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Saksmappe: 2017/1036 -6472/2017 

Saksbehandler: KSO 

Dato:                   13.11.2017 

 

 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 

  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

   

 

Søknad om kjøp av kommunalt tilleggsareal/overtakelse av kommunal veg  

 
  

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet avslår å ikkje avhende det omsøkte arealet.  

Søkar kan få tilbod om å overta ca. 130 m2 mellom tunet og fylkesveg 403 til ein pris av kr. 

15,- pr. m2, som ei grensejustering. 

 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Samandrag/ konklusjon 
Rådmannen tilrår å ikkje avhende det omsøkte arealet. Søkar kan få tilbod om å overta ca. 

130 m2 mellom tunet og fylkesveg 403 til ein pris av kr. 15,- pr. m2, som ei grensejustering. 

 

Bakgrunn for saka 
Frode Frigstad søker om å overta kommunal veggrunn inn til sin eigedom, gnr. 10 bnr. 24. på 

Bakkemyra. Han ønskjer å ta over drift og vedlikehald av det aktuelle vegstykket. Vegstykket 

er ein del av nedklassifisert parsell av dåverande riksveg 403. Det blir ikkje sagt i søknaden, 

men søkar har inne søknad om å bygge ein mur mot riksvegen, som det ikkje er gitt løyve til 

med bakgrunn i at arealet er kommunal veggrunn.  

Formelt grunnlag 
 

Vurderinger og konsekvenser 
Rådmannen meiner det ikkje er tilrådelig å avhende arealet med tanke på mulig framtidig 

anlegg av gang- og sykkelveg nordover på Bakkemyra. Dette kan bli aktuelt ved fortetting i 

området eller vidare utbygging nordover. Ein ser likevel at det trulig ikkje vil vera aktuelt å 

legge ein slik trase heilt inn i tunet på eigedommen til Frigstad. På denne bakgrunn kan ein 

tilrå å avhende arealet frå nordleg avgrensing og sørover til garasjebygning heilt sør på søkar 

sin eigedom. Prisen kan settast til kr. 15,- pr. m2 etter oppmåling. 

 

Relasjon til kommuneplanen 

Den aktuelle veg stubben er registrert som adkomstvei i kommuneplanen sin arealdel. 

 

Økonomiske konsekvenser 



Arealet ein foreslår å avhende til søkar er anslått til 130 m2. Dette kan overførast som ei 

grensejustering og oppmålingskostnadene vil etter gjeldande regulativ då bli kr. 7300,-. 

Totalkostanda med kjøp av grunn og oppmåling vil då ligge på kr. 9200,-. 

Heile det omsøkte arealet er vurdert til ca. 800 m2. Dette ville eventuelt måtta utførast som ei 

arealoverføring. Oppmålingskostnader ville i så fall bli 18825.- inkludert tinglysing og 

dokumentavgift. 

 

Vedlegg:    

1 Søknad om kjøp av kommunalt tilleggsareal/overtakelse av kommunal veg 

2 kart 

  

 

 
 

 

 

  



 

 
Saksmappe: 2017/601 -6437/2017 

Saksbehandler: FUB 

Dato:                   08.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Tjenesteutvalg  

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

   

 

Iveland kulturskole - videre drift  

 
  

Rådmannens innstilling: 

Fra 01.01.2018 videreføres pianoundervisning i kulturskolen gjennom et samarbeid 

med Vennesla kommune / Vennesla kulturskole. Tilbudet innen gitar/trommer og 

samspill videreføres etter dagens modell. 

Rådmannen får fullmakt til å inngå en skriftlig avtale med Vennesla kommune / 

Vennesla kulturskole 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 
Vår musikkskolelærer innen piano og fiolin avslutter sitt arbeidsforhold i kommunen 

31.12.2017. Stillingen har vært på 25%. Dette gir undervisning til 12-13 barn og ungdom. 

 

Rådmannen foreslår at vi ikke ansetter noen ny musikkskolelærer, men søker samarbeid med 

Vennesla kommune / Vennesla kulturskole. I rådmannens forslag til budsjett / økonomiplan 

er det stipulert en årlig innsparing på kr. 60.000,-   

 

Formelt grunnlag 
I opplæringsloven § 13-6  

 

Vurderinger og konsekvenser 
Enhver kommune skal tilby et kulturskoletilbud til barn og ungdom enten alene eller i 

samarbeid med andre j.fr opplæringslovens § 13-6. Kulturskole tilbudet i Iveland er begrenset 

til musikalske tilbud. Vår piano og fiolinlærer gjennom mange år slutter i kommunen 31. 

desember 2017. Vennesla kulturskole har ledig kapasitet innenfor piano undervisning ved 

Eikeland oppvekstsenter på Hægeland, og tar gjerne imot de elevene som ønsker å fortsette 

etter nyttår. Man har ikke mulighet til å undervise våre ene fiolinelev. 

 

Rådmannen foreslår at man ikke lyser ut stillingen, men inngår et formalisert samarbeid med 

Vennesla kulturskole, foreløpig innenfor piano. I et lengre perspektiv kan det være aktuelt at 

hele kulturskolen i Iveland driftes fra Vennesla kulturskole. Fra 1. januar 2018 og ut skoleåret 



får piano-elevene tilbud om å videreføre sin aktivitet med undervisning på Eikeland 

oppvekstsenter på Hægeland med ny lærer. Fra august 2018 tar man sikte på å kunne 

undervise på Iveland dersom antall elever kan forsvare en slik løsning.  

Rådmannen foreslår at man inngår en intensjonsavtale med Vennesla kulturskole. 

 

I rådmannens forslag til budsjett for 2018 / økonomiplan 2018-2021 er det lagt inn en årlig 

innsparing på kr. 60.000,-. Dette er en stipulert sum og baserer seg på noe mindre 

etterspørsel. Det er grunn til å tro at det vil bli noen færre elever ettersom undervisningen 

flyttes ut av kommunen. 

 

 

Relasjon til kommuneplanen 

Rådmannens forslag til vedtak er ikke i henhold til kap 5 – «Opplevelser for livet», 

underpunkt «Kulturskolen». 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er grunn til å tro at etterspørselen etter pianoundervisning kan bli noe mindre dersom 

undervisningen flyttes ut av kommunen. I rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan er 

summen stipulert til kr. 60.000,- pr år.  

 

Vedlegg:    

  

 

Andre dokumenter i saken: 
Nei 

 

 

 

 

 

  



 
Saksmappe: 2017/519 -6436/2017 

Saksbehandler: FUB 

Dato:                   08.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

 
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

   

 

Utstyr til treningssenter Ivelandshallen  

 
  

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommunestyre bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av 

utstyr til treningssenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble 

behandlet i kommunestyret 15.06.2017. Pengene dekkes inn via kulturbudsjettet.   

Iveland kommunestyre avslår søknaden fra Iveland idrettslag datert 13.10.2017 om et 

tilskudd på kr. 100.000,-. 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 
Iveland skole er nå samlokalisert i nye lokaler. De to midlertidige klasserommene i 

Ivelandshallen omgjøres i disse dager til et treningssenter. Kommunestyret behandlet i møte 

15.06.2017 en intensjonsavtale mellom Iveland idrettslag og Iveland kommune der 

ansvarsforholdene mellom partene tas opp. I avtalen legges det opp til at kommunen bl.a. 

bidrar med kr. 40.000,- i et engangstilskudd samt et begrenset driftsstilskudd pr år gjeldende 

fra 2018. Rådmannen har fått fullmakt til å sluttføre avtalen. 

 

Utstyret til treningssenteret er bestilt og levering er i disse dager. Etter planen vil anlegget 

være i drift i løpet av året. Iveland idrettslag har den 13.10.2017 søkt kommunen om kr. 

100.000,- i tilskudd til innkjøp av utstyr til treningssenteret. De totale kostnadene er på kr. 

570.000,-.  

Rådmannen foreslår å avslå søknaden på bakgrunn av kommunens anstrengte økonomi.  

 

Bakgrunn for saken 
Intensjonsavtalen som er behandlet av kommunestyret 15.06.2017 samt søknad fra Iveland 

idrettslag datert 13.10.2017.  

 

Vurderinger og konsekvenser 
Det nye treningssenteret i Ivelandshallen vil etter planen bli åpnet mot slutten av 2017 og 

lokalene vil bli lyse, trivelige og moderne med helt nytt utstyr levert av Sportsmaster. 

Søknaden er mottatt medio oktober og rådmannen har vurdert den i forbindelse med budsjett 

og økonomiplan, men har ikke funnet rom for en ekstra bevilgning på kr. 100.000,- til delvis 



dekning (ca 20%) av utgiftene ved innkjøp av treningsutstyr.  

Iveland idrettslag har også søkt om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Sør.  

 

Relasjon til kommuneplanen 

Kap 2 «Det gode livet» og kap 5 «Opplevelser for livet» 

 

Økonomiske konsekvenser 

Iveland idrettslag søker om et engangstilskudd på kr. 100.000,-. Rådmannen har ikke funnet 

rom for dette i henhold til budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021.  

 

Vedlegg:    

  

Søknad fra Iveland idrettslag datert 13.10.2017 (2 sider) 
Intensjonsavtalen vedtatt av kommunestyret 15.06.2017 

Andre dokumenter i saken: 
 

Skisser som viser hvordan treningssenteret vil bli seende ut med alt utstyr. 

 

 

 

  



 
Saksmappe: 2017/1029 -6435/2017 

Saksbehandler: FUB 

Dato:                   08.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Tjenesteutvalg 22.11.2017 

 Formannskapet 28.11.2017 

 Kommunestyret 14.12.2017 

   

 

Strategiplan idrett og friluftsliv - handlingsprogram  

 
  

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene for de to neste årene slik: 

1. Ballbinge Vatnestrøm (2018) 

2. Lyspunkter lysløypa Vatnestrøm (2019) 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 
Kommunestyret vedtok «Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2029» i møte 15.12.2016.  

Seks av ni prosjekt i handlingsprogrammet er gjennomført. Tuftepark på Birketveit bygges 

dersom man finner eksterne midler i tillegg til spillemidler.  

I nåværende plan er det «Ballbinge Vatnestrøm» og «Lyspunkter i lysløypa Vatnestrøm» som 

gjenstår. Gjennom prosjektet «Stedsutvikling Vatnestrøm» vil det trolig komme frem flere 

tiltak som kan være spillemiddelberettiget.  

 

Den kommunale andelen til bygging av ballbinge dekkes inn via de midlene rådmannen har 

foreslått å sette av til «Stedsutvikling Vatnestrøm». 

 

Formelt grunnlag 
Aust-Agder fylkeskommune forventer politisk behandling av handlingsprogrammet 

(prioritering av tiltak) man søker spillemidler til. Tildeling av spillemidler baseres i stor grad 

på kommunale prioriteringer. 

 

Vurderinger og konsekvenser 
Kommunestyret behandlet og vedtok «Strategiplan for idrett og friluftsliv» den 15.12.2016.  

 

Handlingsprogrammet, som grunnlag for å søke om spillemidler, ser slik ut: 

 

 
Pri. Ord. anlegg Ans. Totalt            Finansiering Prosjekt gjennomføres: 

    K S Annet Årstall Spillemidler /  

status: 

 

1 Kunstgressbane IK 2,9 2,0 0,9  2017 Vil søke  



2. Lyspunkter IK 0,5 0,2 0,2 0,1 2018 Vil søke  

 
Pri. Nærmiljøanlegg Ans. Totalt           Finansiering Prosjekt gjennomføres: 

    K S Annet Årstall Spillemidler  

1. Tuftepark IK 0,5 0,25 0,25  2017 Søknad ok  

2.  Ballbinge Skaiå IK 0,5  0,25 0,25 2017 Vil søke  

3. Bevegelsesanlegg 

Skaiå 

 

IK 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

2017 

 

Vil søke 
 

4.  Ballbinge  

Iveland skole 

 

IK 

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

  

2017 

 

Vil søke 
 

5. Bevegelsesanlegg 

Iveland skole 

 

IK 

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

  

2017 

 

Vil søke 
 

6.  Sandvolleyball  

Skaiå 

 

IK 

 

0,2 

 

 

 

0,1 

 

0,1 

 

2017 

 

Vil søke 
 

7.  Ballbinge 

Vatnestrøm 

IK 0,33 0,165 0,165  2019 Vil søke  

 

Status pr. november 2017: 
a) Seks av ni prosjekt er ferdigstilt. Tuftepark blir gjennomført dersom den kan finansieres 

gjennom eksterne midler i tillegg til spillemidler. De to siste tiltakene er: 

1. Ballbinge Vatnestrøm 

2. Lyspunkter i lysløypa  

 

Ad.1: I henhold til rådmannens forslag til budsjett 2018 – økonomiplan 2018-2021 blir 

prosjektet «Stedsutvikling Vatnestrøm» fremskyndet til 2018. Man tar sikte på å søke om 

spillemidler til ballbinge i 2018 dersom grendelaget ønsker dette.    

Ad.2: Lyspunktene i lysløypa utsettes til 2019. Prosjektet søkes finansiert gjennom 

spillemidler, kommunale midler samt eksterne parter. Rådmannen har ikke funnet plass til 

den kommunale andelen i forslag til budsjett for 2018. Det vil koste om lag 0,5 mill kr å 

skifte ut samtlige lysarmatur. 

 

Det foregår i disse dager en god dialog med Vatnestrøm grendelag med hensyn til videre 

satsing i bygda herunder trivselstiltak inkl nærmiljøanlegg og friluftstiltak. Det er grunn til å 

tro at man vil søke om spillemidler til flere anlegg i bygda i januar 2019.  

 

Relasjon til kommuneplanen 

Kap 2 «Det gode livet» og kap 5 «Opplevelser for livet» 

 

Økonomiske konsekvenser 

Den kommunale andelen til prosjekter legges inn av rådmannen ifm det årlige 

budsjettarbeidet.   

 

Vedlegg:    

  

 

Andre dokumenter i saken: 
«Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2029» vedtatt 15.12.2016 

 

 

 

 

  



 
Saksmappe: 2017/754 -6465/2017 

Saksbehandler: GHE 

Dato:                   10.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

 
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Tjenesteutvalg 22.11.2017 

 Formannskapet 28.11.2017 

 Kommunestyret 14.12.2017 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger 2018  

 
  

Rådmannens innstilling: 

 

Iveland kommune bosetter 30 personer i perioden mellom 2018-2022 

Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige 

Familiegjenforening kommer i tillegg. 

Iveland kommune arbeider aktivt for å skaffe nok boliger til bosetting av 

flyktninger 

Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for planlegging av 

bosettinger ut fra kapasitet og ressurser. 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

 

Bakgrunn for saken 

Iveland kommune er en av få kommuner med færre innbyggere enn 5000 som i 

2018 blir bedt om å bosette flyktninger. Vi er bedt om å bosette 10 personer. 

Mange kommuner som tidligere har bosatt flyktninger har nå fått tallet betydelig 

redusert eller ikke blitt anmodet i det hele tatt. Dette er med bakgrunn i forventet 

antall flyktninger som skal bosettes i 2018, er helt nede på 4400. 

Iveland kommune er fornøyde med at vi ble anmodet også i 2018, da vi har 

arbeidet hardt i 2017 for å utvikle tjenestene rundt flyktningene ytterligere, og 

mange enheter har hatt betydelig kompetanseheving på fagområdet, samt tilført 



ressurser til dette arbeidet. Vi kommuniserte tydelig til IMDI i vår 

oppfølgingssamtale med dem i høst, at dersom vi ikke ble anmodet, ville mye av 

dette arbeidet gå tapt og det ville forringe tjenesten vi har etablert og utviklet. 

Dette signalet opplever vi at har blitt hørt, ettersom vi er blitt anmodet om å bosette 

videre. 

Vi har i de senere årene arbeidet aktivt for å bedre transport tilbudet, og det har vi 

delvis lyktes med. Det er nå flere bussavganger enn tidligere fra Birketveit til 

Vennesla som avhjelper vår utfordring med å tilby helårlig introduksjonsprogram. 

Videre har vi i 2017 landet en tildelingsavtale på fire boliger med henholdsvis 2 og 

3 soverom i hver leilighet. Noe som bidrar til å gjøre bosettingsprosessen noe 

enklere, da man kan planlegge litt mer langsiktig. 

Når en kommune vedtar å ta imot flyktninger er bosettingen det første skrittet i 

integreringsprosessen. Et godt kvalifiseringsarbeid sier IMDI videre er viktig for å 

styrke den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbeid og utdanning. Dette 

gjelder kvalifiseringsarbeid som utføres av samtlige enheter i kommunen som 

flyktningene mottar tjenester fra. Og nettopp dette er det vi opplever at enhetene 

har fått til en enda bedre kommunikasjon og forståelse for, sammen med private 

aktører også.  

 

Formelt grunnlag 

Det er ikke lovpålagt for en kommune å bosette flyktninger 

 

Vurderinger og konsekvenser 

Kommunen bør se på flyktningene som kommer til Norge som ressurssterke 

mennesker som kan bidra til verdiskapning for lokalsamfunn dersom man oppnår 

en vellykket integrering. 

Men i enkelte tilfeller kan også konsekvenser av økt bosetting føre til økt behov for 

tjenester og økte kostnader. Med bakgrunn i dette har kommunen avsatt penger på 

fond for å kunne håndtere utgifter som kan påløpe denne brukergruppen i årene 

etter integreringstilskuddet er utbetalt. 

Den økte bosettingen de siste årene på grunn av flyktningkrisen har ført til at 

kommunen har bosatt flere personer. I vedtaket 10.12.2016 anbefalte man å se bort 

fra grensen på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden, de neste kommende 

årene. Dette ble vedtatt permanent tatt ut i sak PS 70/16 fra kommunestyret. Dette 

var med bakgrunn i gjentatte ekstra anmodninger hvor tallet måtte vurderes i 

henhold til den tidligere formuleringen, og der kommunen ikke kunne gi presise 

tilbakemeldinger til IMDI, siden et forbehold fulgte. 

 



Antall personer som nå er innenfor fem års perioden er 43 stk ,fordelt på utgang 

som følgende:  

År 2018 2019 2020 2021 

Antall personer 

som utgår av 

fem års periode 

    5 9 21 8 

 

Rådmannen har to ulike forslag til innstilling som løftes her. Et langsiktig forslag 

med bakgrunn i tidligere anbefalinger fra politikerne. Og et kortsiktig som tar 

utgangspunkt i nåsituasjon.   

Rådmannens innstilling er et resultat av hvilke av disse to forslagene man ser seg 

mest tjent med for Iveland kommune sin del fremover. 

 

Forslag 1.  

Iveland kommune bosetter 10 flyktninger i 2018. 

Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige. 

Iveland kommune arbeider aktivt for å skaffe nok boliger til bosetting av 

flyktninger. 

Familiegjenforening kommer i tillegg 

I dette forsalget er det tatt utgangspunkt i at vi skal møte IMDI`s anmodning for 

2018 og bosette alle 10 iløpet av neste år, uten å sette noen på venteliste til året 

etter. Konsekvensen av det er at vi ikke er like frie til å tilpasse dette til vår 

kapasitet iløpet av året.  

Men historisk har det vist seg at vi har klart bosettinger helt opp til 21 personer på 

ett år. Så dette er ingen umulighet. 

Kommunen ville også da med sikkerhet kunne budsjettere med nøyaktige midler 

inn i budsjettet ut fra anmodningstallet. 

Forslag 2. 

Iveland kommune bosetter 30 personer i perioden mellom 2018-2022 

Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige 

Familiegjenforening kommer i tillegg. 



Iveland kommune arbeider aktivt for å skaffe nok boliger til bosetting av 

flyktninger 

Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for planlegging av 

bosettinger ut fra kapasitet og ressurser. 

Dette forslaget baserer seg på en mer flytende bosettingsordning som gir 

administrasjonen handlingsrom til å bosette flyktninger, etter anmodning fra IMDI, 

fritt innenfor vedtakets rammer i perioden vedtaket gjelder for. 

Forslaget bidrar også til at man kan planlegge mer langsiktig med tanke på boliger, 

og bemanning i alle enheter, forutsatt at IMDI anmoder Iveland om å bosette 

flyktninger etter 2018 også. 

 

 

Relasjon til kommuneplanen 

2. Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn 

for alle 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Iveland kommune har i de foregående år hatt positivt utbytte økonomisk ved 

bosetting av flyktninger, og hatt fokus på å sette deler av «overskuddet» på fond til 

flyktningarbeid. Den økonomiske framskrivningen for Iveland kommune, viser en 

betydelig reduksjon i inntekter dersom kommunen ikke opprettholder bosettingen 

fremover. Se tabell nedenfor. 

Tabell inntekter 2017-2021 uten nye bosettinger: 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Inntekter 8728 6808 3734 2152 564 

Tabell inntekter 2018-2021 med nye bosettinger: 

År 2018 2019 2020 2021 2022 

Inntekter 8658 6034 3822 1404 705 

 

Ved bosetting av flyktninger følger det med et integreringstilskudd fra staten, se 

www.imdi.no for nærmere informasjon og tall, utover det som er oppgitt ovenfor. 

I noen tilfeller dekker dette utgiftene kommunen har og i andre tilfeller gjør de det 

ikke. I de tilfellene tilskuddet ikke er tilstrekkelig må kommunen dekke øvrige 

kostnader, til f.eks økte ressurser, over ordinært driftsbudsjett. Og man kan også 



søke ekstra tilskudd dersom man får flyktninger med behov for ressurser utover det 

vanlige.  

 

 

 

 

Vedlegg:    

1 Anmodningsmal 2018- kommuner som skal anmodes 

2 Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - oktober 2017 

  



  

 
Saksmappe: 2017/462 -6345/2017 

Saksbehandler: SRE 

Dato:                   31.10.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet 28.11.2017 

 Kommunestyret 14.12.2017 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 

2018 
 
  

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune godkjenner en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på  

kr. 771 000.  
 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 
Alle kommuner skal etter lov ha et kontroll og tilsynsapparat. Budsjettforslaget med vedtak 

fra Kontrollutvalgets skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget skal etter § 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte både 

kontrollutvalgets og revisjonens samlet virksomhet.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag  
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 

utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat behandlet 

budsjettet i møte 5. september 2017 og legger i sitt budsjett opp til at driftstilskuddet fra hver av 

eierkommunene blir kr 126.000 for 2018, som er en økning med kr. 3.000 fra 2017.  

 

Kommunerevisjonens budsjettforslag  
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 

økning i revisjonstilskuddet på 3,8% fra 2017 til 2018. Revisjonstilskuddet for 2018 utgjør  

kr. 545.000.  

 

Kontrollutvalget sine utgifter  
Ifølge forskrifta skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av budsjettet 

for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalget 

sine utgifter. Dette gjelder bl.a. møtegodtgjørelse, reiseutgifter, kurs mm.  

Etter ønske fra utvalget er det lagt inn en økning på kr. 10.000 på denne budsjettposten for at det 

skal være rom for at alle medlemmene kan delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen.  



Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000.  

 

Budsjettforslaget:  
Det framlagde budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
                                           Budsjettforslag 2018       Vedtatt budsjett 2017     Vedtatt budsjett 2016  

Tilskudd til 

revisjonsdistrikt  
Kr. 545 000  Kr. 525 000  Kr. 515 196  

Andel av 

sekretariatstjenester  
Kr. 126 000  Kr. 123 000  Kr. 120 000  

Kontrollutvalgets 

utgifter ;  

Møtegodtgjørelse m.v.  

Kurs og andre utg.  

Andre 

konsulenttjenester  

Kr 15.000  

Kr 35.000  

Kr 50.000  

Kr 15.000  

Kr 25.000  

Kr 50.000  

Kr 15.000  

Kr 25.000  

Kr 80.000  

Totalbudsjett  Kr 771 000  Kr 738 000  Kr. 755 196  

 

 

 

 

Formelt grunnlag 
Kommuneloven 

 

Vurderinger og konsekvenser 
Ingen negative konsekvenser 

 

 

Relasjon til kommuneplanen 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Budsjettet for kontroll og tilsyn øker med 33 000,- som er over deflator. Iveland kommune 

har ikke vekst i driftsrammen tilsvarende deflator. 

 

Vedlegg:    

1 Særutskrift sak 12-17 Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2018 

 

Andre dokumenter i saken: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
Saksmappe: 2017/1073 -6464/2017 

Saksbehandler: SRE 

Dato:                   10.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Administrasjonsutvalget  

 Arbeidsmiljøutvalget 21.11.2017 

 Tjenesteutvalg 22.11.2017 

 Formannskapet 28.11.2017 

 Kommunestyret 14.12.2017 

 

 

Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018  

 
 Rådmannens innstilling: 

Utvalgene tar økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 med tilhørende forutsetninger til 

orientering. 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak: 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 basert på de 

forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, 

økonomiske hovedoversikter. 

 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og 

betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2018.  

For 2018 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser: 

Årsavgift for vann Økning 10% Inndekning Regnskap 2016 på 

63% 

Årsavgift for kloakk Økning 10% Inndekning Regnskap 2016 på 

70% 

Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 20%  Inndekning Regnskap 2016 på 

79%. Krav om selvkost. 

Tilkoblingsavgift for vann Økning 2,6%   

Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 2,6%   

Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 2,6%   

Renovasjonsavgift Økning 2,6%   

Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 2,6%   

Gebyr for kart– og delingsforretninger Økning 2,6%   



Gebyr brøyting private veier Økning 4,1% Tilsvarer økning SSB 

kostnadsindeks 

Kommunalt eide boliger Økning 2,6% Nivå vurderes ift gjengs leie ved 

hver nye leiekontrakt 

Kommunal omsorgsbolig heldøgns 

bemanning 

Økning 2,6% Kr 8208,- pr mnd med tillegg på 

10% for ektepar/samboere i felles 

leilighet 

Øvrige omsorgsboliger Kr. 3 500 til 7 500,-  pr 

mnd 

Leienivået tilpasses gjengs leie 

ved ny leiekontrakt 

Leiesatser idrettshallen Økning 2,6 %  Differensierte satser 

Foreldrebetaling barnehage Kr. 2 840 ,- prmnd.   

Foreldrebetaling SFO Kr. 110,- pr time   

Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO  Kr. 100,- pr påbegynt 

time 

Kun i spesielle tilfeller og ved 

kapasitet. 

Foreldrebetaling i musikk– og 

kulturskolen 

Kr. 2 650 til 3 400,- pr 

år 

  

Gebyr ved for sen henting SFO og 

barnehage 

Kr. 300/påbegynt time  Skal dekke personalets lønn 

      

Middagsbetaling for bygdeheimen Økning 2,6 %   

Dagopphold bygdeheimen Staten sine satser 

gjelder 

Reguleres deretter  

Korttidsopphold bygdeheimen Staten sine satser 

gjelder 

Reguleres deretter  

Trygghetsalarm Økning 2,6 % Ny sak i 2017/2018 ift nytt 

system 

Transport (middagsombringing) Økning 2,6 %   

Full kost bygdeheimen Økning 2,6 %   

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 

2G 

Staten sine satser 

gjelder 

Reguleres deretter 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G Økning 2,6%   

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G Økning 2,6%   

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G Økning 2,6%   

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G Økning 2,6%   

Purregebyr biblioteket Inntil totalt kr. 130  - deretter erstatningskrav 

Bevillingsgebyr for salg av øl Veiledende sats   

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol Veiledende sats   

Gebyr for avleggelse av 

kunnskapsprøven 

Veiledende sats   

Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt 

gang 

Veiledende sats   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, 

disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 879 mill. kr, skjema 1 A: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til 

resultatområdene for 2018, skjema 1 B: 



 
 

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 19 

178 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved 

opptak av formidlingslån på 1 mill. kr i Husbanken. 

 
 

 

 

 



 

Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2018 på 17 

350 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger: 

 

 
 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og 

pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og 

utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene. 

 



Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2018-2021 og 

årsbudsjett 2011 budsjettert til 1,0 mill. kr årlig. 

Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i 

investeringsregnskapet. 

For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk 

og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille. 

For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 

eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven §§  

11 og 12 til 2 promille. 

Skatt for 2018 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som 

vedtas av Stortinget. 

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

av frie inntekter. 

Aktivitetshuset på Vatnestrøm ved Vatnestrøm Grendelag overføres 15 000 kr i 

oppstartstilskudd fra rådmannens stabs ramme jfr søknad. 

Det bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til treningssenteret i 

Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i kommunestyret 

15.06.2017. Pengene dekkes inn via Rådmannens stab – kulturdelen.  

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 

Rådmannens har i sitt forslag til økonomiplan tatt utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, 

økonomiplan 2017-2020, statsbudsjettet for 2018 samt øvrige sentrale og lokale politiske 

vedtak og føringer. 

Økonomiplanperioden 2018-2021 bærer preg av reduserte inntekter, stramt driftsbudsjett i 

forhold til lønns- og driftsnivået samt et balansert investeringsnivå i 2018. Videre 

investeringer i økonomiplan-perioden finansieres ved bruk av egne fond og lån. 

Fondsbeholdningen vil i løpet av 2018 bli redusert ned mot 25 mill. kr. 

Det er stor usikkerhet i om det må benyttes fondsmidler i budsjettåret 2018 til drift. Dette vil 

avhenge av inntektene og den stor usikkerheten som ligger i de tiltakene som ikke er basert 

på et fast årlig beløp. Det er heller ikke tatt høyde for at enkelte prosjekter kanskje må 

igangsette og finansiers i 2018.  

Iveland kommune står overfor utfordringer tilknyttet befolkningsutviklingen, og dette 

kjennetegner investeringsbudsjettets prioriteringer innenfor stedsutvikling og 

infrastrukturtiltak.  

Rådmann henviser for øvrig til foreslåtte økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018 for 

nærmere beskrivelse av konsekvens for Iveland kommune. 



 

 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter de fire 

neste budsjettårene. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 

 

 

Formelt grunnlag 

Kommuneloven § 8 nr 3 og forskrift om årsbudsjett § 3 regulerer formannskapets myndighet 

som innstillende organ i saker som gjelder økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten 

får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen 

behandles av kommunestyret. 

Kommuneloven § 45 nr 1; Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det 

kommende kalenderår. 

Kommuneloven § 46 nr 1; Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og 

anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for 

tilhørende inntekter (nettobevilgning). 

I rådmannens forslag til vedtak blir årsbudsjettets rammer og netto bevilgninger til 

resultatområdene fremstilt i saksframlegget som eget vedtakspunkt. Det samme gjelder 

årsbudsjettets rammer for investeringsprosjekter med tilhørende finansiering, samt endring av 

kommunale betalingssatser og avgifter. Dette for å tilfredsstille årsbudsjettforskriftens krav 

til innhold og inndeling. 

 

Vurderinger og konsekvenser 
Et framtidsrettet budsjett innenfor drift og investering er nødvendig for å kunne sikre gode 

tjenester for kommunens innbyggere og forsvarlig drift av kommunens eiendeler. 

 

 

Relasjon til kommuneplanen 

Hele kommuneplanen 2026 for Iveland kommune. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Vedlegg:    

1 Budsjett 2018-2021 

2 Søknad om oppstartstilskot til aktivitetshus 

 

Andre dokumenter i saken: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven): 

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html 

 

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html


Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner): 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1423.html 

 

Eigedomsskattelova og endringslov til eigedomsskattelova:  

http://lovdata.no/sok?q=LOV-2012-12-07-73+fra+01.01.2014 

  



Saksmappe: 2017/1083 -6525/2017 

Saksbehandler: SRE 

Dato:                   16.11.2017 

 

 

Saksframlegg 

 

Iveland kommune 

 
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskapet 28.11.2017 

 Kommunestyret 14.12.2017 

   

 

Åkle - Betaling for tomter  

 
  

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen får fullmakt til å framforhandle en låneavtale med ØR Eiendomsutleie 

AS for betaling av tomter på Åkle. 

 

Endelig låneavtale skal godkjennes av kommunestyret før den er gyldig.  

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 
Iveland kommune har inngått en kontrakt med ØR Eiendomsutleie AS for kjøp av tomter på 

Åkle. Det viser seg nå at salget ikke går like raskt som forvente og utviklingen på Åkle er 

derfor litt etter forventet framdrift. 

 

ØR Eiendomsutleie AS forespør Iveland kommune om å gjøre endringer i betalingen for 

kjøpe av tomter jfr. «Kontrakt for kjøp av tomter» §3 avsnitt 4 «kan partene avtale annen 

fordeling av kjøpesummen». 

   

 

Bakgrunn for saken 
ØR Eiendomsutleie AS og Iveland kommune inngitt kontrakt 15.oktober 2013 om kjøpe av 

tomter på området Åkle. ØR Eiendomsutleie AS har i perioden fram til dagsdato utviklet 

tomtene ved å bygde 14 boenheter/leiligheter og et heishus. Alle enheter er ennå ikke solgt. 

 

Fordi utbyggingen og salget på tomtene ikke går som forventet ønsker ØR Eiendomsutleie 

AS og inngå en låneavtale med månedlig innbetaling for tomtene på Åkle fram til område er 

ferdig utbygg med de 29 boenhetene som kontrakten omhandler. 

 

Salget av boliger i Iveland kommune de siste årene er noe under det man hadde forventet og 

rådmannen ser de utfordringene som ØR Eiendomsutleie AS nevner. Videre er det viktig at 

man utvikler forskjellige boligtilbud i kommunen slik at man følger kommuneplanens mål 

om å legge til rett for befolkningsvekst over landsgjennomsnittet. 

 

Formelt grunnlag 
 



 

Vurderinger og konsekvenser 
Ved å inngå en bindene avtale med sikkerhet har ikke kommune noen negative konsekvenser.  

En låneavtale fordeler innbetalingen jevnt over hele bygger og salgsperioden og ikke som 

avtalt rett etter et salg.  

 

Relasjon til kommuneplanen 

7. Strategisk eierskap: God forvaltning av fellesskapets verdier gjennom helhetlig 

styring 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved bruk av renter i låneperioden vil ikke dette påføre noen økonomiske tap for kommunen. 

 

Vedlegg:    

  

 

Andre dokumenter i saken: 
 

 

 

 

 

 


