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Formannskapet behandlet «Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019» i møte den 
27.11.2018. Saken blir endelig behandlet av kommunestyret torsdag 13. desember 
kl. 17.00. 
 

Formannskapet fremmer følgende innstilling til kommunestyret:  
 

1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022 og budsjett 
2019 basert på rådmannens forslag og de forutsetningene som fremgår av 
budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter, samt 
med de vedtatt endringene. 

2. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til økning av kommunale avgifter 
og betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2019, 
samt med de vedtatt endringene. 

 

For 2019 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser: 



 

3. Kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2018 til og 
justere husleieprisen for 2019. 

  

4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, 
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 114.765 tusen kr, iht skjema 1A: 



 

 

5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2019, iht. skjema 1B: 

 



 

6. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2019 på samlet 
24.858 tusen kr, herav 4 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved 
låneopptak i Husbanken med 4 mill. kr, og med samme nedbetalingstid som gis ved videre 
utlån (20 år). 

 

 



 

7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 
2019 på 20.070 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger: 



 



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

9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2019-2022 og 
årsbudsjett 2019 budsjettert til 1,5 mill. kr årlig. 
 

10. Egenkapitalinnskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i 
investeringsregnskapet. 
 

11. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og 
bruk og annen næringseiendom til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§11 og 12 og lov 
om endringer i eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017. 
 

12. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 
eiendommer til 2 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 og lov om endringer i 
eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017. 
 

13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 
2019 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold 
av Eiendomsskatteloven § 7a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av 
Eiendomsskatteloven § 7b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter 
Eiendomsskatteloven §7b). 

 

Fritak etter § 7 pr 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge 
eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7c er gitt boligene med 
seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31 / Bnr 50, samt Gnr 7 / Bnr 5 og Gnr 7, / Bnr 40. 
Disse er fritatt i 5 år fra om med 1. januar 2017. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk 
fra og med eller etter 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak fra eiendomsskatt på inntil 5 
år jfr. Eiendomsskatteloven § 7c. 

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, mai, august og november i 
skatteåret.  

14. Skatt på formue og inntekt samt selskapsskatt fastsettes for 2019 til de maksimalsatser 
som vedtas av Stortinget. 
 

15. Skattøren fastsettes til 11,55 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 36 
pst av frie inntekter. 

 

16. Kloakkavgiften økes med 3 %. Redusert brukerbetaling Drift og Utvikling kr 524 x 300 ab 
dvs kr 160.000,-. Inndekning: Korttidsutleie omsorgsboliger på åpent marked – kr 
160.000,- i økte brukerbetaling. 
 

17. Skolen får økt sin ramme med kr 100.000,- til iPad for elevene. Det fremmes en sak for 
kommunestyret som viser når og hvordan skolen kan ta i bruk personlig iPad i 
undervisningen. I økonomiplanperioden sette av kr 100.000,- årlig. Foreløpig inndekning: 
Bruk av disposisjonsfond. 
 
 



18. Grunnerverv og tomteutvikling til bolig og evt næring økes med 5 mill til 10 mill. 
 

19. Skaiå barnehage – investering og låneopptak skyves ett år og erstattes av kr 500.000,- til 
planleggingsprosjekt nybygg, behov etter prognose barnetall, vurdering gammel 
bygningsmasse og driftsbesparelser ved prosjektet. 
 

20. Der settes av 1 mill kroner til investering for 2019 og 2020 til utbygging av høyhastighets 
bredbånd/fiber i samarbeid med kommunen, DDA og innbyggere. 
 

21. Idrettshallen skyves ut i tid til neste økonomiplanperiode 
 

22. Boliger rus og psykiatri skyves ut i tid til behovet er større. 
 

23. Ivelandveggen utgår. 
 

24. Oppgradering uteområdet Skaiå barnehage utsettes til 2020. 
 

25. En ber administrasjonen følge opp samarbeidsutvalgenes innspill og utrede økonomiske 
konsekvenser med felles 3. og 4. klasse på Vatnestrøm skole innen 1. 6. 2019. 

 

 


