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Økonomiplan 2016-2019 

Budsjett 2016 

 

Vedtak fra kommunestyret 10.12.15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2016-2019 basert på de 
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, 
økonomiske hovedoversikter og vedtatt endringer for punktene 2., 4. og 6. 

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og 
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2016: 

For 2016 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: 
Årsavgift for vann Økning 22,7 pst 
Årsavgift for kloakk Økning 22,7 pst 
Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 2,7 pst 
Tilkoblingsavgift for vann Økning 2,7 pst 
Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 2,7 pst 
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 2,7 pst 
Renovasjonsavgift Ingen økning 
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 22,7 pst 
Gebyr for kart og delingsforretninger Økning 22,7 pst 
Gebyr brøyting private veier  Økning 2,7 pst 
Kommunalt eide boliger  Økning 2,7 pst 
Leiesatser idrettshallen  Økning 2,7 pst 
Foreldrebetaling i barnehager Kr. 2 655,-/mnd. 
Foreldrebetaling i SFO for 11 mnd., søskenmoderasjon (30 pst) Økning 2,7 pst  
Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100/påbegynt time 

Informasjon (les vedtaket slik): 
 

Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer 
som kommunestyret vedtok i møte 10. desember 2015. 
Eksempel: Rådmannens forslag til økning av årsavgift for vann og kloakk på 
22,7% i punkt 2 er justert i punkt 13 etter behandlingen i kommunestyret. 
Vi anbefaler å lese hele vedtaket! 
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Gebyr for sen henting SFO/barnehage Kr. 300/påbegynt time 
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,7 pst 
Middagsbetaling på bygdeheimen Økning 2,7 pst 
Dagopphold bygdeheimen Økning 2,7 pst 
Korttidsopphold bygdeheimen Økning 2,7 pst 
Trygghetsalarm Økning 2,7 pst 
Full kost bygdeheimen Økning 2,7 pst 
Transport (middagsombringing) Økning 2,7 pst  
Egenandeler hjemmehjelp 
Inntekt under 2G    Økning 2,7 pst 
Inntekt 2 - 3G  Økning 2,7 pst 
Inntekt 3 - 4G  Økning 2,7 pst 
Inntekt 4 - 5G  Økning 2,7 pst 
Inntekt over 5G  Økning 2,7 pst 

 
Purregebyr biblioteket Inntil totalt Kr 130,- 
Bevillingsgebyr for salg av øl Veiledende sats 
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol Veiledende sats 
Gebyr for kunnskapsprøve Veiledende sats 
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang Veiledende sats 

Beløp avrundes til nærmeste hele krone. 

3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og 
samlet beløp til fordeling drift 106,992 mill. kr: 

 
 

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2016: 
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5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016 på samlet 83,963 
mill. kr, herav 2 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved å benytte 
ubrukte lånemidler og opptak av formidlingslån på kr. 1,0 mill i Husbanken. Kommunestyret 
godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 31,0 mill. kr til kommunale 
investeringsformål, med nedbetaling over 20 år.: 
 

 
 

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2016 på 83,963 
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger: 
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JB 2015 = Justert budsjett 2015 

 
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og 
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og 
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene. 

 
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2016-2019 og 
årsbudsjett 2016 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig. 

 
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i 
investeringsregnskapet. 

 
10. For eiendomsskatteåret 2016 skriver Iveland kommune ut eiendomsskatt på verk og bruk 
jf. Eiendomsskatteloven (esktl.) §3 1. ledd bokstav c. Eiendomsskatten fastsettes til 7 promille 
jfr. Esktl. § 11 1. ledd. 

 
11. Skatt for 2016 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser 
som vedtas av Stortinget. 

 
12. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 
pst av frie inntekter. 

 
13. Vann og kloakkavgiftene samt byggesaksgebyrer økes med 2,7 %. Tapte inntekter for 
rammeområdet Drift og Utvikling blir ca. 600.000,- i forhold til rådmannens forslag, dekkes 
inn med redusert avsetning ubundne avsetninger. 
Tjenesteutvalget får i oppdrag å se på kapasitet, ressursbruk og effektivitet i Drift og Utvikling, 
for å få et effektivt vedlikehold av kommunens eiendommer 
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14. Rammeområdet Kultur styrkes med 40.000,-, øremerket slik at en unngår reduksjon i 
løypekjøring og for store kutt for kulturgruppa og Ivelandsdagene. Dekkes inn med redusert 
avsetning ubundne avsetninger. 

 
15. Rammeområdet Politisk styring og kontroll reduseres med kr 150.000,-. Beløpet overføres 
ubundne avsetninger. 

 
16. Tilskudd til private veier tas inn i budsjettet med kr 200.000,-. Økte utgifter dekkes inn med 
redusert avsetning ubundne avsetninger. 

 
17. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til tjenesteutvalget om regelverket 
omkring tildeling av tilskudd til private veger. 

 
18. Trinn 5-7 ved Vatnestrøm oppvekstsenter går ved Iveland skole også skoleåret 2016-2017. 

Rådmannen bes fremme en sak til politisk behandling om en eventuell permanent 
overflytting av 5-7 trinn. 

 
19. Før det gjøres nye datainvesteringer i økonomiavdelingen, ber kommunestyret rådmannen 

avklare om det er mulig å samarbeide med eller kjøpe hele eller deler av 
økonomiavdelingens tjenester fra Vennesla kommune. 

 
20. Opprustning av Industribygg på Skaiå strykes fra investeringsbudsjettet i 

økonomiplanperioden. 
 

21. Fremskynde opprustning av uteområde ved Iveland skole til 2017 slik at det ferdigstilles når 
byggetrinn 2 ved Iveland skole er ferdig. Det utnevnes representanter fra FAU og elevrådet 
til planleggingen av skolens uteområde. 

 
22. Det settes av kr 3,0 mill til innkjøp av ny flyktningebolig i 2016. Økte utgifter dekkes inn 

ved låneopptak. 
 

23. Skifte av tak på Iveland kirke igangsettes først når det foreligger en tilstandsrapport. Det 
settes en ramme på inntil kr 1,0 mill. Økte utgifter dekkes inn ved låneopptak. 

 
 
 


