. 

avsnitt ”brutto driftsinntekter”.  
 
Reservert ramme for sentral lønns– og pen-
sjonsreserve forvaltes av rådmann og er en for-

delingsramme som skal ta høyde for det enkelte 
års lønnsoppgjør. Pensjonsreserven skal ta høy-

4. Kommentarer og forklaringer til budsjettet 
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Utviklingen i netto driftsresultat 
Den røde streken i grafen under er en matematisk 

trend-beregning som tar med resultater fra 1996 til 
2017 (prognose 2013-2017): 

 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et nivå 

på netto driftsresultat til minimum 3 pst av totale inn-
tekter (Se rød horisontal strek i tabellen). 

 
Iveland kommune har i tidligere perioder oppar-
beidet fondsreserver som kommunen i kommende 
økonomiplanperiode vil benytte. De senere års svake 
resultater viser en utvikling som tilsier et behov for en 

stabilisering av driftsnivået.  
 
Til grunn for balansert netto driftsresultat i 2015 ligger 
det en forutsetning for effektivisering av rammen i 
2015 på 2,655 mill. kr, som skal hentes inn.  
 

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 2015-2018, jf. budsjettskjema 2B (kap. 
2).  
 

Rådmannens forslag til samlede investeringer i perio-

den er 119,05 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.  

Finanskostnadene vil variere med nivå på in-
vesteringene. Bruk av fond vil redusere opptak 

av lån.  
 

Høyt investeringsnivå vil kreve både bruk av 
fondsreserver, og opptak av lån.  
 
Opptak av lån øker utgiftene til renter og av-
drag. 
 
Sum renter og avdrag 2015-2018, jf. tabell: 

Se for øvrig budsjettskjema drift (kap. 2) for 

henholdsvis spesifikasjon av finansutgifter 
(renteutgifter) og avdrag. 
 
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteut-
giftene. Renteutgiftene består av både kommu-

nale lån og formidlingslån (startlån). Det er lagt 
til grunn en gjennomsnittlig rente på om lag 2,7 
pst for den totale låneporteføljen. 
 
Netto finansresultat er sum finansinntekter 
med fratrekk for finanskostnader. 

 

Netto driftsresultat utgjør differansen mel-
lom brutto driftsresultat og netto finansresultat. 

Tabellen viser tilnærmet balanse i netto driftsre-
sultat i 2015. I perioden 2016-2018 er netto 
driftsresultat negativt. Det er ikke lov å ta opp 

lån, eller bruke lånemidler til å finansiere nega-

tivt netto driftsresultat. 
 
Iveland kommune har behov for tilført finansie-
ring fra fondsreserver avsatt i tidligere perioder. 
Totalt må driftsregnskapet tilføres 5,307 mill. kr 
fra fond.  
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Rådmannens forslag til fondsbruk for investeringer 

utgjør 30,91 mill. kr. Opptak av lån tilsvarer 20,9 mill. 
kr. Inntekter i investeringsregnskapet tilsvarer 68,14 
mill. kr. Samlet finansiering utgjør 119,05 mill. kr til 

investeringer. 
 
Kapitalplassering er foretatt hos Pareto. Behold-
ningen  tilsvarte 10,088 mill. kr i inngående balanse 
2014. Per 2. tertial ble det rapportert beholdning for 
10,707 mill. kr, som tilsier en avkastning per 30.08. 
på 0,619 mill. kr. Regulering av beholdning for finansi-

elle plasseringer skjer per 31.12. hvert år. 
 
Total gjeldsutvikling som følge av planlagte inves-

teringer i økonomiplanperioden 2015—2018. 
 
Det skilles mellom lån til formidlingslån (startlån) 

og til kommunale investeringer.  
 
Formidlingslån er lån i Husbanken for videreformidling 
til husholdninger. Kommunen har 2. prioritet sikkerhet 
for disse lånene og hefter sammen med Husbanken 
for en prosentvis andel av gjelden ved evt. mislighold. 
Kommunen holder en reserve for tapsavsetning.  

 
Iveland kommune har 1,5 mill. kr til videreformidling 

til husholdninger (startlån) i 2015, som finansieres 
med utbrukte lånemidler. 
 
Øvrige lån omfatter lån til kommunale investeringer er 
på 119,05 mill. kr.  

 
Nedenfor vises nivået på årlig gjelden slik den utvikler 
seg i økonomiplanperioden 2015-2018, hhv. inkl./
ekskl. formidlingslån (startlån). 

 
Det skilles mellom bundne fond og frie dispo-

nible fond. Bundne fond er tildelt til bruk for 
spesielle formål og kan ikke omdisponeres. De 

frie fond kan omdisponeres og benyttes fritt av 
kommunestyret. Iveland kommune har følgende 
fondsbeholdning per 2. tertial 2014: 
 

  
 

 

Øvrig finansiering omfatter tilskudd og salg 
av anleggsmiddel.  
 
Iveland kommune bygde parkeringskjeller 
som en løsning for å få igangsatt Åkle. Det ble 
bevilget totalt 11,5 mill. kr til dette i formål i 
økonomiplan 2012-2015. Det er nå planlagt 

salg av parkeringsplasser med et anslag på 2,3 
mill. kr årlig, totalt 9,3 mill. kr i denne økono-
miplanperioden.  
 

Videre planlegges tomtesalg med 1,375 mill. 
kr årlig som totalt tilfører 5,5 mill. kr til finan-
siering av investeringsregnskapet. 

 
Tilskudd til utbygging av omsorgsboliger er 
budsjettert med 30,6 mil. Kr i økonomiplanpe-
rioden. 
 
Momskompensasjon for investeringene er 

estimert til 22 mill. kr i investeringsperioden 
2015-2018. 
 

Finansiering av investeringene fremgår av bud-
sjettskjema 2A (kap. 2). 
 

Navn Beløp i tusen kr 
Bundne driftsfond 8 600 
Ubundne investeringsfond 9 036 
Disposisjonsfond 34 675 
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Viktige elementer: 

Månedlige økonomirapporter fra enhetene. Kompetan-

seheving av ansatte med økonomiansvar og oppgaver. 

Halvårlige resultat- og økonomioppfølgning av enhe-

ten. 

  

Næringsutvikling: Det er viktig å tilrettelegge for at 

ikke begge voksne personene i en husholdning må 

pendle ut av kommunen til sin arbeidsplass. Derfor 

har det vært et uttalt mål for kommunen å legge til 

rette for god næringsutvikling. Dette skjer blant annet 

gjennom tilskuddsordningen Regionalt næringsfond for 

Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner, og en veile-

dertjeneste for etablerere.  

  

Det er generelt liten etterspørsel etter næringstomter i 

kommunen. Imidlertid kan det se ut som om det er 

behov for flere tomter tilrettelagt for «forretning/

bolig» og arealer til handel og kontor. I forbindelse 

med Agder Energi sitt utbyggingsprosjekt «Iveland 2» 

har det vært et ønske fra kommunen å få til flere tom-

ter med denne typen regulering.  

  

Vatnestrøm Industriområde bør i hovedsak foreløpig 

ligge som en utbyggingsmulighet for VOSS Production 

AS. Det jobbes nå med flere aktører om 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. Den enkelte må hele tiden tenke på 

hvordan man presenter, representerer og omtaler 

kommune, innbyggerne og ansatte. 

  

Gode tjenester: Tjenestene som leveres må kunne 

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

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

nivå på tjenesten. 

Kommunen skal innføre målinger som kan benyttes 

ifm. tjenesteutvikling og evaluering i løpet av perio-

den. 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 

 

Hvordan nå målene: 

5. 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 skal gjenspeile og 

iverksett handlinger som bidrar til å nå målene i 

kommuneplanens samfunns– 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. 

Det viser seg dessverre foreløpig å være en ut-

fordring å få økonomi i tomteprosjekter i det 

lokale boligmarkedet. For å bedre omsetnings-

hastigheten på boligtomter, har kommunen der-

for ved inngåelse av utbyggingsavtaler vært bi-

dragsyter til nødvendig infrastruktur.   

  

Kommunens nye sentrum «Åkle» videreutviklers 

i perioden med leiligheter. Selv om prosjektet 

nå er solgt til private vil kommunen følge tett 

opp i forhold til kvalitet på bygg, med spesielt 

vekt på estetikk, universell utforming og energi.  

  

Den kommunale startlånsordningen skal bidra til 

at flere kan realisere egen bolig, og er ment 

som en toppfinansiering for å oppnå full finan-

siering sammen med banklån.  

  

God personal- og økonomistyring: I økono-

miplanperioden vil kommunen ha store utford-

ringer med å tilpasse utgiftene til inntektene. 

Enhetslederne og tjenestelederne skal samarbei-

de tett med rådmannstab slik at man møter de 

nye utfordringene på en ansvarlig og ressursef-

fektiv måte. Enhetslederne må bevisst ansvar-

liggjøre ansatte i enhetene ift økonomi og tje-

nesteleveranse. Det vil i planperioden være nød-

vendig å vurdere om personalressursene er til-

passet tjenesteproduksjonen, og fordelt optimalt 

internt i kommunen. 
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vået til tjenesten.     

  

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 kommune vil påvirke selskapene 

Iveland har eierandeler i. 

  

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.  

  

framtida” for skolene og barnehagene. 

”Kvalifisert for framtida” er bredt forankret hos 

foreldre, politikere og ansatte, noe som vil være 

avgjørende for å oppnå ønsket resultat på sikt. 

  

Barnehagene har vekst innenfor de minste al-

dersgruppene, noe som er positivt for framti-

den. Det medfører økte areal– og bemannings-

behov som man nå tar høyde for. Dette medfø-

re byggetekniske endringer i barnehagen på 

Skaiå.  

 

Iveland skole trenger også oppussing og evt. 

utvidelse, avhengig av innbyggertallet i årene 

framover og politisk vedtak. 

  

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 kommune må imøtekom-

me på en kvalifisert måte.   

  

Levekår og livsstilsutviklingen medføre nye ut-

fordringer som barnefattigdom, livsstilssykdom-

mer, gjeldsproblematikk og økning i andel ufø-

repensjonister (er over gjennomsnitt).  

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.  

  

I økonomiplanperioden er det lagt inn betydeli-

ge økonomiske midler for å tilpasse bygnings-

massen til framtidige behov. 

  

Drift og Utvikling: Kommune skal vær en ak-

tiv 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, forvaltningsansvar av veier og bygninger, 

samt flere infrastruktur anlegg. 

  

Graden av selvkost og betalingssatser må i pe-

rioden sees i lyset av inntekts– og kostnadsni-
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6.  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 

1,10 
1,00 
3,80 
3,80 

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 

  
  

29,71 
2,85 
4,93 

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 

  
  
  

17,42 

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 
19,60 
 10,93 
24,99 
1,71 

  Totalt 123,84 

Endringene i bemanningen for enhetene fra 2014 til 2015 er beskrevet under den enkelte enhet. 
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Organisasjonskart 

 

 

Enhetsledernes ansvarsområder: 

Personalansvar iht personalplanen 

Økonomiansvar 

Tjenesteproduksjon og fagansvar 

Mål- og resultatansvaret for enheten 

Planarbeid 

Rapportering 

Beredskap 

Internkontroll 

Tjenesteledernes (kommunalsjefenes) ansvarsområder: 

Koordineringsansvaret ovenfor enhetslederne 

Koordineringsansvaret innenfor tjenesteområdet 



Budsjett og økonomiplan 2015-2018                                                                                                                                                          26 

 

Navn Type relasjon Lovpålagt Hjemlet i: 

Bidrag/

overføring/

kostnad per år 

(i tusen kr.) 

Har Iveland 

eierandel? Kommentarer 

Setesdal Revisjons- IKS  Ja   540  20 %   

Aust-Agder kulturhis-

toriske senter IKS     130  2 % 
Tilskudd til ar-

kivordningen/ 

Setesdal Brannvesen IKS Ja Lov 1 886  17,9 %   

SMG IKS  Ja Lov  3 293  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 2 225 Nei   

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 



Budsjett og økonomiplan 2015-2018                                                                                                                                                          27 

 

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 276 Nei 

Vennesla       

fullfinansiert 

Rammefinansie-

res fom 2015 

Legevakt Kjøper tjenester Ja Lov 330 Nei   
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Rammen øker i 2015 for gjennomføring av valg. Vide-
re er politiker opplæring budsjettert i 2015 og 2016. 
 

 
Økonomisk ramme inkluderer kommunens utgifter 
til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Agder Sekretariat 
(Kontrollutvalgssekretariat), samt tilleggsbevilgninger 
til politiske utvalg. 
 

 

Kompetanseutvikling 
Politikeropplæring planlegges iverksatt i etterkant av 
valget og gjennomføres i 2015 og 2016. 

Området omfatter all politisk virksomhet i 
kommunen, så som godtgjørelse og lønn til po-
litikere, utgifter i forbindelse med valg, møter, 
reiser osv.  

 
Endring i økonomisk ramme 

Enhet 10: Politisk område  
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er tillagt. Det vil jobbes videre med den politiske be-

stillingen om ressurseffektiv drift, samt tilpassing til 

framtidig inntektsnivå. Rådmannen vil lede an i arbei-

det med nødvendige tilpassinger og endringer i kom-

munen slik at tjenestetilbudene er optimale og står i 

forhold til krav og ressurser.  

 

Kommunereformen vil i kommen økonomiplanperio-

de kreve mye av politiker og ansatte i kommune og 

ville kunne ta ressurser og fokus fra tjenesteproduk-

sjonen. Informasjon og medvirkning vil måtte få et 

økt fokus i de kommende årene.  

 

Kompetanseutvikling 

Område vil få økt fokus i økonomiplanperioden. Man 

ser at nye tjenestereformer og økt krav til kompetan-

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

ne og måten man leverer tjenestene på må evalueres 

og tilpasses. Kravet til IKT kompetansen og systemer 

vil også følge som en naturlig konsekvens 

 

Utviklingsmål og veien videre 

Hovedmålet i kommuneplanen sier at Iveland skal ha 

Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet. 

Videre skal Iveland kommune være Et godt sted å bo, 

dette vil sammen utfordre hele kommunen. Samfunn- 
og arealdelen i kommuneplanen må søkes aktivt knyt-
tet opp mot nærings- og bo utvikling i kommunen. 

Rådmannen har sin virksomhet tilknyttet næ-
ringsutvikling, utviklingsprosjekter, strategisk 
kompetanse, endring og omstilling, Knutepunkt 
Sørlandet samarbeidet og annet formelt samar-

beid, tilskudd til den norske kirke og andre tros-
samfunn, samt advokat– og konsulentutgifter 
for hele kommunen. 
 

Endring i økonomisk ramme 

For Rådmannskontoret er det ikke planer om 

organisasjonsendringer som medfører ramme-

endringer i budsjettåret 2015.  

Kirken: Innenfor rammen er det satt av følgen-

de til kirken: Tilskudd Kirkelig fellesråd/

menighetsrådet kr 880.000.  

 

Tilskudd til andre religiøse formål (innbyggere 

ikke medlem i Den norske kirke) Kr. 85.000. 

 

Mulig effektivisering 

Enhetene, ansatte og ledere må kontinuerlig 

vurderes om kommunen er rett tilpasset og di-

mensjonert de tjenester og oppgaver som  den 

Enhet 11: Rådmannskontoret  

Utviklingsmål for Rådmannskontoret 

  

Tiltak 

  

Aktivitet i 2015 

Mål for 

2015 

Mål 

2015–2018 

Medarbeiderfokus Oppfølging av MTU og informasjon rundt kommunerefor-
men 

Gjennom gang med 
hver enhet 

 Unngå uønskede oppsigel-
ser 

Lærling og tiltaksarrangør Jobbe aktivt for at kommunen skal være en aktiv bidrags-
yter ift å ta inn lærlinger og tilby tiltaksplasser. 

Informasjonsarbeid Informasjonsarbeid 

Ressurseffektiv drift Fokus på kvalitet-, mål-, økonomi- og tjenestestyring ift 
ressurseffektiv drift. 

Tilpassing av budsjet-
ter 

Tilpassing av budsjetter 

Gode medarbeider og leder Videreutvikling av ledergruppen og tilrettelegging for videre-
utvikling av medarbeiderne. 

Opplæring Opplæring 

Nærings og samfunnsutvikling Medvirkning til nærings- og samfunnsutvikling i kommune Befolknings- og 
næringsøkning 

Befolknings- og næringsøk-
ning 

Strategiskkompetanse Bruk av strategiskkompetanseplan til utvikling av tiltaksplan Tiltaksplan Strategiskplan 

Kommunereformen Aktivt arbeid med kommunereformen ovenfor politikere, 
innbyggere og ansatte 

    



Budsjett og økonomiplan 2015-2018                                                                                                                                                          30 

 

er innmeldt tiltak for å tilrettelegge E-faktura i nett-
bank for våre kunder. 
 
Videre tillegger Staten kommunene krav om økt digi-

talisering av oppgaver. Dette har en innsatskostnad 
som senere vil være effektiviserende for enheten. I 
2015 iverksettes A-ordningen som samordner innrap-
portering om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, 
NAV og Statistisk Sentralbyrå. Det er behov for løpen-
de systemutvikling for å imøtekomme endringer til 

nasjonale rapporteringskrav. 

 
Økonominettverket i Knutepunkt Sørlandet arbeider 
godt faglig om felles utfordringer tilknyttet planverk-
tøy, prosesser og saker om økonomi i kommunene.  
 
Kompetanseutvikling 

Økonomienheten betjener et omfattende lov– og re-
gelverk som stadig utvikles og endres. Det vil være 
behov for løpende vedlikehold, oppdatering og kompe-
tanseheving innen de ulike fagfeltene. 
 

Utviklingsmål og veien videre 

Intern kontroll har høy prioritet. Økte maskinelle 
transaksjonene må ses opp mot risiko og sårbarhet i 
systemflyt og organisasjon. I takt med økende maski-

nell behandling blir det flere brukere av økonomisyste-
met som vil kreve økt bistand til enhetene, samt sys-
temvedlikehold.  
 
Iveland kommune kjører i dag Agresso økonomi, lønn- 
og regnskapssystem i samarbeid med setesdalskom-
munene. I det videre vil det samarbeidet bli sett opp 

mot det arbeid som pågår i KR IKT.  
 
Iveland kommune har behov for en avtale om forsvar-
lig drift av Agresso økonomisystem gjennom lisens– 
og supportavtale inntil andre beslutninger foreligge. 
Iveland vil derfor være deltaker i forhandlinger som 
Setesdalkommunene gjennomfører med Evry om Ag-

resso økonomisystem inntil annet blir bestemt. 

Økonomienheten ivaretar oppgaver som lig-
ger innenfor kommunens sentral virksomhets-
styring som finansforvaltning, økonomi, lønn- 
og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres 

eiendomsskatt og skatteoppkreverfunksjonen, 
samt systemansvaret for økonomisystemet.  
 
Endring i økonomisk ramme 

Lønn og sosiale kostnader utgjør 87,4 pst av 
rammen. Faste kostnader utgjør bl.a. skatte-
oppkreverfunksjonen, arbeidsgiverkontroll, kon-
tingentandel eiendomsskatt verk og bruk til 
LVK, samt gebyrer/avskrivning for finansielle 

tjenester. Medregnet inntekter utgjør faste 
kostnader 10,1 pst av rammen. Drift av enhe-

ten tilsvarer 2,5 pst. av rammen. 
 
Inntekter er tilknyttet gebyr og renter på kom-
munal innfordring og skatt, og utgjør 2 pst.  
I rammen for 2014 ble det lagt inn kutt på 2 
pst. som innebar kutt for alle frihetsgrader i 
rammen. Endring i rammen er knyttet til gene-

rell lønns– og prisstigning, samt driftsaktivitet. 
 
Mulig effektivisering 

Økonomienheten opprettholder fokus på intern 
effektivisering gjennom å bedre tjenesteyting til 
innbyggere, og støttefunksjon til enheter og 

rådmann. Oppgavene flyttes fra manuell til ma-
skinell behandling med betjening ute til enhet 
og kunde. Det skal forhandles ny avtale med 
leverandør av økonomisystem Agresso, og det 

Enhet 12: Økonomienheten 

Utviklingsmål for Økonomienheten 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Økonomisk virksom-

hetsstyring 
Økonomiplan og årsbudsjett, Regnskap, 

årsmelding og tertialer. 
Effektivisere rapporteringen og prosessene 

ved å ta i bruk årshjul i Kvalitetslosen. 
Øke støtten til resultatområdene. 

Etablere årshjul for aktivitetene 

via Kvalitetslosen 
Lovregulert for tidsperioder 

Gode prosesser – holde fristene 

KnpS samarbeidet – 

Ressurseffektiviseren-

de 

Utvikle fagnettverket for større samarbeid 

om strategiske plandokument, prosesser og 

saker om økonomi og regnskap i kommune-

Økonomireglement Samarbeide og dele på oppgaver 

tilknyttet plandokument og økono-

miske saker. Benytte den tverrfag-

lige kompetansen. 

Systemutvikling og 

vedlikehold 
Oppgradere programvare, samt øke integra-

sjon og overgang til maskinelle bilag 
E-faktura   

Internkontroll Økt maskinell behandling og økt antall bru-

kere av økonomisystemet krever økt kon-

trollhandling 

Brukerveiledninger, rutiner og 

opplæring enheter 
Løpende i perioden 
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veiledning. Iveland kommune innfører kvalitetssyste-
met KvalitetsLosen som skal ivareta internkontroll/
avvikshåndtering på en bedre måte.  
 

Utviklingsmål og veien videre 
I den nylig vedtatte kommuneplanenes samfunnsdel 
er det et mål at Iveland kommune evner å beholde, 
utvikle og rekruttere dyktige og motiverte medarbei-
dere. Dette skal blant annet oppnås gjennom å: 

 Videreutvikle en effektiv og endringsdyktig or-

ganisasjon, der ansatte tar i bruk sine ressurser 

i en utfordrende og meningsfylt jobb 

 Videreutvikle «Personalpolitiske retningslinjer» 

gjennom gode prosesser med arbeidsgiverorga-
nisasjonene 

 Legge til rette for systematisk kompetanseutvik-

ling gjennom innsatsområder beskrevet i 
«Strategisk kompetanseplan» 

 
I perioden vil det være fokus på: 
opprettholde en høy grad av nærvær  

gjennom fokus på arbeidsmiljø, IA-avtalen og de etab-
lerte rutinene for systematisk oppfølging og tilrette-
legging håper vi den gode utviklingen i forhold til sy-
kefraværet fortsetter. I 2015 som i 2014 er det et mål 

å få en nærværsprosent på over 94 %. 
 
Reduksjon i bruk av uønsket deltid blant annet 
gjennom å legge til rette for økte stillingsstørrelser 
ved tilsetting.  
 
Internkontroll/HMS: Servicetorget vil sammen med 

rådmannen ha ekstra fokus på Internkontroll/HMS i 

2015. dette skjer gjennom innføring av kvalitetssyste-
met KvalitetsLosen. 
 
 
 

Servicetorget har de fleste publikumsrettede 
tjenestene samles i en felles frontfunksjon. Det-
te gir publikum et enklere møte med kommu-
nen, bedre tilgang på informasjon og flere hen-

vendelser besvares direkte. Servicetorgets tje-
nesteyting avlaster fagenhetene fordi flere hen-
vendelser besvares i Servicetorget.  
 
Endring i økonomisk ramme 
Rammen økes fordi det er valgår i 2015, og 

Servicetorget er ansvarlig for gjennomføring av 

valget. 

Servicetorgets ramme inneholder en rekke fel-
leskostnader, blant annet IKT, velferdstiltak 

ansatte og diverse kontingenter. Forsikring av 
ansatte og skole- og barnehagebarn ligger også 

under Servicetorget. 
 
IKT: Det er viktig å opprettholde en stabil og 
effektiv leveranse av IT-tjenester. Iveland kom-
mune arbeider videre med tilpasning av våre 
datasystem i henhold til felles IKT-samarbeid i 
KnpS (SLIK), vedtatt av kommunestyret 

10.09.2013. 
 
Mulig effektivisering 

Servicetorget bidrar til at kommunens organisa-
sjon drives effektivt og forsvarlig gjennom tyde-
lige retningslinjer, effektive rutiner og god faglig 

Enhet 13: Servicetorget 

Utviklingsmål Servicetorget 

Tiltak 

 
Aktiviteter 2015 Milepæler for 2015 Mål 2015-2018 

Redusere sykefraværet gjen-
nom systematisk IA arbeid 
  

Støtte enhetsledere i oppfølging av sykefravær og tilrette-
legging av arbeidssituasjonen for ansatte som er/står i 
fare for å bli syke. 
Ta i bruk rettigheter og virkemidler i IA avtalen. 
Mål 2015: Nærværsprosent over 94 

Løpende 
  
  
2015 

 

Redusere uønsket deltid Alle stillinger lyses først ut internt når det kan være kvalifi-
serte søkere i kommunen. 

Løpende  

Internkontroll/HMS Rullere internkontrollen og vurdere innføring av elektronisk 
avvikshåndtering 

2015  
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Mulig effektivisering 

Det er på vegne av hele tjenesteområdet satt av noe 

midler til forsterking av kompetansehevingen ifm vår 

egen satsing Kvalifisert for framtida og fellessatsingen 

Inkluderende læringsmiljø. Hvis nødvendig kan disse 

tiltakene skaleres ned. 

 

Kompetanseutvikling   

Det er et ønske at kompetanse og ressurser i enda 

større grad anvendes på tvers av enhetene for hele 
tjenesteområdet. Det er videre ønskelig at enheten 
beholder og videreutvikler sin kompetanse innen det 
skole- og barnehagefaglige feltet, samt innen psyko-
sosialt arbeid blant barn og unge og familieterapi. 
 

Utviklingsmål og veien videre 

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.  

Oppvekstkontoret representerer til daglig råd-

mannen som bl.a. som skole- og barnehage-

eier, og er også bindeleddet med PP-tjenesten,  

Frivilligsentralen, voksenopplæringen, Moonlight 

Vennesla og barnevern, og har dessuten ansva-

ret for bevillingssaker. 

 

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 

Oppvekstkontoret koordinerer og leder imple-
menteringen av kompetansehevingssatsingen 
«Kvalifisert for framtida» og «Inkluderende læ-

ringsmiljø» i skoler og barnehager, begge sat-
singene er godt forankret i nylig vedtatt kom-
muneplan. 

Enhet 20: Oppvekstkontoret  

Utviklingsmål for Oppvekstkontoret 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Ressurseffektiv 

drift 
Fokus på kvalitet-, mål-, økonomi- og tjenestesty-

ring ift ressurseffektiv drift. 
Økning av inntektene til enheten 

gjennom eksterne tilskudd. 
Enda mer ressurseffektiv drift med 

stadig høyere kvalitet på tjenestene og 

bedre læringsutbytte. 

Kvalifisert for 

framtida 
  

Videreføre tiltakene og rapportere til kommunesty-

ret i desember 2014. 
  

Effektivt og godt arbeid i hele opp-

vekstsektoren. 
  

«Kvalifisert for framtida» har i slutten av 

økonomiplanperioden fått regional opp-

merksomhet, og har våren 2016 ført til 

signifikant bedre skoleresultater og 

færre enkeltvedtak/spesialundervisning. 
 I 2016 kan indikatorer og målsettinger 

følges fire år tilbake i tid. Målekort/

balansert målstyring er etablert for alle 

enheter. 

Inkluderende 

læringsmiljø 
Lederopplæringen fortsetter i tråd med vedtatt 

milepælplan i Knutepunkt Sørlandet 
Satsingen er godt forankret i skoler 

og barnehager 
Arbeidet har resultert i endret praksis, 

mer inkluderende læringsmiljø og bedre 

læringsutbytte. 
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med å jobbe for at barn og unge i Iveland skal bli best 
mulig rustet til å takle framtidens utfordringer. Det er 
seks satsingsområder. Viktig at vi ikke tar på oss for 
mye i oppstarten. Det viktigste nå er å få en god start. 

Iveland skole prioriterer nå i starten bedre læringsut-
bytte, foreldresamarbeid og læringsmiljø. 
 

Tjenestekvalitet 
Iveland skole vil vektlegge arbeidet med at den enkel-

te skal få opplæring tilpasset sine evner. Det er et mål 
å tilpasse opplæringen til den enkeltes lærings- og 

arbeidsstil. Arbeidet vårt dreies derfor mot mer syste-
matisk kartlegging av eleven og måling av elevenes 
måloppnåelse på de ulike trinn. Her har vi nylig an-
skaffet verktøyet «VOKAL», der alle testresultater og 
kartlegginger både lokalt og nasjonalt blir lagt inn. Vi 
vil være en skole der foreldre og elever blir hørt, en 

skole der alle ønsker å skape et trivelig miljø. Skolen 
har fortsatt fokus på klasseledelse og jobber systema-
tisk med kollegaveiledning for å bli enda bedre på det-
te området, og vi har gode erfaringer med denne sat-

singen.  

 

Ved Iveland skole har vi nulltoleranse for mobbing. 
Det forekommer tidvis enkelte tilfeller som blir hånd-
tert etter handlingsplanen: «Plan mot krenkende at-
ferd». Ledelsen og øvrige ansatte vil jobbe videre for 

nulltoleranse. For å oppnå dette er en avhengige av at 
elever og foresatte melder fra om saker de ønsker 
skolen skal ta tak i. Vi har svært gode resultater med 
saker som er meldt. 

 
Trafikalt grunnkurs og mopedføreropplæring: 

Skolen har godkjent kompetanse og gir tilbudet i sko-

letiden. Timetallet for elevene i 10.klasse er utvidet 
med 1t/u.  Kommunestyret har vedtatt at ordningen 
skal være en del av skoletilbudet, og koster ikke ele-
vene noe. 
 
Mulig effektivisering 
 

 
Kompetanseutvikling 
 
 

Utviklingsmål og veien videre 
Det er, og vil bli en stor utfordring i tiden framover å 

beholde og rekruttere kvalifisert personale i skolen. 
Antall søkere til lærerstillinger i kommunen har gått 
ned de siste årene. Vi håper og tror at systematisk 
kartlegging og tilpasset opplæring vil hjelpe oss å nå 
utviklingsmålet om bedre resultater på nasjonale prø-
ver.   

Iveland skole har ansvaret for grunnskoleopp-
læring og skolefritidsordning. 
 
Endring i økonomisk ramme 

Grunnskoleopplæring 
Ansvar for ordinær undervisning, samt spesial-
undervisning etter opplæringslova for 135 ele-

ver, 1.–10. trinn.  I skoleåret 2014/2015 forde-
ler elevene seg med henholdsvis 45 elever på 1.
–4. trinn, samt 37 elever på 5.–7. trinn og 53 
elever på 8.–10. trinn.  

Skolefritidsordning:  
SFO for 1–4. trinn har åpningstid 06.50-17.00 
(inkl.11.mnd), med 19 elever i dette skoleåret. 

Egenbetalingen avhenger av ant. timer/uke og 
ligger omtrent på nivået med sammenlignbare 
kommuner. 

Samarbeid: I skoleutvikling søkes faglig støtte 
i KnpS-samarbeidet, bl.a. gjennom et eget små-
skolenettverk og fagnettverk i norsk, engelsk, 
matematikk for mellom- og ungdomstrinn. Vi er 

også med på «Økt læringsutbytte» sammen 
med andre kommuner i Aust-Agder. Den nye 

satsingen på ungdomstrinnet er knyttet til 
«skolebasert kompetanseutvikling». Her er det 
et godt samarbeid med UIA. Vi får kursing, vei-
ledning ut ifra det vi har sammen blitt enige om 

at skolen skal satse på. Vi jobber nå med lesing 
i alle fag. I tillegg er UIA med oss i ei gruppe i 
kommunen som lager en leseplan for skolene i 
Iveland. 

Valgfag: Fra høsten 2012 kom det nye valgfag. 
Vi har nå tre tilbud til 8.og 9.klasse: «Design og 
Redesign», «Fysisk aktivitet og helse» og 

«Medier og informasjon». I år vil også  
10.klasse få valgfag (Trafikalt grunnkurs).  Økt 
totaltimetall fører til at skoledagen for ung-
domstrinnet er økt med fem min. hver dag.   

IKT, den femte ferdighet: Ved hjelp av midler 
tildelt formålet IT-utstyr i skolene, som utgjør 
0,1 mill. kr, har det vært mulig å fortsette pro-

sjektet med PC til hver elev på ungdomstrinnet. 
Vi har dermed videreført denne satsingen. Sko-
len bruker læringsplattformen «It`s learning» 
for å harmonisere med kommunene i KnpS. Fle-
re foreldre benytter seg av denne muligheten 

for kommunikasjon med skolen, og deltakelse i 

elevens læringsutvikling.  Skolen har digital tav-
le med prosjektor i alle permanente klasserom.  

Kvalifisert for framtida: Et prosjekt  som nå 
er satt i gang. Vi som skole skal være aktivt 

Enhet 21: Iveland skole 
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Utviklingsmål for Iveland skole 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Oppfylle intensjonene i 

Kunnskapsløftet om å tilpas-

se opplæringen til den en-

kelte elev 

Frembringe nødvendige kunnskap om 

elev ved elevsamtaler, kartlegging og ved 

å se på grad av måloppnåelse på de ulike 

trinn 

Løpende 2015  

Mål om gjennomsnittlig stig-

ning i resultatene på de na-

sjonale prøvene 

Kartleggingsprøver, elevsamtaler, ulike 

elevvurderinger, faglig oppdatering for 

personale. Skape rom for læring for alle. 

Løpende 2015  

Kvalifisert for framtida Implementere dette i skolen Løpende 2015   

Elevtalls-

utvikling   
1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Sum Endr. 

2014 / 2015 11 10 12 12 8 11 18 15 14 24 135  

2015 / 2016 17 11 10 12 12 8 11 18 15 14 128 -7 

2016 / 2017 16 17 11 10 12 12 8 11 18 15 130 +2 

2017 /2018 13 16 17 11 10 12 12 10 11 18 128 -2 

2018 / 2019 16 13 16 17 11 10 12 14 10 11 130 +2 
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«Inkluderende læringsmiljø» er et felles prosjekt mel-
lom alle kommunene i KnpS (med unntak av Kristian-
sand som har en tilsvarende satsing).  
 

Barnehagen og skolen forsøker å delta på de kursrek-
ker og enkeltkurs som Fylkesmannen eller Knutepunkt 
Sørlandet arrangerer. Lærerne deltar også i fagnett-
verk i regi av KnpS i fagene norsk, matematikk, eng-
elsk og “fag for småtrinnet”. 
 

VOPS ønsker fortsatt å bidra ekstra til utdanning i 

kommunen, ved å ta i mot og veilede lærlinger. Dette 
ser vi på som positivt for både bygd, kommune og 
oppvekstsenter – og som en viktig og naturlig del av 
vår oppgave; læring og kunnskap. På VOPS får lær-
lingene anledning til å utøve praksis både i barneha-
gen, på sfo og i skolen i løpet av læretiden.  

En lærling tok fagbrevet våren 2014, mens en ny star-
tet læretiden sin hos oss høsten 2014. Vi ønsker også 
å kunne ta i mot en lærling til høsten 2015.  

Vatnestrøm oppvekstsenter er en kombinert 
barnehage, SFO og skole, med ansvar for opp-
læring av barn fra 0 til12 år. Vår pedagogiske 
plattform sier noe om hvordan vi ønsker å gi 

best mulige oppvekst vilkår for barn og unge i 
Iveland; LEK (og) LÆRING (i) TRYGGHET (og) 
TRIVSEL. 
 
Endring i økonomisk ramme 

Mulig effektivisering: 
Enheten har allerede i dag et utstrakt samar-
beid mellom barnehage, SFO og skole som gir 
stor effektivisering. Det kan nevnes felles bhg 
og SFO om morgenen/ettemiddagen og i alle 

ferier, fleksibel bruk av ansatte ved vikarbehov 
og felles inventar/utstyr.  

Lønnsutgifter utgjør i all hovedsak den største 
utgiftsposten for enheten. Man bør unngå å re-
dusere det pedagogiske tilbudet til barn og ele-
ver, så mulig effektivisering må ses etter på 
andre, langt mindre økonomiske områder (f.eks 
drift, kompetanseutvikling, utstyr/inventar).   
 

Kompetanseutvikling:  
Oppvekstsektoren i Iveland kommune står foran 
en spennende og utfordrende tid, med store 

satsingsprosjekter. Satsingene involverer på 
alle nivå, fra skoleeier til foresatte – hvor de 
som har sitt daglige arbeid innen oppvekst i 

kommunen skal stå for en stor del av utvik-
lingsarbeidet. Dette krever stor kompetanse hos 
den enkelte. Kvalifisert for framtida, med 
«Inkluderende læringsmiljø» som den største 
enkeltsatsingen, vil kreve mye av personalet 
framover. Om satsingen lykkes i ønsket grad, 
vil blant annet være avhengig av tilstrekkelig 

mulighet for kompetansebygging i personalet.  
 

Barnehagen har behov for kompetansebygging 
innen arbeid med små barn, tidlig innsats og 
språk- og språkutvikling, mens skolen ønsker 
økt fagkompetanse innen realfag og engelsk. 
For hele enheten vil psykososialt miljø og læ-

ringsmiljø være viktige utviklingsområder.  
 
Utviklingsmål og veien videre:  
Barnehagene og skolene i Iveland har et sort 
fokus på satsingen «Kvalifisert for framtida – 
den beste utgaven av seg selv». Tiltak som 

Kvello-modellen og «Det er mitt valg» er allere-

de implementert og skal følges opp videre. In-
neværende bhg/skole-år og framover ønsker vi 
å jobbe særskilt med overganger (bhg-skole-
ungdomsskole-videregående skole), foreldre-
samarbeid og ikke minst Knutepunkt Sørlandets 
store satsing; Inkluderende læringsmiljø. 

Enhet 22: Vatnestrøm oppvekstsenter 

 
 Elever 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 5.tr 6.tr 7.tr Sum 

End-
ring 

14/15 8 5 5 2 2 0 0 22   

15/16 2 8 5 5 2 2 0 24 +2 

16/17 7 2 8 5 5 2 2 31 +6 

17/18 8 7 2 8 5 5 2 37 +6 

18/19 6 8 7 2 8 5 5 41 +4 

19/20  6 8 7 2 8 5   
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Barnehage-

år/ 
Årstall født 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

2004 

10 

          

2005 

16 

        

2006 

16 

      

2007 
9 

13 

    

2008 
6 

16 

  

2009   
8 

15 2010     
7 

2011       
9 

2012         
7 

2013           

Sum 3-5-
åringer 

            

Sum 1-2-
åringer 

            

Sum totalt 19 22 24 20 25 22 

Trinn/ 
Sko-
leår 

1.tr. 2.tr. 3.tr. 4.tr. 5.tr. 6.tr. 7.tr. Sum Endring 

14/15 8 5 5 2 2 0 0 22   

15/16 2 8 5 5 2 2 0 24 +2 

16/17 7 2 8 5 5 2 2 31 +6 

17/18 8 7 2 8 5 5 2 37 +6 

18/19 6 8 7 2 8 5 5 41 +4 

19/20   6 8 7 2 8 5     

Utviklingsmål for Iveland skole 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Kvalifisert for fremtiden 1) Foreldresamarbeid 

2) Overganger 

3) Inkluderende læringsmiljø 

1) Enheten får bedre skår 

på brukerundersøkelser 

2) Reviderte overgangspla-

ner 

3)Inkluderende læringsmil-

jø implementeres i enheten 

1) Foresatte og ansatte 

opplever gjensidig godt 

samarbeid 

2) Ny planer brukes aktivt 

3) Inkluderende læringsmil-

jø er implementert i enhe-

ten og man ser resultater 

av arbeidet 

Kompetanseutvikling 1) Kurs/kompetanseutvikling for hele perso-

nalet i inkluderende læringsmiljø 

2) Videreutdanning/etterutdanning 

1) Personalet får  økt og 

tilstekkelig kompetanse 

innen inkl. læringsmiljø 

2) Enheten deltar på etter-

utdanning i regi av FMAA 

og KnpS 

 2) En lærer fullfører videre-

utdanning i engelsk 

2) En lærer fullfører videre-

utdanning i matematikk 

2) En barnehagelærer tar 

etterutdanning i språkopp-

læring 

Læring 1) Veilede lærlinger 1) Tegne kontrakt med ny 

lærling fra høsten 2015 

 1) 2 lærlinger tar fagbrev 
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Kompetanseutvikling 
Oppvekst i Iveland har på bakgrunn av målene i 
«Kvalifisert for framtida» lagt en langtidsplan for etter
– og videreutdanningsbehov i skolen og barnehager i 

Iveland. Denne er lagt til grunn for strategisk kompe-
tanseplan. Planen tar også hensyn til nasjonale sats-
ninger og føringer. Skaiå barnehage ser at det er be-
hov for kompetanseheving innenfor småbarnspedago-
gikk, tidlig innsats, språk og psykososialt miljø i bar-
nehagen.  

 

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid er også et vik-
tig satsningsområde. 
 
Utviklingsmål og veien videre 
Skaiå barnehage er i stor vekst, å ønsker fortsatt god 
kvalitet i tjenestetilbudet. I henhold til kommunepla-

nens satsning på barn og unge, bygger årsplanen til 
Skaiå barnehage på rammeplanen «kvalifisert for 
framtida» og innspill fra foreldrene. Overordnet mål 
for barnehageåret 2014-2015 er: «I Iveland får alle 
barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av 

seg selv. De mestrer grunnleggende ferdigheter og er 
kompetente for videre utdanning og arbeidsliv».  

 
Barnehagen jobber med fagområdene over en treårs-
periode og fordyper seg i enkelte av fagområdene 
hvert år. Dette året er det «språk, tekst og kommuni-
kasjon» og «kropp, bevegelse og helse» de fordyper 
seg i. 
  

Barnehagen har stort fokus på å styrke barnas psykis-
ke helse. Det samarbeides tett med helsestasjonen og 
hele personalet blir dette året kurset i 

«Trygghetssirkelen», som er utgangspunkt for vår 
forståelse av relasjon og samspill med barna. 
 

Inkluderende læringsmiljø, Kvello modellen og «Det er 
mitt valg» er viktige faktorer for å øke kvaliteten på 
det pedagogiske arbeidet, spesielt innenfor lærings-

Skaiå barnehage omfatter drift av barnehage 
og spesialpedagogiske tiltak. 
 
Endring i økonomisk ramme 

På grunn av stor søkermasse til både første og 
andre opptak i 2014, må rammen økes for å ha 
tilstrekkelig bemanning. Den pedagogisk be-
manning må være «tilfredsstillende» etter bar-
nehageloven. 

 
Tilpasning til den økonomiske rammen har vært 
gjennomført de seneste årene, og Skaiå barne-
hage har standard bemanning, sammenlignet 
med andre barnehager. 

 
Lov om barnehager fastsetter en minimums-

standard for pedagogisk bemanning, kompetan-
se og areal i forhold til antall barn. Utover dette 
bestemmer kommunen selv øvrige bemanning, 
som må være «tilstrekkelig» for å drive en til-
fredsstillende pedagogisk virksomhet. Virksom-
heten reguleres også etter vedtekter for barne-
hagene i Iveland kommune. 

 
Mulig effektivisering 
Det arbeides med å effektivisere administra-

sjonsressursen gjennom omorganisering og 
bruk av digitale verktøy. Det er fokus på tidlig 
innsats for å oppdage vansker og sette inn rett 

hjelp tidlig. På sikt kan det redusere segrege-
rende tiltak både i barnehage og skole. 

Enhet 23: Skaiå barnehage 
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Utviklingsmål for Skaiå barnehage 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–18 

Kvalifisert for 

framtida 
Kvalifisert for framtida er grunnlaget for 

alt vårt pedagogiske arbeid, og vi har 

hovedfokus på tre av satsningsområde-

ne: læringsutbytte, læringsmiljø og 

overganger.  

Inkluderende læringsmiljø igangsettes i 

løpet av dette barnehageåret. Vi rap-

porterer om hvordan det jobbes. 
 

 

Fokus på kompetanse i henhold til kva-

lifisert for framtida og strategisk kom-

petanseplan. 

Personalet er godt kjent med 

Kvalifisert for framtida og 

inkluderende læringsmiljø, 

og kvalitetskjennetegnene er 

utarbeidet og lokalt tilpas-

set.  

Det jobbes med tre av sat-

singsområdene, og evaluerer 

underveis. 

 

Vi har fokus på å rekruttere 

og etterutdanne personalet i 

henhold til kvalifisert for 

framtida og strategisk kom-

petanseplan. 

Kvalifisert for framtida er inn-
arbeidet i barnehagens mål og 
pedagogiske arbeid. Vi har rett 
kompetanse og tilfredsstillende 
pedagogisk bemanning for å 
kunne nå målene og se resulta-
ter.   
 
Vi jobber målrettet med de 
ulike satsningsområdene. 
Vi ser gode resultater av arbei-

det. 

Utvide arealet, 
Legge til rette 

for vekst 

Skaiå barnehage er svært presset på 

areal. Allerede vinteren 2015 må det 

sees på midlertidige løsninger for å 

imøtekomme søkermassen. 

Finne tilfredsstillende midler-

tidige løsninger som gjør at 

vi kan ta imot de barna som 

søkes inn i Skaiå barnehage. 

Etablere permanente bærekraf-

tige løsninger. 

Ressurseffektiv 

drift 
Tilpasse driften i forhold til den økono-

miske rammen. 
 

Etablere gode rutiner og utnytte perso-

nalressursene på best mulig måte i takt 

med veksten. Ha fokus på ledelse, både 

overordnet og på avdelingsledernivå for 

å kunne bygge en bærekraftig organisa-

sjon som fungerer i alle ledd.  

Prøve ut digitale verktøy som effektivi-

serer administrasjonsressursen. 
 

Fokus på tidlig innsats og tverrfaglig 

arbeid for å kunne sette inn rett hjelp 

tidlig og kanskje unngå enkeltvedtak og 

utfordringer videre i skolen. 

 

Fokus på sykefravær, siden dette er en 

stor belastning både økonomisk og for 

Prøve ut ny organisering, og 

evaluere våren 2015. 
Jobbe med å styrke ledelse i 

alle ledd. 
 

 

Kvello modellen, kursing i 

«trygghetssirkelen» og sam-

arbeid med helsestasjonens 

«trygg tidlig» er noe av det 

vi skal jobbe med i forhold til 

tidlig innsats. 
 

 

Utarbeide og jobbe etter 

handlingsplaner i forhold til 

sykefravær og arbeidsmiljø. 

 Ny organisering er satt i sys-

tem og vi klarer å utnytte per-

sonalressursen på best mulig 

måte til gode for tjenestetilbu-

det.  

 

Barnehagen klarer å tilpasse 

driften til den økonomiske ram-

men. 
 

Vi jobber målrettet og ser re-

sultater i forhold til arbeidet 

med tidlig innsats. 
 
Sykefraværet er redusert og 
trivselen er fortsatt høy i Skaiå 
barnehage. 
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Omsorgstrappen tilsier at dagens tjenestestruktur 
bidrar til at yngre eldre kanaliseres til høyere nivå på 
omsorgstrappen enn det som er strengt tatt nødven-
dig, ut fra en helsefaglig vurdering.  

Iveland kommune ønsker derfor å satse på boliger 
med heldøgns bemanning, spesielt tilrettelagt bogrup-
pe for personer med demens. Lokalene til Iveland 
Bygdeheim har derimot flere utfordringer slik de frem-

står i dag. Med bla dette som bakgrunn foreligger det 

vedtak om utbygging og ombygging av Iveland bygde-
heim, nettopp for å kunne gi riktig hjelp til riktig tid på 
rett sted.  

Demens og boliger er hovedsatsinger innen pleie og 

omsorg. Tilbud til pårørende er et av satsingsområde-
ne i Demensplan 2015. Informasjon og støtte er av 
stor betydning for at personer med demens og deres 
pårørende skal få den hjelpen de trenger, og opple-
ve trygghet i hverdagen. Ordningen finansieres gjen-
nom tilskudd fra Helsedirektoratet/Aldring & Helse. 

Iveland kommune startet januar 2014 opp med pårø-
rendeskole og samtalegrupper i sammen med Venne-
sla kommune.  

Dagaktivitetstilbud for personer med demens. 
Hjemmeboende personer med demens kan ha stor 
nytte av tilrettelagte tjenester som dagaktivitetstilbud. 
Formålet med et dagaktivitetstilbud er blant annet å 
bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, 
trygghet og opplevelse av mestring.  

Iveland kommune har opprettet tre plasser finansiert 

av Helsedirektoratet/Aldring & Helse. Målet er å utvide 
antall plasser til fem fram mot 2018. Dette er også en 
viktig avlastningsordning for pårørende. 

Demensplan 2015 inneholder målsetting om å 

bedre tilbudet for diagnostikk og utredning av perso-

ner med kognitiv svikt og demens.  
 
Kompetansetiltak 

Demenskoordinator er en person med helsefaglig bak-
grunn som har ansvar for utredning av personer ved 

mistanke om demens og oppfølging av personer med 

demens og deres pårørende i kommunehelsetjenes-
ten. Samarbeider med fastlegene, samt andre ansatte 

som har tatt/tar Demensomsorgens ABC (ett av 

kompetansetiltakene i Demensplan 2015, utviklet og 
administrert av Helsedirektoratet/Aldring & Helse. 

Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kom-

petansemiljø over hele landet). 
 

Iveland kommune har derfor opprettet ordningen med 

Demenskoordinator. 
 

 

 

Beskrivelse/oppgaver 
Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for: 
 
Bygdeheimen, herunder: 

 11 langtidsplasser, somatisk 

 4 langtidsplasser, demens 

 4 korttids-/rehabiliteringsplasser 

 3 plasser dagtilbud hjemmeboende personer 

med demens 

 Kjøkken 

 
Hjemmebaserte tjenester med seks om-

sorgsboliger, hjemmesykepleie, praktisk bistand 
og opplæring, brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA), støttekontakt avlastning utenfor institu-
sjon, omsorgslønn, trykkhetsalarm, matom-
bringing, transporttjenesten for funksjonshem-
mede, ledsagerbevis, samt koordinerende enhet 
(habilitering og rehabilitering). 

 
Endring i økonomisk ramme 

 
Endring i oppgavenivå og stillinger er i all ho-
vedsak henført til rammen for brukerstyrt per-
sonlig assistanse (BPA). 

 

 
Utfordringer og veien videre 
 

Venstreforskyvning av tjenestetilbudet - 
mestringskultur. Med venstreforskyvning menes 

at helsetjenestene i større grad ytes i et tidlige-

re forløp av en sykdom, helst ved at sykdom 
forebygges, og at denne tjenesten ytes nærme-

re pasientens hjem.  

 
Ved å komme tidlig inn i pasientforløp kan man 

forskyve og redusere behovet for kommunale 

tjenester. Personer blir sterkere rustet til å 
mestre egen sykdom, og ta kontroll over eget 

liv.  

 
Hverdagsrehabilitering er et viktig satsings-

punkt her. 

Enhet 30: Pleie og omsorg 
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Utviklingsmål for Pleie- og omsorgstjenesten 

  

Utviklingsmål 

  

Aktiviteter i 2015 
Milepæler for 2015 

Mål 

2015–2018 

Styrket demensom-

sorg 

Bygge videre på  tiltåkene: 

 På rørendeskole 

 Såmtålegrupper 

 Demenskoordinåtor 

 Demensteåm 

 Demensomsorgens ABC 

 Dågtilbud 

 Demensplån 

 Skjermet enhet/tilpåssede boliger 

  
Jånuår- mårs 2015 
Jånuår- mårs 2015 

Løpende 

Løpende 

Løpende 
Løpende 

Juni 2015 
Følger vedtåk 
  

  

Hverdågsrehåbili-
tering 

Utvikle tilbudet/tilpåsse det til de be-

grensede ressursene mån hår i hjemme-

båserte tjenester 

Opplæring åv ålle nyånsåtte 

Løpende 
  
  
  
Løpende 

  

Helhetlig plån for 

Helse & Velferd 

Utårbeidelse åv plån (inkl. demensplån) Oppstårt høsten 2014 Fullføres ilå Økonomi-

plånperioden 
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er et økonomisk veilednings- og rådgivnings prosjekt 
som tar sikte på å arbeide forebyggende ut mot per-
soner som har barn, eller er i etableringsfasen. 
 

«Boveileder tjenesten» er en 50% stilling finansiert av 
Fylkesmannen i Aust Agder og underlagt Helse & Vel-
ferd i Iveland kommune. Stillingen skal arbeide tverr-
faglig og betjener alle personer med hjelpebehov som 
faller innenfor denne type tjeneste.  
 

Mulig effektivisering 

Enheten søker å benytte selvbetjeningsløsninger i 
større grad for å frigjøre tid til oppfølging av personer 
med utvidede behov. Flere oppgaver er lagt til enhe-
ten uten at det er foretatt tilsetting. 
 
Kompetanseutvikling 

Kompetanseutvikling skjer gjennom «kollegadeling», 
NAV`s interne opplæringsmoduler samt fylkesman-
nens kurs. I tillegg følger vi kommunens strategiske 
kompetanseplan.  

Utviklingsmål og veien videre 

Ett mål i kommuneplanens samfunnsdel er å beholde, 
utvikle og rekruttere dyktige og motiverte medarbei-
dere.  
 

NAV Iveland`s medarbeidere er vårt viktigste verktøy 
for å bidra til at Iveland kommune skal bli et godt sted 
å bo. Beholde ansattes kunnskap og engasjement 
ovenfor kommunens innbyggere er avgjørende for at 
NAV skal lykkes i sitt arbeide.  

NAV Iveland er i et partnerskap mellom kom-
mune og stat. 
  
Endring i økonomisk ramme 

 
NAV Iveland - kommunal del omfatter øko-
nomisk sosialhjelp, råd og veiledning, gjeldsråd-
givning, husbankens låne-/tilskuddsordninger 
samt bostøtte, Kvalifiseringsprogrammet, flykt-
ningarbeid, utleie av kommunale boliger, rusar-

beid og krisesenter. 
 
NAV vil arbeide målrettet for at Iveland kom-
mune skal være et godt sted og bo. Vi vil ha 
fokus på økonomisk veiledning og rådgivning, 

og bruker ressurser inn mot forebyggende ar-
beid. Det er et spesielt fokus i forhold til familier 

som lever under trang økonomi. 
 
NAV Iveland ønsker å møte brukerne med re-
spekt og en positiv innstilling, samtidig som 
man til enhver tid må holde seg innenfor gjelde-
ne lovverk. Det siste året har det vært økning i 
mer komplekse saker som krever mer tverrfag-

lighet og lengre oppfølgingsløp.  
 
Nav har to prosjekt finansiert av Fylkesman-

nen og arbeids– og velferdsdirektoratet: 
 
«Bedre mitt barns levekår i Iveland kommune» 

Enhet 31: Nav kommune 

Utviklingsmål for NAV 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015 — 2018 

Ressurseffektiv 

drift 
Bosette flyktninger i henhold til kommunestyrets 

vedtak. 
  
Arbeide forebyggende gjennom å tilby økonomisk 

veiledning og rådgivning på et tidlig stadie. 

Fortsette å  arbeide med smart 

ressursutnyttelse av personale på 

tvers innad i enheten, samt benytte 

frivillige lag og foreninger så langt 

det lar seg gjøre til ulike oppgaver. 

Bosetting av flyktninger skal finansiere 

seg selv gjennom tilskudd fra IMDI. 

Fokus på foreld-
rene til  barn som 
vokser opp i 
familier med 
trange økono-
miske rammer. 

 Gi økonomisk veiledning og rådgivning 

 Tilby aktivitetspakke til barna 

 Tverrfaglig samarbeid med Helsestasjon, 

Psykisk helse, Kulturavdeling, skoler og 

barnehager i iveland kommune 

Tilby et kvalitetsmessig godt veiled-
nings tilbud, som bidrar til bedre 
økonomi i barnefamiliene som del-
tar. 

Videreføre mål for 2015. 

Beholde, utvikle 

og rekruttere 

dyktige og moti-

verte ansatte 

 Følge opp mål i HKI, ut fra medarbeider-

undersøkelsen 
 La ansatte få ansvar, tillit og nødvendig 

kompetanseheving løpende for å ivareta 

sine arbeidsoppgaver. 

Ha et godt arbeidsmiljø hvor ansatte 

trives og velger å ha NAV Iveland/ 

Iveland kommune som sin arbeids-

giver. 

Ha et godt arbeidsmiljø hvor ansatte 

trives og velger å ha NAV Iveland/ Ive-

land kommune som sin arbeidsgiver 
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Enhet 32: Helseavdelingen 

Helseavdelingen utøver legetjenester med 

fastlegeordning, legevaktsamarbeid med Ven-

nesla og Kristiansand, Helsestasjonen, Psykia-
tritjenesten, Jordmortjenesten, Fysioterapi og 

Frisklivssentral/folkehelsearbeid. 

 
Endring i økonomisk ramme 

 

For Helseavdelingen er det ikke planer om orga-

nisasjonsendringer som medfører rammeend-
ringer i 2015.  

I rammen for 2015 trekkes samhandlingsmidle-

ne ut, som utgjør 1,385 mill. kr. For øvrig er 

det ingen vesentlige endringer i rammen. 

 

Mulig effektivisering 
Øke utnyttelsen av kapasitet. Gjennomføring av tiltak 

som kan redusere uteblivelse fra timeavtaler. Noe re-

dusert tilgjengelighet for publikum enkelte dager. 
 

Folkehelseplanen vektlegger felles satsing på tvers av 

enhetene, og vi søker å utnytte tilgjengelige ressurser 
på enhetene for helsefremmende og forebyggende 

tiltak.  

 

Kompetanseutvikling 

Oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten vil de 

nærmeste årene gi økte kompetansebehov. 

 

Utviklingsmål og veien videre 
Statsbudsjettet fokuserer det kommunale ansvaret 

som gjelder psykiatri og rus, og det forventes økte 

utgifter på disse områdene de neste årene. Psykisk 
helsetjeneste og Helsestasjonen vil få en enda viktige-

re rolle fremover. Fokus vil være på tidlig forebygging 

og behandling.  
 

For øvrig fokuseres høy kvalitet på helsetjenesten, 

høy kompetanse og tidlig forebygging. 
 

 

 

Utviklingsmål for Helseavdelingen 

  
Tiltak 

  
Aktivitet i 2015 

Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Høy kvalitet Videre fokus på kvalitet i tjenestene, internkontroll 

mv. 
Velfungerende Kvalitetslos i bruk på 

alle prosedyrer og  internkontroll. 
Være godt rustet for nye tilsyn fra helse-

myndighetene 

Relevant kompe-

tanse 
Intern og ekstern undervisning/kurs Videreføre internundervisning i 

minst samme omfang som 2014. 
Kompetanse tilpasset tjenestene for å 

imøtekomme fremtidige oppgaveend-

ringer 

Ressurseffektiv 
drift 

God økonomistyring på den interne driften Holde budsjett Tilpasse økte oppgaver best mulig 

innenfor etablert tjenestetilbud for å 

unngå store budsjettøkninger 
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tilknytning til servicetorget/tidligere mineralsamling.  
 
Det er kjøpt inn en selvbetjeningsløsning i Åkle, noe 
som gir en fleksibel bruk av tilbudet. Videre driftsform 

vil vurderes kontinuerlig. 
  
Kulturskolen tilbyr man undervisning til 15 barn og 
ungdom ekskl. skolekorpset. Etterspørselen er om-
trent den samme som foregående år. En av lærerne er 
engasjert i musikkundervisning på Iveland skole.  
 

Løpende oppgaver: Kommunestyret har gjennom 
enkelte vedtak de siste årene bevilget noe mer penger 
til kulturarbeid.  Planlegging, koordinering og gjen-
nomføring av tiltak skissert i rapporten «Nøkkerosen» 
samt gjennomføring av «Ivelandsdagene» er eksemp-
ler på dette. Et annet vedtak er beslutningen om å 

flytte dagens folkebibliotek fra 3. etasje i kommune-
huset og ned til sentrumsbygget Åkle. 
 
Det ble i 2010 inngått en samarbeidsavtale med Ven-
nesla kommune (Moonlight Vennesla) om ungdomsar-

beid der aktiviteten er lagt til Ivelandstaua. Tjenesten 
administreres gjennom oppvekstkontoret, men kultur-

avdelingen er involvert i en del informasjonsarbeid, 
støtteordninger mv. 
 
Kompetanseutvikling:   
Næringsbygget Åkle vil fremstå med gode teknologis-
ke løsninger for programvare og informasjon.  
 

Nye hjemmesider gir organisasjonen gode muligheter 
for bruk av digitale løsninger internt og mot innbyg-
gere/samarbeidspartnere. Dagens valg må sees i sam-

menheng med fremtidens valg av IKT-løsninger inn 
mot Knutepunkt Sørlandet. 
 

Kompetanse kreves for å kunne ivareta og videreut-
vikle seg innen fagområdet.  
 
Utviklingsmål og veien videre, jf tabell: 
 

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 enkeltpersoner både i 
kommunen og regionen for å styrke det lokale 
kulturtilbudet innenfor bevilgede rammer. Ung-

domsarbeidet på Ivelandstaua utvikles gjennom 

et samarbeid mellom oppvekstkontor, kulturav-
deling, frivillige og ansatte ved Moonlight Ven-
nesla. 
 
Endring i økonomisk ramme 

 

Endring i netto budsjett utgjør i all hovedsak 
overføring av strømutgifter (82 pst) til å ligge 
sentralt under avdeling Drift og utvikling. Videre 
er det lagt inn noe redusert ramme til kultur-
midler, nærmiljøtilskudd, kulturgruppa og Ive-
landsdagene. 
 

Mulig effektivisering 
Ytterligere reduksjon i rammen vil kunne om-
handle frie midler tilknyttet politiske vedtak og 

føringer. For øvrig vil en reduksjon i midler til 
sponsorarbeid gi en innsparing på kr. 80.000. 
 

Iveland folkebibliotek flytter til nye lokaler i 
Åkle november 2014. Bibliotek tilbudet deles nå 
opp med en hoveddel på Åkle, et skolebibliotek 
i eksisterende lokaler administrert av skolen 
samt et magasin («folkebibliotek del 2») i nær 

Enhet 40: Kultur og informasjon 

Utviklingsmål innen kultur og informasjon: 

 Tiltak Aktivitet i 2015 
Mål for 
2015 

Mål 
2015–2018 

Videreutvikle en ny, 

oppdatert og motiver-

ende biblioteksamling 

på Åkle. 

- Komme godt i gang 

- Bli en møteplass for bygdefolket 

- Vurdere prosjekter/prosjektmidler 

- Godt omdømme 

- Bli en møteplass for bygdefolket 

- Arrangement 

- Økt utlån 

- Et lokalt kultursentrum 

- Være en støttespiller for økt leselyst 

og gode resultater innen skolefaglig 

område 

Videreutvikle dagens 

kulturtilbud 
- Videreføre arbeidet i «kulturgruppa» mht plan-

legging, koordinering og gjennomføring. 

- «Ivelandsdagene» videreføres 

- Unngå ventelister i kulturskolen 

- Gjennomføre minimum 6 arrange-

ment i samarbeid med lokale lag/

foreninger/enkeltpersoner 

- Kulturskolens elever blir med på 

regionale arrangement 

- Gjennomføre gode kulturarrangement 

for alle deler av befolkningen i samar-

beid med lag og foreninger  

- En elev fra kulturskolen til UKM lands-

mønstring 

Informasjon - Benytte hjemmesider, facebook og evt andre 

medier for informasjon 

- Videre opplæring av noen ansatte 

- Etablere en «ordentlig» kommunal 

facebook-side 

- Minimum 4 stjerner på DIFI 

- Innføre intranett 

- Alltid oppdatert 

- Tilby innbyggerne digitale løsninger i 

tråd med etterspørsel og behov 

- Økt kompetanse  

- Alltid oppdatert 



Budsjett og økonomiplan 2015-2018                                                                                                                                                          44 

 

Prosjekter: Prosjektet Åkle er under utvikling, der 
næringsbygget er tatt i bruk og flere leiligheter er un-
der oppføring. Uteområdet er under opparbeidelse 
med fokus på universell utforming og folkehelse. Det 

planlegges tilrettelegging for fysisk aktivitet i området 
rundt Åkle. 
 
Byggeprosjekter: Drift og utvikling vil være sentral i 
realiseringen av investerings-prosjektene som det leg-
ges opp til i økonomiplanperioden. Avdelingen involve-

res i  hele prosessen fra planlegging, via byggeledelse 

til oppfølging og fremtidig drift av ferdigstilte prosjek-
ter.  
 
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV):  
Forvaltning av bygg gjennomføres i samråd med en-
hetene. Vedlikehold av veger har høy prioritet, og en 

ønsker gjennom et investeringsprosjekt i økonomipla-
nen med større fokus på asfaltering og opprusting av 
broer.  
 
Mulig effektivisering 

Midler avsatt til vedlikehold er redusert, noe som føl-
ger av reduksjon i rammen fra 2013. Dette innebærer 

mer fokus på en mest mulig effektiv utnyttelse av per-
sonell- og utstyrsressursene. FDV-planen er styrende 
for de vedlikeholdsoppgaver som skal gjennomføres. 
Det er behov for å utføre flere oppgaver med egne 
folk, og i størst mulig grad redusere innkjøp av ekster-
ne tjenester til bygg og kommunale veger.  
 

 
Kompetanseutvikling 
Avdelingen arbeider aktivt for å beholde og eventuelt 

rekruttere kvalifisert fagpersonell til et godt arbeids- 
og fagmiljø. Utnyttelse av fagkunnskap, erfaring og 
faglig oppdatering, skal gjøre avdelingen i stand til å 

påta seg styring og gjennomføring av investerings-
prosjektene i økonomiplanperioden. Investeringspro-
sjektene krever høy kompetanse på regelverk om of-
fentlige anskaffelser, da det er stadig vanligere for 
avviste aktører å overprøve tildelinger i rettsvesenet.  
 
Utviklingsmål og veien videre 

Det henvises til avdelingens tabell for utviklingsmål, 
som angir tiltak og aktivitet for hhv. drift og investe-

ring i økonomiplanperioden. 
 

Drift og utvikling omfatter forvaltning, drift 
og vedlikehold av kommunens bygninger, og 
anlegg for vann og avløp. Kommunale veger og 
grøntanlegg. Samfunns- og næringsutvikling,  

kart og oppmåling, landbruk, geologi, sam-
funnssikkerhet og beredskap.  
 
Endring i økonomisk ramme 

 
Rammen for avdelingen ble fra 2013 til 2014 

redusert med om lag 11 pst. Rammen for 2015 
er økt med kr 1,73 mill. kr. Dette skyldes i ho-
vedsak at alle kostnader til strøm og alarman-
legg er flyttet fra enhetene og inn til Drift og 
utvikling. Den reelle styrkingen er på kr 0,2 

mill. kr som bl.a. skal dekke økte driftstilskudd 
til Setesdal Brannvesen IKS. Tilskuddsordningen 

til private veger på kr 0,2 mill. kr er forutsatt 
fjernet.  
 
Kommunal boligutvikling: Utbyggingen av 
Åkle er godt i gang, og vil dekke et tradisjonelt 
tomrom i lokalt boligmarked. Interessen for lei-
ligheter er høy. Potensielt kan Åkle bidra til en 

folketallsøkning i kommunen på om lag 100 
personer, som med dagens inntektssystem kan 
bety mellom kr 3,5 mill. kr og 5 mill. kr i økte 

rammeoverføringer.  

 
Private boligområder: Det ventes aktivitet 
både i Skislandsåsen, Bjørnehatten og Heimre-
neskilen boligfelt i 2015. Kommunen har 9 ene-
boligtomter i Bjørnehatten som planlegges opp-

arbeidet i løpet av året.  
 
Næringsutvikling: Drift og utvikling vil i 2015 
opprettholde en satsing på nærings- og stedsut-
vikling i tråd med den nylig vedtatte samfunns-
delen av kommuneplanen.  

 

Enhet 60: Drift og utvikling 
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Utviklingsmål for Drift og utvikling 

Tiltak 
Aktivitet i 2015 Mål for 

2015 
Mål 

2015–2018 

Gjennomføre de vedlikeholds-
oppgaver som fremkommer i 
FDV- planen for kommunens 
bygg, veier og anlegg.  

Planlegge å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte 
ved å tilpasse innleid hjelp opp mot egne ressurser, slik at 
kommunen får mest 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 sam-
arbeid. 
  

Tilstrebe god standard på 
veier, bygg og anlegg til det 
beste for våre innbyggere. 
 
 
Videreføre ENØK tiltak på 
kommunale bygg.  

Opprettholde en til-
fredsstillende ramme 
for vedlikehold. 
 
 
Redusere energiforbru-
ket med 30 % fra 2012 
nivå.  

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

Reguleringsplan for Birketveit sentrum 
 
Selge kommunale tomter. 
 
Videreføre opparbeidelse av uteareal på Åkle 
 
Følge opp investeringsprosjekter i perioden  

Ferdigstille reguleringsplan 
for Birketveit. 

 
Opparbeide tomteområde på 
Bjørnehatten.  
 
Opparbeide uteareal på Åkle 
i takt med salg av leiligheter. 

Arbeide for at avdeling-
en tilføres ressurser til 
opparbeidelse av infra-
struktur, slik at bygge-
aktiviteten kan ta seg 
opp. 

Investeringer  Avdelingen vil måtte bruke betydelige ressurser på oppføl-
ging av kommunens investeringsplan  

Byggeledelse på utvidelse og 
ombygging av bygdeheimen 
og øvrige investeringspro-
sjekter.  

Gjennomføring av 
vedtatte investerings- 
prosjekter i perioden. 

Videreutvikle avdelingen.  Bruke personell på en optimal måte tilpasset den økono-
miske rammen. Gi faglige utfordringer, sosial tilhørighet, 
ansvar og konkurransedyktige betingelser.  

Prioritere arbeid med investe-
ringsprosjektene og fordele 
ressursene på en hensikts-
messig måte.     

Beholde og videreutvik-
le avdelingens medar-
beidere. 


