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1. Rådmannens forord til budsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Iveland i utvikling: Befolkningsveksten har 
stagnert de siste årene etter flere positive år. Det 
ble også i 2017 levert et positive netto årsresul-
tater. Ambisjonen i Kommuneplan 2026 er høy 
befolkningsvekst fordi det er viktig for samfunns-
utviklingen og den økonomiske utviklingen. I 
samsvar med kommuneplanen har Iveland tatt 
flere større investeringer i de siste årene, og no-
en nye følger også i denne økonomiplanperioden. 
Disse er nødvendige for å stimulere til fortsatt 
vekst og utvikling.  
 
Kommunereformen: Regjeringen signalise-
rer at kommunereformen fortsetter.  
 
Inntektssystemet: Prognoser med bakgrunn 
i inntektssystemet viser lav til ingen vekst i de 
kommende årene. Iveland får mindre penger i 
direkte tilskudd. Prognosen viser at rammetil-
skuddet reelt blir redusert hvert år i økonomi-
planperioden, ca med 700´ fram til 2022. Det er 
ennå usikkerhet i hvordan skatteinngangen vil bli 
i økonomiplanperioden.  
 
Eiendomsskatt: Forslagene om flere nye 
endringer i eiendomsskatten på næring og «verk 
og bruk» vil kunne føre til at Iveland får mindre 
inntekter over eiendomsskatten de neste årene. 
Innføringen av eiendomsskatt på alle eiendom-
mene i kommunen gav kommunen økte inntek-
ter, det vurderes nå av regjeringen å endre på 
denne eiendomsskatten også. Denne endringen 
kan føre til lavere skattegrunnlag og inntekter for 
kommunen. Dette kan kompenseres ved at kom-
munen øker skatte promillen. 
 
Fokus på store mål: Man viderefører fokuset 
på mål som simulerer til vekst. Kommunen må 
bidra til nærings- og samfunnsutvikling som 
fremmer befolkningsvekst. Fokus på levekårene, 
folkehelsen, utdanning og kompetanse vil være 
like viktig som utvikling av bo- og arbeidstilbud.  
 
Befolkningsutviklingen: Negativ befolk-
ningsvekst og demografiutviklingen vil kunne gi 
kommunen store kostnader. Stedsutvikling i hele 
kommunen er viktig for å skape en helhetlig og 
strategisk plan som svarer til kommuneplanen og 
demografiutviklingen. Stimuleringstiltak som får 
innbyggere til kommunen må benyttes. Bosetting
– og integreringsarbeid som fører til at ankomne 
flyktninger kommer i arbeid er viktig. Infrastruk-
turtiltak på alle områder må styrkes slik at Ive-
land oppleves som ”sentralt”. 
 
Store investeringer: Kommunens egenkapi-
tal må benyttes til investering og utvikling, og 
den må rettes mot kommuneplanens mål om 
vekst. 
  
Usikre inntekter: Iveland var blant de kom-
munene som fikk størst inntektstap ved omleg-
gingen inntektssystemet. Inntektsveksten de 
siste årene har vært lavere enn realveksten, og 

for 2019 får kommunen en vekst på 2,5%, mot lønns– 
og prisveksten på opp i mot 3%. Iveland har et noe 
høyere skatteanslag for 2019 enn 2018. Den samlede 
utgiftsveksten fører til at man må kutte i kostander 
samt benytte fondsmidler til å balansere budsjettet for 
2019. Videre viser prognosen for økonomiplanperio-
den at man må benytte fondsmidler i hele perioden. 
Samlet betyr dette at kommunen må ta noen veivalg i 
forhold til hvordan man skal levere tjenester og hvilke 
tjenester man skal levere i årene som kommer.  
 
For å kunne redusere bruken av fondsmidler må det 
arbeides med å senke lønns– og driftskostnadene, 
søke etter økte inntekter i hele økonomiplanperioden, 
øke selvkostnivåene, samt søke samarbeid som fører 
til at man kan sikre gode tjenester til innbyggerne til 
et laver driftskostnad.   
 
Levekår og oppvekst: Kommunen har levekårsut-
fordringer som vil kreve ressurser, og ressurser må 
rettes mot utvikling av gode levekår for barn, ungdom 
og voksne. Oppvekst er et satsningsområdet som vi-
dereføres, fordi man ser positiv utvikling. Det satses 
stort gjennom flere tiltak via Kvalifisert for Framtida. 
Helse og Velferd satser på individuelle og universelle 
forebyggende tiltak gjennom tidlig innsats, Trygg Tid-
lig og Hverdagsrehabilitering. Integrering og eventuelt 
mottak av flyktninger vil kreve mye av kommunen og 
det frivillige arbeidet i kommunen.  
 
Utvikling: Det har vært jobbet med tiltak som 
reduserer driftskostnadene uten å svekke tilbudet til 
innbyggerne. Dette må videreføres for å kunne skape 
økonomisk handlingsrom i en tid som krever omstil-
ling. Regjeringen vil at kommunen skal gi bedre tilbud 
innenfor skole, helse– og omsorg, sterk sosial sikker-
het, økt pedagognorm i barnehagene samt ha fokus 
på trygg tidlig og effektivisering. For å lykkes må vi ha 
motiverte ansatte og et godt samarbeid med politiker-
ne. Det må satses på utvikling og innovasjon selv om 
budsjettet blir stammere. 
 
Effektivisering og nytenkning: Ansatte er innfor-
stått med at framtiden kreve noe annet. Ny teknologi, 
nye tjenester, hyppigere endringer og kompetanse-
krav krever nytenkning av ansatte og politikere i hele 
planperioden. Tiltakene må være av en art som fører 
til at driften er tilpasset framtiden økonominivå.  
 
Digitaliseringen vil øke og her må kommunen 
være i front både når det gjelder økonomi og kompe-
tanse om vi skal få ta del i den effektiviseringen og 
kvalitetshevningen dette gir. 
 
Samarbeid politikk og administrasjon: Fellesmål 
og godt samarbeidet mellom politikerne og admini-
strasjonen styrker kommunens muligheter i en framtid 
med mange nye utfordringer.   
 
Rådmannen ser fram til et spennende år med sam-
handling som sikrer gode tjenester slik at Iveland  
fortsatt skal være Et godt sted å bo. 
 
 
 

Iveland, 8. november 2018 
 
 

 
 
 

Sten Albert Reisænen 
rådmann 
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2. Økonomiske hovedoversikter 
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Avgifter og betalingssatser 2019 

Avgift og betaling Satser evt endringsforslag   

for 2019 

Evt. kommentarer 

Årsavgift for vann Økning 3,0% Inndekning regnskap 2017på 77% 

Årsavgift for kloakk Økning 10,0% Inndekning regnskap 2017 på 72% 

Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 20% Inndekning regnskap 2017 på 76%. Krav 

om selvkost. 

Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,0%   

Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,0%   

Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 3,0%   

Renovasjonsavgift Økning 3,0%   

Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3,0%  

Gebyr for kart– og delingsforretninger Økning 3,0%   

Gebyr brøyting private veier Økning 3,0% Tilsvarer økning SSB kostnadsindeks 

Kommunalt eide boliger Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Nivå vurderes ift. gjengs leie ved hver 

nye leiekontrakt 

Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Tillegg på 10% for ektepar/samboere i 

felles leilighet 

Øvrige omsorgsboliger Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Leienivået tilpasses gjengs leie ved ny 

leiekontrakt 

Leiesatser idrettshallen Økning 3,0 % Differensierte satser 

Foreldrebetaling barnehage Kr. 2 990,- pr. mnd. Kr 3 040,- fra 1. august 2019 

Foreldrebetaling SFO Kr. 115,- pr time  

Ekstra oppholdstid i SFO Kr. 120,- pr påbegynt time Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet. 

Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen Økning 3,0% 2018 prisen er fra kr 2712 til 3485 pr år 

ift aktivitet og alder. 

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

   

Middagsbetaling for Omsorgssenteret Økning 3,0 %  

Dagopphold Omsorgssenteret Staten sine satser gjelder Reguleres deretter  

Korttidsopphold Omsorgssenteret Staten sine satser gjelder Reguleres deretter  

Trygghetsalarm Økning 3,0 %  

Full kost Omsorgssenteret Økning 3,0 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G Staten sine satser gjelder Reguleres deretter 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G Økning 3,0%  

Purregebyr biblioteket Inntil totalt kr. 140  - 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   

Ladding av el-bil via kommunalt ladepunkt  Veiledende priser Via ekstern samarbeidspartner 

Tilsynsavgift salg av tobakk Kr. 4500,- 2019 
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 Økonomisk oversikt—Drift 2019 

TEKST Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Driftsinntekter

Brukerbetalinger -4 378 000 -4 800 000 -4 617 140

Andre salgs- og leieinntekter -11 180 000 -10 040 000 -11 828 598

Overføringer med krav til motytelser -7 552 000 -13 249 000 -17 307 431

Rammetilskudd fra staten -63 769 000 -61 688 000 -61 488 103

Andre statlige overføringer -6 950 000 -8 300 000 -11 345 539

Andre overføringer -2 795 000 -200 000 -2 336 186

Skatt på inntekt og formue -25 674 000 -24 662 000 -24 794 138

Eiendomsskatt -9 200 000 -10 000 000 -10 431 852

Naturressursskatt -4 500 000 -4 500 000 -4 673 062

Sum driftsinntekter -135 998 000 -137 439 000 -148 822 049

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 79 705 000 74 670 000 76 002 841

Sosiale utgifter 21 292 000 21 651 000 19 240 057

Kjøp som inngår i kommunal prod. 18 733 000 19 900 000 19 782 300

Kjøp som erstatter egen prod. 15 836 000 14 350 000 18 184 897

Overføringer 5 914 000 7 697 000 8 541 066

Avskrivninger 10 500 000 6 700 000 6 742 537

Fordelte utgifter -60 000 -100 000 -260 954

Sum driftsutgifter 151 920 000 144 868 000 148 232 744

Brutto driftsresultat 15 922 000 7 429 000 -589 305

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -7 311 000 -6 500 000 -7 745 126

Mottatte avdrag på lån -36 223

Sum eksterne finansinntekter -7 311 000 -6 500 000 -7 781 349

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 1 704 000 1 169 000 1 234 551

Avdragsutgifter 1 745 000 2 246 000 6 835 930

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 3 449 000 3 415 000 8 070 481

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -3 862 000 -3 085 000 289 132

Motpost avskrivninger -10 500 000 -6 700 000 -6 742 537

Netto driftsresultat 1 560 000 -2 356 000 -7 042 710

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.messige mindreforbr. -3 858 550

Bruk av disposisjonsfond -1 560 000 -1 001 620

Bruk av bundne fond -2 422 099

Sum bruk av avsetninger -1 560 000 0 -7 282 269

Overført til investeringsregnskapet 616 442

Dekn.av tidligere års regnsk.messige merforbruk

Avsetninger disposisjonsfond 2 356 000 6 341 550

Avsetninger til bundne ford 2 353 971

Sum avsetninger 0 2 356 000 9 311 963

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -5 013 016



 8 

 

Budsjettskjema 1 A—Netto driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
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Budsjettskjema 1B: Fordeling av nettobevilgning per rammeområde 

Utgifter

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Budsjett 

2022

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Politisk styring og kontrollorg. 2 475 2 375 2 375 2 375 2 377 2 579

Rådmannens stab 21 304 21 054 21 054 21 054 19 464

Rådmannskontoret 3 346

Økonomistaben 2 885

Servicetorg (admstab) 7 752

Oppvekstkontoret 5 098

Kulturavdelingen 1 752

Felles IKT

Skolene i Iveland 21 753 21 753 21 753 21 753 20 703

Iveland skole 18 104

Vatnestrøm oppvekstsenter 5 472

Barnehagene i Iveland 16 604 16 604 16 604 16 604 17 406

Skaiå barnehage 13 688

Pleie og omsorg 24 784 24 784 24 784 24 784 22 775 20 559

Helse og velferd 13 989 13 789 13 789 13 789 12 840

NAV 6 425

Helseavdelingen 5 699

Drift og utvikling 16 951 17 201 16 701 16 701 15 168 16 220

Sentral pensjon og lønnsreserve 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 715

Skatter, tilskudd m.v. -4 595 -2 595 -2 595 -2 595 -1 854 -6 698

Renter, avdrag m.v. 44

Sum utgifter 114 765 116 465 115 965 115 965 109 879 103 640
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Økonomisk oversikt—investeringer 2019 

Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

Økonomisk oversikt - investering 2019 2018 2017 2017

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 675 659

Andre salgsinntekter 0

Overføringer med krav om motytelser 2 000 2 000 3 000 25 032

Statlige overføringer 3 000 700

Andre overføringer 6 475 60

Renteinntekter

Sum inntekter 2 000 5 000 13 850 25 751

Utgifter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av vare og tj. som inngår i tj.produksjon 20 070 15 550 18 450 43 486

Kjøp av vare og tj. som erstater tj.produksjon

Overføringer

Renteutgifter, omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter 20 070 15 550 18 450 43 486

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 788 828 795 1 815

Utlån 4 000 1 000 1 000 678

Kjøp av aksjer og andeler 328

Dekning av tidligere års udekket

Avsetting til ubundne inv.fond

Avsetting til bundne inv.fond

Sum finanstransaksjoner 4 788 1 828 1 795 2 821

Finansieringsbehov -22 858 -12 378 -6 395 -20 556

Dekket slik

Bruk av lån 14 000 1 000 4 417

Ubrukte lånemidler, formidlingslån 1 000

Salg av aksjer og andeler

Mottatte avdrag på utlån 1 618 2 028 795 1 550

Overført fra driftsregnskapet 616

Bruk av tidligere års udisponert

Bruk av disposisjonsfond 7 240 9 350 2 000 13 973

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av ubundne investeringsfond 2 600

Bruk av bundne investeringsfond

Sum finansiering 22 858 12 378 6 395 20 556

Udekket /Udisponert 0 0 0 0

Udisponert i inv.regnskapet

Udekket i inv.regnskapet

DIFFERANSE 0 0 0 0
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Budsjettskjema 2A—investeringsbudsjett for økonomiplanen 2019-2022 

Budsjettskjema 2A - 

investeringsbudsjett

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Budsjett 

2022

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Investeringer i anleggsmidler  20 070  16 700  3 250  14 500  15 550 43 486

Utlån og forskutteringer  4 000  2 000  2 000  2 000  1 000 678

Kjøp av aksjer og andeler 328

Avdrag på lån  788  947  1 047  1 080  828 1 815

Dekning av tidligere års udekket

Avsetninger  - 

Årets finansieringsbehov 24 858 19 647 6 297 17 580 17 378 46 307

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -14 000 -12 000 -2 000 -12 000 0 -4 417

Ubrukte lånemidler, formidlingslån 0 0 0 0 -1 000 0

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 -658

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 -3 000 0

Overføringer med krav til motytelse -2 000 -2 400 -250 -2 100 -2 000 -4 064

Mottatte avdrag på lån og refusjoner -1 618 -1 777 -1 877 -1 910 -2 028 -22 518

Andre inntekter 0 0 0 -60

Sum ekstern finansiering -17 618 -16 177 -4 127 -16 010 -8 028 -31 717

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 -616

Bruk av tidligeres års udisponert 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -7 240 -3 470 -2 170 -1 570 -9 350 -13 973

Sum finansiering -24 858 -19 647 -6 297 -17 580 -17 378 -46 306

Udekket(+)/udisponert(-) 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2019-2022 

Investeringer (tall i hele 1000 kr)

Total 

ramme B 2019 B2020 B 2021 B 2022 B 2018 R 2017

Sanere VA på Vatnestrøm langs fv-405 1 500 1 500 1 500

Stedsutvikling Vatnestrøm 700 700 1 000

Tomter Bjørnehatten (bruke egne masser) 1 900 1 900 1 500

Utvidelse brannstasjonen 1 000 1 000 1 000

Oppgradere ventilasjon Skaiå barnehage 170 170

Gressklipper 150 150

El-bil til avløpsanlegg 250 250

Rehabilitere RA på Skaiå 2 000 500 1 500

Utvidelse Skisland vannverk 1 500 1 500

Oppgradering av uteområde Skaiå barnehage 250 250

Oppgradering av bussbu Skislandsåsen 100 100

Kjøp av brukt traktor 500 0 500

Grunnerverv av bolig og næringsområder 5 000 5 000

Rehabilitere vei Bergøya 200 200

Rehabilitere vei Leeslandsveien/foreningsbygda 200 200

Trafikksikkerhetstiltak autovern Grunnevann 150 150

Trafikksikkerhetstiltak bro Røyrmyrveien 150 150

Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien 150 150

Sikkerhetstiltak tiltak kommunale bygg 700 200 500

Overvåking avløpsanlegg 1 500 500 500 500

Opprustning idrettshallen 10 250 0 250 10 000

Nye boliger Vestvoll 6 000 0 2 000 4 000

Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2 15 000 5 000 10 000

Sikkerhetstiltak Ivelandsveggen 200 0 200

Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya 2 000 0 2 000 1 800

Oppgradere renseanlegget Birketveit 1 500 0 1 500

Uteområde Åkle 1 000 0 0 500 500 500 476

Ladepunkt el- biler 500 500

G/S veg Vatnestrøm (inkl.3 mill.ATP-midler) 5 500

Ruste opp lekearealer Skaiå barnehage 500

Sikkerhetsoppgradering/Enøk kommunehuset 800

Parkeringsplass ved kirka 1 000

Overvåking avløpsanlegg 250

Lysløype Vatnestrøm 200

Elements arkivsystem 116

Visma Enterprise økonomisystem 141

Skislandsåsen, justeringsavtaler 102

Heimreneskilen, justeringsavtaler 27

Ombygging Åkle, næringsarealer 161

Veghøvel til traktor 223

Husquarna Rider, gressklipper 138

Opprustning kommunale veier 248

Flyktningbolig/kommunal bolig 2 992

FDV vann/avløp 1 194

Iveland skole, utvidelse Birketveit 8 953

Demensavdeling bygdeheimen 2 731

Jernbanespor Vatnestrøm 14 352

Skaiå aktivitetsanlegg, ballbinge 1 023

Skaiå aktivitetsanlegg, bevegelsesanlegg 745

Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane 394

Iveland idrettspark, ballbinge 1 012

Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg 770

Iveland idrettspark, kunstgressbane 4 227

Lekeplass Skislandsåsen 61

Sum investering 54 520 20 070 16 700 3 250 14 500 15 550 40 086

Formidlingslån

Startlån Husbanken 4 000 2 000 2 000 2 000 1 000 678

Avdrag startlån 788 947 1 047 1 080 828 1 815

Sum formidlingslån 4 788 2 947 3 047 3 080 1 828 2 493

Sum bruttoinvesteringer/finansieringsbehov 24 858 19 647 6 297 17 580 17 378 42 579
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kostnadsramme på 2,0 mill. kr over to år med 

oppstart i 2019. 

 
Utvidelse Skisland vannverk 

Vannverket ble bygget for å dekke første del av 

nye abonnenter på Skisland. Dette for å begren-

se kostnader for utbygger av Skislandsåsen. På-

kobling av eksisterende boliger i området etter 

kommunal utbygging av VA ledningsnett, krever 

økning i rense og lagringskapasiteten. Videre kan 

en utvidelse gi muligheter for tilkobling av boli-

ger i området utover kommunens grense. Kost-

nadsrammen settes til 1,5 mill. kr. 

 
Oppgradering av uteområde Skaiå barneha-

ge 

I forbindelse med parkering og bussholdeplass 

ved barnehagen, er det behov for å sette opp en 

bussbu for barna som venter på bussen. Videre 

behov for bedre belysning og overvåking av 

lekeområde, parkeringsplass og aktivitetspark. 

Kostnadene er beregnet til 0,25 mill. kr. 

 
Oppgradering av bussbu Skislandsåsen 

Det etableres ny bussbu ved avkjørsel til Skis-

landsåsen for de som venter på buss til skolen. 

Kostnadsrammen er beregnet til 0,1 mill. kr. 

 
Kjøp av brukt traktor 

Kommunens traktor er en 2006 modell som kre-

ver stadig mere vedlikehold. Det er ønske om å 

bytte inn eksisterende og kjøpe nyere brukt. 

Netto kostnader settes til 0,5 mill. kr.  

 
Grunnerverv av bolig og næringsområder 

Det foreslås å sette av 5,0 mill. kr. til erverv av 

næringsareal og/eller områder for fremtidig bo-

ligbygging. 

 

Rehabilitere vei Bergøya 

Veien gjennom Bergøya på Skisland trenger re-
habilitering med masseutskifting og ny asfalt. 
Kostnader er beregnet til 0,2 mill. kr. 
 
Rehabilitere Leeslandsveien / vei  

Foreningsbygda 

Veien til Leesland trenger masseutskifting og ny 

asfalt på en strekning i foreningsbygda. Kostna-

der er beregnet til 0,2 mill. kr. 

 
Trafikksikkerhetstiltak autovern Grunne-

vann 

På Leeslandsveien ved Grunnevann er det behov 

for å sikre en strekning på ca. 250 meter med 

autovern. Trafikksikkerhetstiltaket er kostnads-

beregnet til 0,15 mill. kr. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2019-2022 

Sanere VA på Vatnestrøm langs FV-

405 

I forbindelse med bygging av ny gang og 

sykkelveg på Vatnestrøm, legges det nye 

vann- og avløpsledninger. Tiltaket er pro-

sjektert og utlyst på anbud i 2018, og 

gjennomføres i samarbeid med Statens 

vegvesen.  

 
Stedsutvikling Vatnestrøm 

Prosjekter er under planlegging i samar-

beid med grendelaget. Tursti og sandvol-

ley bane prioriteres, og tas inn i plan for 

idrett og friluftsliv for spillemiddelsøknad. 

Kommunens andel settes til 0,7mill. kr. 

 
Tomter Bjørnehatten  

Det planlegges på nytt opparbeidelse av 

de 9 tomtene som kommunen har kjøpt. 

Fremdrift må samkjøres med utbyggers 

planer for ferdigstillelse. Kostnadsrammen 

settes til 1.9 mill. kr. 

 
Utvidelse brannstasjonen 

Brannstasjonen er under utvidelse etter 

krav fra arbeidstilsynet. Mye av arbeidene 

gjennomføres med egne fagarbeidere. 

Gjenstående arbeider ventes ferdigstilt i 

løpet av 2019 innafor en ramme på 1,0 

mill. kr. 

 
Oppgradere ventilasjon Skaiå barne-

hage 

Det må gjennomføres et strakstiltak på en 

avdeling etter en vernerunde innafor en 

kostnad på 0,15 mill. kr. Tiltaket bør ses i 

sammenheng med et eventuelt vedtak om 

utvidelse av barnehagen. 

 
Gressklipper 

Det er behov for jevnlig utskifting av 

gressklippere. 

 
El-bil til avløpsanlegg 

Det er behov for bil til oppfølging av ren-

seanleggene. Kjøp av El- bil er en klima-

satsing der det er gitt et tilskudd fra Miljø-

direktoratet på 0,05 mill. kr. 

 
Rehabilitere RA på Skaiå 

Anlegget er fra begynnelsen av 90- tallet, 

og trenger rehabilitering for å tilfredsstille 

arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø. Det 

må etableres ny ventilasjon, kontrollrom, 

garderobe og tildekking av avløpsbasseng-

er. Prosjektet gjennomføres innafor en 
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lende mht. dagens krav til drift. Det foreslås en 

utvidelse av arealene på ca 600 m2 som effekti-

viserer barnehagedrift, gir tilfredsstillende ar-

beidsplasser og garderobeforhold. Videre må 

teknisk anlegg oppgraderes. Utvidelsen ønskes 

gjennomført i 2019 og 2020 innafor en samlet 

kostnadsramme på   15,0 mill. kr. 

 

Sikkerhetstiltak Ivelandsveggen 

Veggen har begynt å slå sprekker, og midlertidig 

tiltak er iverksatt. Fagpersoner mener det må 

skjæres noe av fjellet for å fjerne sprekker og 

rasfare. Tiltaket vil gi en bedre sikt i krysset inn 

mot trafikk som kommer fra Fv-291. Midler er 

foreslått avsatt med 0,2 mill. kr i 2020. 

 

Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya 

Det er i 2018 etablert kommunal VA anlegg for 
tilkobling av inntil 13 stk. eksisterende boliger på 
Skisland til en kostnad på 3,0 mill.kr. Bergøya er 
ikke tilknyttet offentlig anlegg. Det planlegge å 
forlenge den kommunale VA ledningen i Otra inn 
til ny kommunal pumpestasjon på Bergøya. Det 
foreslå å sette av 2,0 mill. kr. for å koble til be-
boere på Bergøya i 2020. Tilkoblingen vil kunne 
gi 13 nye abonnenter.  
 
Oppgradere renseanlegget Birketveit 

Det planlegges oppgradering av anlegget for å 
kunne håndtere slammengden fra anleggene på 
en mer økonomisk måte. Slammengden har de 
siste 20 årene doblet seg. I samarbeid med 
driftsassistansen må det utredes hvilken løsning 
som på best mulig måte kan få redusert slam-
mengden. Det foreslås avsatt 1,5 mill. kr i 2020. 
 
Uteområde Åkle 
Kommunens ansvar for opparbeidelse av uteom-

råde på Åkle har fulgt utbyggingen av leilighete-

ne. Siste byggetrinn er ikke påbegynt enda, men 

midler foreslås avsatt med 1,0 mill. kr fordelt på 

2021 og 2022. 

 

Ladepunkt EL- biler 

I forbindelse med opparbeidelse av parkerings-
plasser ved kirka, ble det lagt til rette for etable-
ring av ladepunkt for el- biler. Det foreslås å set-
te opp en eller flere semi-/hurtigladere i 2019 
innafor en kostnad på 0,5 mill. kr. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2019-2022 

 

Trafikksikkerhetstiltak bro Røyrmyr-

veien 

Det foreslås rekkverk på bru ved avkjørsel 

fra Fv-403 i Røyrrmyrveien. Brua har i dag 

et lavt fenderrekkeverk. Kostnader er be-

regnet til 0,15 mill. kr. 

 

Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien 

Øyna broa foreslås oppgradert med stål-

rekkverk i tillegg til fender. Dette som et 

trafikksikkerhetstiltak innafor en kostnads-

ramme på 0,15 mill. kr. 

 

Sikkerhetstiltak kommunale bygg 

Flere kommunale bygg trenger oppgrade-
ring av sikkerhet i forhold til HMS. Mattil-
synet krever bedre sikring av vannverke-
ne. Det foreslås å avsett 0,7 mill. kr for-
delt på 2019 og 2020. 
 
Overvåking avløpsanlegg 

Arbeidet med overvåking av renseanlegge-

ne og pumpestasjonene startet i 2018, og 

ønskes videreført de neste 3 årene. Utbyg-

gingen vi gi en besparelse på tilsyn når 

alle anleggene er tilknyttet sentralen. 

Kostnadsrammen totalt er beregnet til 

1,75 mill. kr. 

 

Opprusting idrettshallen 

Det foreslås opprusting av idrettshallen i 

slutten av økonomiplanperioden. ENØK 

som ny LED belysning, tilleggsisolering, 

radon tiltak og ny ventilasjon er noen av 

tiltakene som ønskes gjennomført. Forelø-

pig kostnadsramme er satt til 10,250 mill. 

kr. Opprustingen er spillemiddel  

berettiget.  

                                                                              

Boliger Vestvoll 

I løpet av økonomiplanperioden er det pla-

ner om å rive bolig på Vestvoll, og bygge 

nye omsorgsleiligheter på tomta. Omfang 

av utbyggingen planlegges tilpasset statli-

ge tilskuddsmidler og kommunens behov 

for leiligheter. Foreløpig kostnadsramme 

er satt til 6,0 mill. kr. 

 

Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2 

Barnehagen er gjennom de 10 siste år 

ombygd og oppgradert for å kunne ta inn 

de barn som hvert år søker om barneha-

geplass. Tilpasningene av eksisterende 

areal har vist seg å ikke være tilfredsstil-
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3. Nasjonale føringer— og noen konsekvenser for Iveland kommune 

Fra Statsbudsjettet 2019 
Norge er et land med store muligheter. 
 
Høy arbeidsinnsats og høy produktivitet er 
grunnlaget for høy verdiskaping i hele 
landet. Regjeringen baserer sin økonomiske 
politikk på at verdier må skapes før de kan deles. 
Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk poli-
tikk, der den offentlige pengebruken tilpasses 
situasjonen i økonomien innenfor handlingsrege-
lens rammer. Den økte bruken av oljepenger skal 
vris i retning av investeringer i kunnskap og infra-
struktur, samt vekstfremmende skattelettelser. 
 
Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats 
utgjør den største delen av nasjonalformuen. 
Regjeringen vil derfor prioritere å styrke arbeids-
linjen og investere i kompetanseheving. Regje-
ringen har som mål å sikre høy sysselsetting og lav 
ledighet. 
 
Skattesystemet må være vekstfremmende og 
legge til rette for styrket konkurransekraft og at 
det skapes flere nye og lønnsomme arbeidsplasser. 
Regjeringen legger vekt på at skattereformen 
følges opp i tråd med enigheten i Stortinget. 
Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraf-
tig velferdssamfunn og et tryggere Norge. 
 
Effektiv ressursbruk innebærer både å gjøre tinge-
ne riktig og å prioritere de riktige formålene. 
Det blir stadig viktigere å gjennomgå offentlig res-
sursbruk og tilstrebe bedre bruk av skattebetaler-
nes penger. Omstillingen av norsk økonomi må 
fortsette slik at vi når klimamålene og får flere ben 
å stå på i  fremtiden. 
 
 
Hovedprioriteringer i 2019 

 Omstille norsk økonomi 

 Oppfylle Norges klimaforpliktelser 

 Skape et inkluderende arbeidsliv 

 Sikre gode velferdsordninger 

 Redusere fattigdom 

 Gjennomføre et integreringsløft 

 Skape et tryggere Norge 

 
 
Kommuneopplegget i 2019 

 Vekst i samlede inntekter på 1,9 mrd.kr 

 Vekst i frie inntekter på 2,6 mrd.kr der 
kommunene får hele realveksten. 

 Særskilte satsninger med 0,6 mrd.kr 
 

 
Nøytralt budsjett uten store overraskelser 

 Satsing på helse og omsorg 

 Fokus på tidlig innsats i skolen 

 Rekordsatsing på digitalisering 

 En stor del av satsingene skal finansieres av frie 
inntekter  

 
Deflator 2019 
For kommunesektoren er den anslått til 2,8 %.  
 
 
Vekst i frie inntekter til kommunene 
Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demo-
grafi-, pensjonskostnader og satsinger. Dette utgjør 
2,6 mrd. kr. Iveland får en anslått vekst på 2,5 % i 
frie inntekter, som tilsvarer 2,312 mill kr.  
Gjennomsnittsvekst i Aust-Agder er 2,9%. 
 
Hva skal de frie inntektene dekke?  
Demografi      1,0 mrd 
Pensjonskostnader    0,7 mrd 
Opptrappingsplan rus    0,2 mrd 
Tidlig innsats barnehage og skole  0,2 mrd 
Opptrapping habilitering og rehabilitering 0,1 mrd 
Opprustning av fylkesveier   0,1 mrd 
Handlingsrom     0,3 mrd 
 
Regjeringen legger til grunn en årlig effektivisering i 
kommunesektoren på 0,5% som beregnes til å utgjøre  
1,2 mrd.kr i 2019. Handlingsrom med effektivisering 
blir da på 1,5 mrd. kr for kommunene samlet. Det er 
store individuelle forskjeller mellom kommunene på 
dette feltet. 
 
Også i 2019 vil det være en underliggende vekst i di-
verse ressurskrevende tjenester. Kommunene må bru-
ke av de frie inntektene til å dekke økte kostnader til 
omsorgstjenester. 

Iveland kommune får frie inntekter  
med 93 722 mill kr ifølge beregninger som følger med 
statsbudsjettet (grønt hefte). De frie inntektene skal 
også dekke oppgavekorreksjonene for kommunen. 
 
Rammeoverføring  
Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjev-
ning er kommunens hovedinntekter og skal finansiere 
det meste av kommunens drift. Rammetilskuddet for 
2019 er beregnet til 63.769 mill. kr (se tabell s.19) 
 
Særskilt fordeling 
Noen av regjeringens satsingsområder gir en særskilt 
fordeling innenfor innbyggertilskuddet i 2019. Som 
følge av dette får Iveland særskilte midler knyttet til 

 Tilskudd til Frivilligsentralen 335.000 kr. 

 Helsestasjon/skolehelsetjenesten 256.000 kr. 
 
Tilskudd til frivilligsentraler blir innlemmet i innbyg-
gertilskuddet fra 2021. 
 
INGAR er en inntektsgarantiordning som gir ut-
jevning for korrigert vekst i rammetilskuddet.  
 
Iveland kommune får et trekk til INGAR på   
71 000 kr for 2019. 
 
Veksttilskuddet blir tildelt kommuner med en 
særlig høy befolkningsvekst over de siste tre år. Til-
skuddet videreføres i 2019 for vekst over landsgjen-
nomsnittet, som er på 1,4 %. Iveland hadde en be-
folkningsvekst fra 2015-2018 på 0,38%. 
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Distriktstilskudd Sør-Norge innbefatter nå 
småkommunetilskuddet for kommuner med 
færre enn 3200 innbyggere. Tilskuddet fordeles 
i forhold til en satt distriktsindeks. Iveland kom-
mune har fått en indeks på 60, som betyr at det 
ikke gis tilskudd for distriktsmessige utfordring-
er, kun for lavt innbyggertall. 
 
Iveland kommune mottar distriktstilskudd Sør 
Norge på 2,850 mill. kr. 
 
Skjønnstilskudd blir tildelt Fylkesmannen 
og blir viderefordelt til kommunene. Det har 
ligget en viss føring til grunn for midlene i tidli-
gere år. En andel for ordinært skjønn skulle ta 
høyde for skjevfordelt virkning av inntektsom-
legginger, mens rest skjønn (prosjektskjønn) 
blir tildelt kommunene etter søknad om pro-
sjektmidler. 
 
Iveland kommune har mottatt skjønnstilskudd 
for differensiert arbeidsgiveravgift. Dette trap-
pes ned mot 0 i år 2020. 
 
Iveland kommune mottar 0,64  mill. kr i ordi-
nært skjønn fra fylkesmannen i 2019. 
 
Inntektsutjevningen er en del av rammetil-
skuddet. Den skal kompensere for forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. Det kom-
penseres med 60% fra egen kommunes skatte-
nivå opp til landsgjennomsnittet og ytterligere 
35% opp til 90% av landsgjennomsnittet. 
 
Iveland kommunes anslag på netto inntektsut-
jevning er 8,507 mill. kr i 2019. 
 
Skatteinntekt og skatteprosent 
Landsgjennomsnitt skatteprosent er 100 %.  
Skatteprosenten for Iveland har de siste årene 
ligget på 73%. For 2019 brukes en prognose på 
73,7%.  
 
Anslag Iveland kommunes skatteinntekter er 
beregnet til 30,174 mill. kr for 2019. 
 
Skatteanslaget  
I Iveland kommune utgjør skatt på inntekt og 
formue samt eiendomsskatt om lag 36 % av de 
frie inntektene. 
 
Skatteøren 2019  
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skat-
teytere deles mellom staten, kommunene og 
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved 
at det fastsettes maksimalsatser på skattøren.  
 
Den kommunale skattøren er redusert med 
0,25% fra 11,8 til 11,55 i 2019. 
 
Investeringstilskudd til kommunene til hel-
døgns omsorgsplasser videreføres i 2019, 
men Husbankens ramme er vesentlig lavere i 
2019 enn i 2018. 
 
Statstilskudd flyktninger: Kommunen får i 
en periode på fem år tilskudd til bosetting av 
flyktninger. Tilskuddet trappes i løpet av perio-
den ned og faller bort. Nye flyktninger er bosatt 
i 2018, det er ikke mottatt henvendelse fra IMDi 
om nye flyktninger i 2019. 
 
Man forventer samlede tilskudd på 6,2 mill. kr i 
2019 for flykninger som har blitt bosatt i Ive-
land de siste 5 årene.  
 

 
 
Ressurskrevende tjenester gir regjeringen ut-
fordringer gjennom stadig økene utgiftsvekst. Regje-
ringen gir en kompensasjonsgrad på 80 % over inn-
slagspunkt, endret til 1,285 mill. kr for refusjon i 
2019. 
 
Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refu-
sjon fra staten for pleieutgifter per bruker som over-
stiger innslagspunkt.  Kommunene skal inntektsføre 
refusjonen det året utgiftene oppstår, altså i 2018. 
Den underliggende veksten i ordningen antas å fort-
satt øke.  
 
I budsjetteringen av inntektene for 2019 vil man legge 
til grunn et innslagspunkt på 1,285 mill. kr. Den kom-
munale andelen øker med 50 000 kr pr bruker i tillegg 
til andelen på 20% som ikke blir refundert. 
 
Tilskudd til utleieboliger via Husbanken får en 
ramme på 857 mill. kr i 2019. Det er ikke planlagt 
investeringer til anskaffelse av utleieboliger  
kommende år. 
 
Eiendomsskatt:  
For næringseiendom videreføres skattesatsen på 7 
promille og det forventes å gi en inntekt til kommune-
kassen på om lag 7 mill. kr i 2019. Bolig– og fritidsei-
endom skattlegges med 2 promille og dette gir en an-
tatt inntekt på 2,2 mill. kr.  
 
Utfasing av den såkalte maskinskatten (skatt på pro-
duksjonsutstyr og installasjoner) starter i 2019. Først i 
RNB 2019 blir det avklart hvordan dette kompenseres 
til kommunene. 
 
I statsbudsjettet 2019 er det foreslått store omleg-
ginger i eiendomsskatten med virkning fra 2020. Hvis 
dette blir vedtatt vil det sette begrensninger i kommu-
nenes handlingsrom til å saldere sine budsjetter. 
 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift mottar  
Iveland kommune som medeier i konsesjonskraft-
fondet for Aust-Agder IKS, eierandelen utgjør 2 %.  
 
For budsjettet 2019 er det prognostisert en inntekt på 
2,6 mill. kr. Prognosen på nettoutbetaling er lik i hele  
økonomiplanperioden. 
 
Kommunereformen 
Regjeringen har i statsbudsjettet 2019 satt av tilskudd 
med 200 mill. kr til kommuner med vedtak om sam-
menslåing i kommunereform perioden.  Den nye, 
sammenslåtte kommunen må ha minst 8.000 innbyg-
gere. 
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4. Økonomisk utvikling og tabeller  
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stemmer gjennom avgifter og betalingssatser hvert 
enkelt år. Disse inntektene er lagt inn i rammen til 
den enheten som krever inn inntekten, og medfører at 
enhetens utgiftsramme blir justert ned med denne 
inntekten. 
 
Andre kommunale inntekter 
 

Brutto driftsinntekter omfatter de samlede inn-
tektene, inkludert de som blir bestemt politisk gjen-
nom avgifter og betalingssatser i det enkelte budsjett-
år. 
 
Disse inntektene finnes i tabellene under hver enhet. 
 
Reservert ramme for sentral lønns– og pensjons-
reserve forvaltes av rådmann og er en fordelingsram-
me som skal ta høyde for det enkelte års lønnsopp-
gjør. Pensjonsreserven skal ta høyde for svingninger i 
utgiftene til pensjon i det enkelte budsjettår.  
 
Lønns– og pensjonsrammen er satt til 1,5 mill. kr.  
 
Finans omhandler hvordan vi tilegner oss, for-
valter og anvender penger over tid, og omfatter: 

 Finansinntekter tilsvarende utbytte, renteinntekter 
samt gevinst av finansplasseringer 

 Finanskostnader tilsvarende renteutgifter og av-
drag til lån, samt tap på finansielle plasseringer  

 
Rente- og utbytteinntekter  
Iveland kommune har en andel aksjer i Agder Energi 
AS tilsvarende 1,06 pst. Eierkommunene i Agder Ener-
gi AS vedtok høsten 2018 at kommunene skal ha 70 
pst utbytte av resultat korrigert for ekstraordinære 
poster. For 2019 benyttes resultat til Agder Energi AS 
fra 2017 som var 610 mill. kr. 
 
Iveland kommune har lagt til grunn et samlet utbytte 
på 6,46 mill kr for budsjettåret 2019. 
 
Iveland kommune har lagt til grunn et anslag på ca 
0,85 mill. kr i renteinntekter i 2019. 
 
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteinntekte-
ne. Gjeldende bankavtale tar utgangspunkt i 3 mnd 
NIBOR og gir en margin på 0,4% utover dette. Det 
forventes at rentenivået vil stige utover i økonomi-
planperioden. 
 
 
Renteutgifter og avdrag 
Renteutgiftene består av renter på kommunale lån og 
formidlingslån (startlån). Det er lagt til grunn en gjen-
nomsnittlig rente på om lag 2,7 pst for den totale lå-
neporteføljen i økonomiplanperioden. 

Økonomiske hovedoversikter (tabellene er 
i kap. 2) angir rådmannens forslag til økonomis-
ke rammer i økonomiplanperioden 2019-2022, 
samt årsbudsjett 2019 for hhv.: 

 Driftsregnskapet, netto og brutto 

 Investeringsregnskapet 
 
Inntekten i driftsregnskapet fordeler seg 
mellom den inntektene kommunen får gjennom 
frie inntekter fra staten (i statsbudsjettet), samt 
de øvrige inntektene kommunen mottar gjen-
nom refusjoner, skatter, avgifter og tilskudd til 
tjenesteyting. Her kan nevnes eiendomsskatt, 
inntekter fra konsesjonskraft og konsesjonsav-
gift, rentekompensasjonsordning, tilskudd bru-
kerstyrt personlig assistanse (BPA), statstil-
skudd flyktninger, og momskompensasjon. 
 
Noen nøkkeltall fra inntektssystemet 
Statsbudsjettets konsekvens for Iveland  
I kapittel 3 forklares nasjonale føringer i stats-
budsjettet samt sammensetningen på de frie 
inntektene til Iveland kommune. Videre frem-
kommer det her kilder til ulike inntekter som 
kommunene kan benytte for å tilpasse sin drift. 

 
Deflator har siden 2010 i snitt vært på 
3,0%. Iveland kommune har i store deler av 
perioden blitt underkompensert for deflator-
veksten, og de siste årene har man fått ca 
halve deflatorveksten. Dette har medført nød-
vendig økonomiske tilpasninger ved årlig reduk-
sjon i driftsrammene for enhetene, dvs at man 
ikke har kunnet følge lønns– og prisveksten på 
tjenesteproduksjonen. I 2019 forventes pris-
veksten å bli på 3,0%, rammetilskuddet økes 
med 2,5%.  
 
Netto driftsinntekter omfatter sentralt for-
delte inntekter og andre inntekter, her inngår 
ikke inntekter som kommunen politisk selv be-

5. Kommentarer og forklaringer til budsjettet 

Rammetilskudd 2019

Innbyggere: 1334 for beregning  

Innbyggertilskudd før omfordeling 32 963 000

Omfordeling

Utgiftsutjevning 17 612 000

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 678 000

Tilskudd til særskilt fordeling (frivilligsentral/helsestasjon) 591 000

Innteksgarantiordningen INGAR -72 000

Regionalpolitiske tilskudd  

Distriktstilskudd Sør-Norge 2 850 000

Skjønnstilskudd 640 000

Netto inntektsutjevning 8 507 000

Sum rammetilskudd 63 769 000

Andre frie inntekter til kommunen

Skatt på inntekt og formue 25 574 000

Skatt på eiendom - bolig og fritidsbolig 2 200 000

Skatt på eiendom - næringseiendom 7 000 000

Naturressursskatt 4 600 000

Andre generelle statstilskudd 6 200 000

Sum andre frie inntekter 45 574 000
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I et langsiktig perspektiv er det viktig å skape et 
positivt vedvarende netto driftsresultat på 1,75%. Po-
sitivt netto driftsresultat skal ivareta og opprettholde 
verdiene kommunen eier/har. Det er viktig og 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 stedsutvikling og standardheving som har prio-
ritet i perioden 2019-2022, jf. budsjettskjema 2B. 
 
Rådmannens forslag til samlede investeringer i økono-
miplanperioden er på 54,5 mill. kr. 
 
 
Investeringsutvikling 
 
 
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.  
 
 

 
 
 
Iveland kommune har investert i tiltak som har 
som formål og øke bosettingen og folketallsveksten. 
Disse investeringen skal man ha pengene igjen fra for 
og kunne investere i nye samfunnsnyttige tiltak. Fra 
prosjektet på Åkle har man fått innbetalt ca 2,5 mill. 
kr og det er inngått en nedbetalingsavtale med utbyg-
ger for solgte leiligheter. Bjørnehatten har ennå ikke 
gitt noe og det samme for Skisland. Det skal settes 
inn tiltak som man håper vil gi en raskere tilbakebeta-
ling. 
 
 
 
 

I 2019 forventes samlede avdrag på lån å utgjøre 
drøye 2,5 mill. kr mens renter er beregnet til 1,7 
mill. kr. Det lagt til grunn en lånerente på 2,2 % 
i 2019. 

 
Netto driftsresultat utgjør differansen mel-
lom brutto driftsresultat og netto finansresultat. 
Tabellen viser positivt netto driftsresultat i 2017, 
og det er budsjettert med 2% netto driftsresultat 
for 2018. I perioden 2019-2022 ser det ut til at 
kommunen må saldere budsjettet ved bruk av 
frie fond om det ikke gjennomføres kutt i tjenes-
tetilbudet. Det er ikke lov å ta opp lån, eller bru-
ke lånemidler til å finansiere negativt netto 
driftsresultat. 
 
I økonomiplanperioden vil Iveland kommune 
kunne få behov for å tilføre driftskapital fra 
fondsreserver avsatt i tidligere perioder fordi det 
er stor usikkerhet ift nye skatteregler, skatte-
inngang, driftskostnader for enkelte tiltak og be-
manningsutviklingen.  
 
 
Utviklingen i netto driftsresultat 
 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler 
et nivå på netto driftsresultat til minimum 1,75 
% av totale inntekter (Rød horisontal strek i ta-
bellen er snitt resultat siden 1996). 

Fondssituasjon Iveland kommune har i tidli-
gere perioder opparbeidet fondsreserver som 
kommunen har benyttet de siste årene til inves-
teringer og som vil bli benyttet også i denne øko-
nomiplanperioden. Prognosen viser svakere re-
sultater i perioden, og det vil føre til reduksjon i 
fondsbeholdningen. 
 
Det skilles mellom bundne fond og frie dis-
ponible fond. Bundne fond er til bruk for spesielle 
formål og kan ikke omdisponeres. De frie fond 
kan omdisponeres og benyttes fritt av kommune-
styret. Iveland kommune har følgende fondsbe-
holdning per oktober 2018. 
 

Fondsbeholdning per oktober 2018

Bundne driftsfond 5 934

Ubundne investeringsfond 81

Disposisjonsfond 42 196Prognose renter og avdrag på lån 2019 2020 2021 2022

Avdrag på lån i Kommunalbanken 1 745 1 998 2 126 2 126

Avdrag på startlån (inv.regnskapet) 788 947 1 047 1 080

Sum avdrag 2533 2945 3173 3206

Renter på lån 1704 2371 2606 2399

Sum finanskostnader 4 237 5 316 5 779 5 605
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Iveland kommune tar opp et formidlingslån på 4,0 
mill. kr i 2019 fra Husbanken. 
 
Øvrige lån omfatter lån til kommunale investeringer i 
økonomiplanperioden.  
 
De samlede låneopptak i økonomiplanperioden løper 
seg til anslagsvis 40 mill. kr i perioden. Dette innbe-
fatter også formidlingslånene. 
 
 
Figuren som følger viser nivået på den årlige 
gjeldsutviklingen i perioden 2018-2022 inklusiv for-
midlingslån. 
 

 
 
 
Avdragsperioden på lån til investeringer som 
Iveland kommune har tatt opp er i snitt på 38 år. Ren-
tenivået er økende og administrasjonen har foretatt 
rentebinding på 42% av låneporteføljen i Kommunal-
banken til 2,08% rente. Dette er i tråd med gjeldende 
finansreglement. Flytende rente i Husbanken er fort-
satt så lav at rentebinding ikke anses for hensiktsmes-
sig.  
 
Høsten 2017 ble kommunens lån i Kommunalbanken 
refinansiert og avdragstiden økt til 40 år for å reduse-
re kostnaden til avdrag i driftsregnskapet. Ulempen 
med dette er at gjelden trappes veldig sakte ned. 
 
 

 
Finansiering av investeringene fremgår av 
budsjettskjema 2A (kapittel 2). 
 

 
 
Momskompensasjon for investeringene er 
estimert til 6,75 mill. kr i investeringsperioden 
2019-2022. Grunnerverv og investeringer i VAR  
sektoren gir ikke momskompensasjon, derfor er 
estimert beløp under 25% av totalkostnaden. 
 
Øvrige inntekter i investeringsregnskapet i øko-
nomiplanperioden er beregnet til 7,2 mill. kr. 
Dette knytter seg til nedbetalinger på startlån 
og næringslån. 
 
Rådmannens forslag til fondsbruk på investe-
ringer i økonomiplanperioden er på 14,5 mill. 
kr. 
 
Samlet investeringsramme i økonomiplanperio-
den utgjør 68,3 mill. kr. I rådmannens budsjett-
forslag er det foreslått låneopptak med til sam-
men 40 mill. kr og bruk av fond med 14,5 mill. 
kr. Resterende finansieres med inntekter i in-
vesteringsregnskapet som beskrevet ovenfor. 
 
 
Total gjeldsutvikling som følge av planlag-
te investeringer i økonomiplanperioden 2019 —
2022 og tidligere låneopptak gir Iveland kom-
mune et maksimalt låneopptak pr 31. desember 
2018 på totalt 79,4 mill. kr inklusive formid-
lingslån. 
 
En slik lånebeholdning vil de neste årene kreve 
nøktern drift fordi avdrag og renter skal nedbe-
tales over driftsbudsjettet.  
 
 
Det skilles mellom lån til formidlingslån 
(startlån) og lån til kommunale investeringer.  
 
Formidlingslån er lån i Husbanken for viderefor-
midling til husholdninger. Kommunen har 2. 
prioritet sikkerhet for disse lånene og hefter 
sammen med Husbanken for en prosentvis an-
del av gjelden ved evt. mislighold. Kommunen 
holder en reserve for tapsavsetning.  
 
Rådmannen foreslår å sette opp utlånsrammen 
for formidlingslån (startlån) til 4 mill. kr i 2019 
for å stimulere til økt bosetting. De neste årene 
foreslås 2 mill. kr slik at totalt utlån til formid-
lingslån i perioden er 10 mill. kr. Startlånsram-
men finansieres med låneopptak i Husbanken. 
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Næringsutvikling: Det må tilrettelegges for ar-
beidsplasser i kommunen ved bruk av god bo– og  
næringspolitikk. Tilskuddsordninger, Regionalt næ-
ringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommu-
ner, veiledertjenester for etablerere og sammen med 
kommunale tilretteleggingstiltak blir dette viktig.  
  
Kommunen jobber med å tilrettelegge for flere fleksib-
le tomter som også kan benyttes til næring. 
  
Vatnestrøm Industriområde er videreutviklet slik at 
det gir utbyggingsmulighet for eksisterende og nye 
aktører. Jernbanesporet til området gir nye  
muligheter.  
  
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: Kommunen har et godt omdømme 
og det må utnyttes når politikere og ansatte  presen-
terer, representerer og omtaler kommunen. 
  
Gode tjenester: Organisasjonen er i endring og 
tjenester kan bli ytterligere endret. Tjenestene som 
skal leveres må kunne måles og evalueres av andre. 
De skal være gode og forsvarlige. Det er viktig at det 
settes et “rett” nivå på tjenesten. 
 
Kommunen følger og benytter de målinger som finnes 
på og om kommunen, utvikler og benytter målinger 
som kan benyttes ifm. tjenesteutvikling, evaluering og 
service. 
  
Oppvekst: Iveland kommune har ennå utford-
ringer i forbindelse med lavt utdannelsesnivå. I plan-
perioden justeres og videreføres tiltakene som frem-
kommer i satsingen ”Kvalifisert for framtida”  for sko-
lene og barnehagene. Disse evalueres årlig for at man 
skal oppnå bedre resultater. De siste årene har skole-
resultatene vært stigende, og man ser nå resultathev-
ning i grunnskolen og dette med fullført kompetanse. 
  
Barnehagene har noe lavere vekst innenfor de minste 
aldersgruppene, dette kommer av at noen foreldre 
velger andre løsninger. Utviklingen av barnehagene og 
økning i antall plasser er viktig om man forventer 
vekst i folketallet. Arealer og bemanning må utvikles 
og tilpasses slik at barnehagen kan drives effektivt og 
fleksibelt. Driften må organiseres slik at man benytter 
hele kapasiteten ved barnehagene på Skaiå og Vatne-
strøm samlet.  
  
Helse og velferd: Kommunen arbeider for å imø-
tekomme og tilfredsstille de krav som kommer fra 
sentralt holdt, samt de utfordringene som kommer 
lokalt med hensyn til demografi- og folkehelseutvik-
lingen.  
 
Demografiutviklingen vil gi Iveland nye utfordringer 
innenfor omsorgsområdet som kommunen må møte 
på en kvalifisert måte. Man ser utfordringene med 
krav til kommunal øyeblikkelighjelp med døgnopphold 
for brukere med psykisk– og rusproblematikk.  
 
Levekår og livsstils utviklingen medfører nye utford-
ringer som barnefattigdom, livsstilssykdommer, 
gjeldsproblematikk, rus, psykiatri og økning i andel 
uførepensjonister. 
 
 

 

Hvordan nå målene: 

6. 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 (Handlingsplanen) skal gjen-
speile og iverksett handlinger som bidrar til å nå 
målene i kommuneplanens samfunns– og areal-
del. 
 
Bolig-, tomte– og stedsutvikling:  
Kommunens største inntektspotensial ligger i å 
øke antall innbyggere. De siste årene har det 
stort sett bare vært utviklingen knyttet til Åklet 
og noen enkelt frittstående boliger som har gitt 
boligvekst. Kommunen må nå igangsette steds-
utviklingstiltak som kan øke innbyggertallet og 
boligutviklingen i kommunen.  
  
Kommunens nye sentrum «Åkle» er godt i gang 
og 24 av 26 boenheter er solgt og blir bebodd i 
løpet av våren 2019. Kommunen jobber tett 
med eierne og mulige utvikler av Bjørnehatten 
boligområde. Videre jobbes det med tre mulige 
boligområder på Birketveit. 
 
Rulleringen av kommuneplanen, arealdel må 
også hensyn ta framtidig ønsket boform og om-
råder. Utviklingen må tilpasses kravet om bære-
kraftig utvikling og miljø. 
 
Den kommunale startlånsordningen (en toppfi-
nansiering) økes og videreføres slik at den kan 
benyttes til å realisere kjøp eller bygging av fle-
re nye boliger i kommunen. Andre tiltak som 
stimulerer vekst må også vurderes.  
  
God personal- og økonomistyring: I  økono-
miplanperioden vil kommunen ha utfordringer 
med å tilpasse utgiftene til inntektene. Ansatte 
og ledere må samarbeide tett slik at man møter 
de nye utfordringene på en ansvarlig og ressurs-
effektiv måte.  
 
Resultat av godt personalarbeid har gitt et lav 
sykefravær som igjen gir lavere kostander til 
vikarbruk. Fortsatt fokus på dette området vil 
være viktig. 
 
Selv om organisasjonsmodellen ble endret i 
2017 kreves det ennå at man jobbe videre i 
planperioden med nødvendige tilpassinger av 
personalressursene til framtidens krav– og tje-
nesteproduksjonen. 
  
God økonomidisiplin fra enhetene, utnytting av 
det som ligger i nye digitale tjenester,  kompe-
tanseheving, innovasjonsarbeid og optimal res-
sursbruk i forhold til oppgavene blir viktig i hele 
perioden. 
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Digitalisering og IKT: Det satset videre på å ut-
nytte IKT– og digitale muligheter innenfor tjeneste-
produksjonen i årene som kommer. Det vil her være 
fokus på bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon, og 
her vil og kan digitaliseringen åpent mange nye mulig-
heter. 
 
Samarbeidsrelasjoner: Iveland kommune samar-
beider både mot Setesdalsregionen og Region Kris-
tiansand på ulike områder. Kommunen samarbeider 
og med andre kommunale og private aktører i Agder.  
Dette er i utgangspunkt samarbeid som gir innbygger-
ne og kommunen fordeler og positive synergier.  
  
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 Region Kristiansand kom-

munene.  
- 6 større samarbeidstiltak med andre kommuner. 
  
Iveland kommune er representert med ansatte i de 
fleste av disse selskapene. Det krever økonomisk- og 
personellmessige ressurser, men de er nyttige for at 
kommunens innbyggerne skal få levert 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 i framtiden være ennå viktigere å evaluere nyt-
ten og effekten av disse samarbeidene jevnlig.  
  
Kommunereformen: 
Regjeringer har signalisert at de vil fortsette arbeidet 
med kommunereformen, og for at flere kommuner 
velger å søke sammenslåing. 
 
Rådmannen vil fortsette arbeidet med å utvikle Ive-
land til å bli en kommune som er tilpasset inntektssys-
temet, slik at Iveland også i framtiden skal oppleves 
som en levedyktig kommune i framtiden.  
 
Kommunereformen vil ikke redusere behovet Iveland 
har for tett samarbeid med andre kommuner for å 
kunne videreutvikle kommunen og tjenestene til inn-
byggerne og ansatte. 
 
Kommunereformen og regionreformen vil etter all 
sannsynlighet påvirke kommunenes utvikling i  
Planperioden. 
 
Økonomiutvikling og tiltak som skaper balanse: 
Inntektssystemet gir Iveland kommune lavere inn-
tektsvekst enn kostnadsøkningen i årene som kom-
mer. Alt i 2019 må man benytte fondsmidler til drif-
ten, og videre i planperioden viser prognosene en 
kraftig økning i bruk av fondsmidler til drift. Dette er 
ikke en bærekraftig utvikling, og vil ikke bli godkjent 
av staten på sikt. 
 
Iveland kommunen må gjennomføre endringer innen-
for tjenesteleveransene slik at de samlede driftskost-
nadene går ned, øke inntektene fra de områdene som 
kommunen rår over slik at de samlede tiltakene ska-
per grunnlag for balanse i budsjett og regnskap. 
 
Tiltakene vil virke urimelige og trenger derfor god po-
litisk forankring. Tiltakene må oppfattes av innbygger-
ne som nødvendige for at man fortsatt skal kunne 
opprettholde gode tjenester, lokalt handlingsrom, ha 
utviklingsmuligheter og et økonomisk grunnlag som 
sikrer Iveland kommune selvstendighet i framtiden.  

NAV har på nasjonalt og regionalt nivå igang-
satt endringer som vil føre til bedre lokale tje-
nester om Iveland tilpasser seg dette.  
 
NAV Iveland vil i 2019 vurder samarbeid med 
kommunene fra og med Vennesla til og med 
Bykle. Samarbeidet vil sikre gode NAV tjenester 
til innbyggerne lokalt. 
 
Videre må man arbeide for å øke sysselsetting 
blant innbyggerne i kommunen, benytte aktivi-
tetsplikten for sosialhjelpsmottakere samt øke 
språktreningsplasser for fremmedspråklige.  
  
Det er 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.  
 
Iveland deltar i anskaffelsen av digital respons-
senter som vil gir hjemmeboende en bedre  
sikkerhet.   
  
Omsorgssenter er nytt og moderne og kommu-
nen kan nå levere bedre tjenester i årene som 
kommer. Brukerne og ansatte må også være 
med på de mulighetene og endringer som ny-
bygget kan gi kommunen. 
  
Drift og Utvikling: Kommunen skal være en 
aktiv part i samfunns– og arealutviklingen med 
mulighetsstudier, stedsutvikling og godt planar-
beid.  
 
I lyset av en framtid med trangere økonomiske 
rammer må målrettet Forvaltning-,  Drift– og 
Vedlikeholdsarbeid (FDV) planlegges ressursef-
fektivt, samtidig som kommunen skal opprett-
holder god kvalitet og trygghet.  
 
Investeringer skal være slik rettet at de gir ge-
vinster i form av bedre kvalitet, økt kapasitet og 
lavere kostnad for flere. 
 
Man vil også måtte vurdere kommunens eier-
skap i selskaper og bygninger, forvaltningsan-
svaret for veier og bygninger, samt flere infra-
struktur anlegg. 
  
Graden av selvkost og betalingssatser må i pe-
rioden sees i lyset av inntekts– og kostnadsni-
vået til tjenestene totalt sett og kommunens 
økonomi. Selvkost på tjenesten må søkes opp-
nådd i perioden.   
 
Kommunal innovasjon: For å møte framti-
dens krav og tjenestebehov innenfor den øko-
nomiske og ressursmessige rammen kommunen 
har så må det drives kommunalt innovasjonsar-
beid fra politikere og administrasjonen.  
 
I 2019 vil man fortsatt jobbe med endringer 
innenfor helse og velferd, oppvekst og sentral-
administrasjonen. Til dette innovasjonsarbeidet 
vil det også være behov for økonomiske ressur-
ser.  
 
Innovasjonsarbeidet kan deles i tre faser, tek-
nologi, oppgaveendring og organisasjonsend-
ring. Innovasjonen er ikke ferdig før vi ser re-
sultatene av hvordan vi leverer tjenestene.  
 
Målet er at Iveland i framtiden også skal kunne 
levere gode tjenester innenfor den økonomiske 
rammen kommunen får i framtiden.  
 
Dette arbeidet vil medføre endringer for ansat-
te, politikere og innbyggerne i kommunen.  
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7.  Organisering: Tjenesteområder og tjenesteytende enheter 

 
Tjenesteom-
råde: 

 
Tjenester og løpende oppgaver: 

 
Omfatter enhet: 

Antall 
årsverk 
grunnbe-
manning: 

Rådmannens 
stab 

Økonomi, regnskap, lønn, skatteoppkrever, service-
torg, personal- og arbeidsgiveroppgaver, rekrutte-
ring, innkjøp, politisk sekretariat, arkiv. 
Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, kul-
turskole, informasjon, ulike forebyggende tiltak blant 
barn og unge, PP-tjenesten, voksenopplæring, bevil-
lingssaker, sekretariat for Kvalifisert for framtida, 
ulike prosjekt mv. 

Politisk område 
 
Rådmannen 
 
Økonomiavdelingen 
 
Servicetjenester 
 
Barnehage– og  
skolefagligansvarlig 
 
Kultur og  
Informasjon 
 
SUM 

1,20 
 

1,00 
 

3,60 
 

3,60 
 

1,0 
 
 

1,71 
 
 

12,11 

Skolene i  
Iveland 

Skole- og SFO drift i hele skolen  

Vatnestrøm skole + 
SFO 
 
Iveland  skole + 
SFO 
 
SUM 

3,99 
 
 

27,63 
 
 

31,62 

Barnehagene i 
Iveland 

Barnehagedriften i hele kommunen 

Vatnestrøm barne-
hage 
 
Skaiå barnehage 
 
SUM 

4,9 
 
 

23,8 
 

28,7 

Pleie– og  
omsorg 

Drift av hele pleie og omsorg  
sykehjem inkluderer også kjøkken, renhold, vaskeri 
og aktivitør)  

Sykehjem 
Hjemmesykepleien 
Demens 
Hjemmehjelp 
BPA 
Habilitering 
 
SUM  

11,18 
7,09 
7,71 
0,69 
7,04 
1,6 

 
35,31 

Helse og  
velferd 

Nav sosial, kommunelege, fysioterapi, helsesøster, 
legetjeneste, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, 
psykiatritjeneste, fysioterapi, Husbankens ordninger, 
støttekontaktordningen, flykninger, rus, mv 

  
Nav sosial 
 
Helse 
 
SUM 

  
4,20 

 
5,23 

 
9,43 

Drift og  
utvikling 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens byg-
ninger, og anlegg for vann og avløp. Kommunale 
veger og grøntanlegg. Samfunns- og næringsutvik-
ling. Kart og oppmåling. Landbruk. Geologi. Sam-
funnssikkerhet og beredskap. Planarbeid.  
 

  
  
  
Drift og utvikling 

  
  
  

16,3 

  

Totalt 133,47 

Endringene i bemanningen for enhetene fra 2018 til 2019 er beskrevet under den enkelte enhet. 

Årstall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsverk 116 128 136 131 129 126 131 128 131 133 

Årsverksutvikling jfr årsmeldingene til og med 2017(inkl lærlinger og prosjekter) , anslag 2018 og 2019 
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8. Organisasjonskart  

Enhetsledernes  
ansvarsområder: 
 
Personal 

Økonomi 

Fag 

Tjenesteproduksjon 

Mål- og resultatansvaret for 
enheten 

Planarbeid 

Rapportering 

Beredskap 

Internkontroll 
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Navn Type relasjon Lovpålagt Hjemlet i: 

Bidrag/

overføring/

kostnad per år 

(tusen kr. 2017) 

Har Iveland 

eierandel? Kommentarer 

Agder Kommunerevi-

sjon  IKS  Ja   578  4 %   

Aust-Agder museum 

og arkiv IKS Ja    383  2 % 

Tilskudd til ar-

kivordningen/

andel drift av 

Aust-Agder museum  

og arkiv IKS   70  

Tilskudd nybygg    

 

Setesdal Brannvesen IKS Ja Lov 2 146  17,9 %   

Setesdal Miljø og 

Gjenvinning IKS  Ja Lov 1.838  20 %   

Konsesjonskraft IKS Nei Politisk vedtak   2,57 %   

Setesdal IKT IKS Nei Administrativt 2.635 20 %  

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 %   

Setpro AS  Politisk vedtak 296 20 % 

Kommunal 

driftsstøtte 

Setesdal informasjons 

og kompetansesenter AS  Politisk vedtak  2,4%  

Frivilligsentralen Formålsfellesskap Nei Politisk vedtak 288 Nei   

Barnevern Vertskommune Ja Lov 1.075 Nei   

PPT Vennesla Vertskommune Ja Lov 582 Nei   

Moonlight Kjøper tjenester Nei Politisk vedtak 592 Nei   

Agder sekretariat Kjøper tjenester Ja  Politisk vedtak 123  6,3 % 
Sekretariat for 

kontrollutvalget 

KR IKT (avvikles) Vertskommune Nei Politisk vedtak  Nei  Avvikles 

LVK Medlem Nei   33    Kontingent 

KS Medlem  Nei   133 Nei  Kontingent 

9. Iveland kommunes samarbeid med andre 
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Navn Type relasjon Lovpålagt Hjemlet i: 

Bidrag/overføring/

kostnad per år (tusen kr. 

2017) 
Har Iveland 

eierandel? Kommentarer 

Bedrekommune  Kjøper tjenester Nei    14 Nei 

MTU /

brukerundersøkel-

ser 

KS, OU midler       163     

Radio Loland A/L   Politisk vedtak   3 av 76   

Setesdal Bilruter L/L       0,67 %   

AT Skog BA BA       <1 %   

KLP Andel Ja    328 <1 % 
Egenkapital inn-

skudd 

Falck  Kjøper tjenester Nei Administrativt 

 

104 Nei 
Bedriftshelse-

tjeneste 

IT-samarbeid med 

Vennesla kommune  Kjøper tjenester Nei Administrativt  823 Nei   

OFA  Kjøper tjenester     12   
Innkjøps-

samarbeid 

Krisesenteret Vertskommune Ja Lov 92 Nei Kristiansand 

Gjeldsrådgivning KnPS Ja Lov 37 Nei 

Kristiansand 

kommune / NAV 

Arendal 

Kommunal øyeblikke-

lig hjelp Vertskommune Fom 2016 Politisk vedtak/lov 291 Nei 

Driftes av kom-

munen selv 

f.o.m. 2018 

Legevakt Kjøper tjenester Ja Lov 199 + 460 Nei 

Kristiansand 

kommune / Ven-

nesla kommune 

ATP-samarbeidet Medlem Nei Politisk vedtak 57 Nei  

Region  

Kristiansand Medlem Nei Politisk vedtak 168 Nei Er 2018 beløpet 
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Enhetens hovedoppgaver omfatter all politisk virksomhet i kommunen, så som godtgjø-

relse og lønn til politikere, utgifter i forbindelse med valg, møter, reiser osv. 

 

Endring i den økonomiske rammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme inkluderer kommunens utgifter til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Agder  

Sekretariat (Kontrollutvalgssekretariat). 

 

 

Økning/reduksjon 

 
 

 

Nye eller endrede tjenester i 2019 

Det skal gjennomføres kommunestyre og fylkestingsvalg i 2019. Det krever opplæring av valgad-

ministrasjon og det nye kommunestyret.  Kontrollutvalget vedtok i mai 2018 et økt tilskudd til Ag-

der kommunerevisjon IKS med 3,6%, som utgjør 25.000 kr. 

 

Tiltak +/- 2019 2020 2021 2022 

 Valg   50  -50  50  -50 

 Politikeropplæring   23     

 Økning kontroll og tilsyn   25       

          

          

* Sum til tab enhet    98   -50   50   -50 

Enhet 10: Politisk område 

10 Politisk R 2017 B 2018 2019 2020 2021 2022 

Inngående nettobudsjett   2 377 2 377 2 475 2 425 2 475 

Økning/reduksjon    98 -50 50 -50 

Nettobudsjett 2 573 2 377 2 475 2 425 2 475 2425 

Inntekter           

Bruttobudsjett           
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Hovedoppgavene internt i organisasjonen er administrasjon, utvikling, oppfølging, politisk sekreta-

riat og støttetjenester til ansatte, enhetene og politikerne. Eksternt skal enheten ha en aktiv rolle 

innenfor samfunnsutviklingen, næringsutviklingen, prosjekter, eierskap, interkommunalt samar-

beid, innovasjon, samarbeid mellom eksterne og kommunen, samt videreføre det gode samarbei-

det med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og KS. 

 

Rådmannens stab er sammensatt av de tidligere enhetene; kulturenheten, oppvekstkontoret, ser-

vicetorget, økonomienheten og rådmannen.  

 

De tidligere enhetenes oppgaver vil i 2019 i store trekk bli administrert som tidligere samtidig som 

man jobber med å tilpasse dem den nye organisasjonsmodellen. 

 

Endring i den økonomiske rammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IKT blir egen post fra og med 2019. 

 

Økning/reduksjon 

 
 

Økninger og reduksjoner er som beskrevet over.  

 

 

Tiltak +/- 2019 2020 2021 2022 

 Region Kristiansand og frivilligsentralen     162       

 Konsulentbistand vedr. eiendomsskatt     140       

 Felles IKT  1 500       

 Klassetur 9. og 10. klasse (kr 5 000 pr elev)       50      

 Kulturskolen     - 72       

 Trommesett        

 Sum 1 780       

Enhet 11: Rådmannens stab 
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Nye eller endrede tjenester i 2019 

Regjeringen ønsker en sterkere satsing på digitalisering i offentlig sektor. Rådmannen vil prioritere 

dette gjennom gode nettbaserte tjenester og en modernisering av dagens servicefunksjoner/

servicetilbud. Servicetjenesten internt og eksternt vil bli evaluert ift etterspørsel, fremtidig struktur 

og endringer i samfunnet og nasjonale føringer. 

  

Utgifter til felles IKT løsninger for hele kommunen samt kostnader til innføring av nye, digitale løs-

ninger samles under rådmannens stab. Elektronisk behandling av reiseregninger forventes innført i 

desember 2019 og elektronisk timeregistrering fases inn på våren 2019. De nye løsningene vil re-

dusere manuell behandling og gi en sikrere og mer rasjonell drift. 

 

Oppgaver knyttet mot barnehage og skole vil kunne få endret arbeidsform internt og eksternt. 

 

Organisasjonsendringer i 2019 

Organisasjonsmodellen som ble innført høsten 2017 endres ikke. Det arbeides kontinuerlig med 

kompetansedeling og backup-rutiner for å få en jevn belastning på arbeidsstokken og være best 

mulig rustet ved sykdom og turnover. 

 

Kompetanseutvikling i 2019 

Arkivskolen gjennomføres av en ansatt i Servicetorget, dette vil heve kompetansen på arkiv og vil 

bidra til høyere kvalitet på arkivarbeidet i alle enheter i kommunen. 

 

Den teknologiske utviklingen er i kontinuerlig fremmarsj med nye muligheter og utfordringer innen-

for programvare, informasjon m.v. Biblioteket benyttes nå i stor grad som en selvbetjeningsløsning 

der ansatte er til stede ca 20% av tiden. Formålsparagrafen til bibliotekene har endret seg til nå å 

være en møteplass / kulturarena m.v.  

Kommunens hjemmeside gir organisasjonen gode muligheter for bruk av digitale løsninger internt 

og mot innbyggere / samarbeidspartnere. For å kunne ivareta og videreutvikle seg innen dette fag-

området må kompetansen og teknologien til enhver tid være oppdatert.  

 

Det vil fortsatt være fokus på effektivisering ved å utnytte alle moduler i økonomisystemet best 

mulig. I tillegg er det behov for kompetanseheving på budsjettarbeid og nøkkeltallsanalyse. Løpen-

de ajourhold av kunnskap innenfor kommuneloven med forskrifter, bokføringsloven, arbeidsmiljølo-

ven, ferieloven, kostra-veileder og årlige føringer fra regjeringen må ivaretas. Personalressurser 

må disponeres på de områdene hvor vi ser utviklingen krever det. Dette vil i fremtiden kreve at 

ansatte oftere får nye oppgaver og må avslutte andre oppgaver. 

 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019– 2022 og budsjett 2019. 

 Levere gode interne tjenester til en lavere driftskostnad 

 Samle alle IKT kostnader under Rådmannens stab 

 Stimulere til innovasjonstiltak og kompetansehevning som effektiviserer   

 
 
 

Enhet 11: Rådmannens stab 
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 Skolenes hovedoppgave er å legge grunnlaget for at Ivelands framtidige voksne gjen-

nom en god grunnskolegang får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv og kan bidra til 

videreutvikling av Iveland som bygd og kommune.  

 

 

Endring i den økonomiske rammen 

 
 

Skolene og elevmassen er i konstant endring i forhold til individuelle behov. Ordinært timetall og 

undervisning er ganske konstant, men enkeltelevers behov endres hele tiden. Størsteparten av 

skolenes utgifter er til lønn, og elever med særskilte behov står for en forholdsvis stor del av dette 

igjen. Inneværende skoleår og for økonomiplanperioden ser vi at det vil være økt behov for sær-

skilt oppfølging av enkeltelever, både i forhold til norskopplæring av en ganske stor gruppe flykt-

ninger, og i forhold til atferd som krever høy oppdekning av personale.     

 

 

Økning/reduksjon 

Skolene er inne i en periode med til dels store behov for tett oppfølging av enkeltelever. 

Skolene ønsker et løft innen digitale hjelpemidler. Nabokommunen vår i sør har investert i iPad til 

samtlige elever i grunnskolen fra 2018/2019. Iveland skole fikk midler til 15 iPad i 2018 og har i 

øk.plan 2018-2021 og budsjett 2019 også lagt inn ønske om 15 iPad i 2019. Skolene i Iveland 

henger likevel etter med å tilby gode digitale verktøy til skoleelevene.  

 
 
Nye eller endrede tjenester i 2019 

Opplæringsloven er endret i forhold til tidlig innsats. Elever på 1.-4. trinn som står i fare for å 

henge etter i lesing, skriving eller regning har nå rett på intensiv opplæring. Det kan bety økt be-

hov for lærerressurser. 

 

Den innførte lærernormen på 16/15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn og 21/20 elever pr. lærer på 5.-

10.trinn ser ikke ut til å få betydning for skolene i Iveland i 2019.  

 

21/22 Skolene B 2016 R 2016 B 2017 2018 2019 2020 2021 

Inngående nettobudsjett IS 15 700 17 598 16 500 
20 208 

20 903 21 753  21 693 Inngående nettobudsjett VS 3 240 3 254 2 925 

Tillegg lønnsendring 
  

  783 200 550      

Økning/reduksjon 
  

    495 300  - 60    

Nettobudsjett 
  

  19 425 20 903 21 753 21 693 21 693 

Inntekter 
  

  -3 624 -3 715 -3 715      

Bruttobudsjett 
  

  23 049 24 615 25 468      

Enhet 21: Skolene i Iveland  

Tiltak +/- 2019 2020 2021 2022 

         

Organisering, enkeltelever 400    

Lønnsøkning 2,7 % av 20.354.000 550    

Bortfall av kjøp av iPad   -60   

Flytting av kommunens andel av Polentur  - 100    

* Sum til tab. enhet  850 -60   
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 Organisasjonsendringer i 2019 

Skolene i Iveland står ikke foran noen videre planlagte organisasjonsendringer i 2019. Felles ledel-

se av skolene oppleves samlende, positiv og til det beste for brukere og ansatte i skole og SFO. 

Struktur  

 

Kompetanseutvikling i 2019 

Skolene jobber kontinuerlig for å øke kompetansen hos ansatte. I tillegg til interkommunale sat-

singer innen inkluderende læringsmiljø, håper vi på et fortsatt samarbeid med eksterne instanser, 

samt intern kompetanseheving på ulike tema. Skolene jobber samtidig med å oppfylle formelle 

krav til undervisningskompetanse for lærerne, og har et mål om å videreutdanne minst en lærer 

hvert skoleår gjennom den statlige satsingen tilhørende midler. Videreutdanningen bør fortsette så 

lenge det gis statlige midler til det. Skoleåret 18/19 er det 3 lærere som tar videreutdanning, samt 

formell kompetanseheving av rektor innen skolemiljø.  

 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019. 

 Skolene jobber videre med å utvikle «likhetstanken» og samorganiseringen av kommunens 

to skoler.  

 Det søkes ressurseffektivisering der det er mulig, uten at det skal gå på bekostning av læ-

ringsmiljø, læringsutbytte eller enkeltelevers behov for nødvendig støtte og hjelp.  

 Skolene jobber for et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte, med fokus på at eleven 

skal bli den beste utgaven av seg selv. Læringsresultatene ligger over tid jevnt med eller 

over landsgjennomsnittet.  

 

 

 

Elevtallsutvikling 
 

 

Vatnestrøm skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveland skole 

 

Enhet 21: Skolene i Iveland  

Trinn/ 
Skoleår 1.tr. 2.tr. 3.tr. 4.tr. Sum Endring 

15/16 2 8 5 5 20   
16/17 7 2 8 5 22 +2 
17/18 3 7 1 6 17 -5 
18/19 6 3 6 0 15 -2 
19/20 3 6 3 6 18 +3 
20/21  4 3 6 3 16  -2  
21/22  2 4  3 6 15  -1 
22/23  4 2 4  3 13  -2  
23/24 2 4 2 4 12 -1 

Trinn/ 
Skoleår 1. 2. 3. 4. Sum 

1.-4. 5. 6. 7. Sum 
5.-7. 8. 9. 10. Sum 

8.-10. 
Sum 
Total 

End-
ring 

15/16 14 17 12 14 57 13 11 11 35 18 15 15 48 140   
16/17 20 12 17 12 61 19 12 11 42 12 17 14 43 146 +6 

17/18 15 20 13 19 67 14 19 13 46 11 12 17 40 153 +7 

18/19 20 14 20 13 67 25 14 19 58 13 10 12 35 160 +7 

19/20 15 20 14 20 65 13 25 14 58 19 13 10 38 161 +1 

20/21 20 15 20 14 69 26 13 25 64 14 19 13 39 172 +9 
21/22 22 20 15 20 77 17 26 13 56 25 14 19 53 186 +14 

22/23 18  22  20 15 75 26 17 26 69 13 25 14 52 196 +10  
23/24 13 18   22 20  73 18 26 17 61 26 13 25 64 198  +2 
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Sikre barna i Iveland kommune et tilfredsstillende pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barne-

hageloven og rammeplanen. 

 

Endring i den økonomiske rammen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rammen er iberegnet drift av 7 avdelinger på Skaiå. Det er kun budsjettert med å ha en avde-

ling åpen på Vatnestrøm i 2019.  

Vi har beregnet lønnskostnader til enkeltvedtak ut ifra de barna som allerede har enkeltvedtak. 

Nye barn kjenner vi ikke til, og dette er vanskelig å beregne. 

Inntekter er beregnet etter antall barn som har rett på plass, men det må taes høyde for de som 

har rett på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Gjestebarn er en usikker post. 

 

Økning/reduksjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blir noe reduserte lønnskostnader i barnehagene i og med litt lavere barnetall og mange som 

velger å bruke kontantstøtteordningen.  

 
 
Nye eller endrede tjenester i 2019: 

Barnehagene har fått to nye lovendringer i forhold til bemanningsnorm og pedagogtetthet, og skal 

tilpasse driften til dette. Det er også et lovfestet fokus på gjensidig samarbeid barnehage og skole/

SFO. 

Det er vedtatt å holde barnehagen åpen en uke i juli måned i 2019.  

 

Organisasjonsendringer i 2019. 

Barnehagene har omorganisert administrasjonsressursen og ledelsesstruktur med en fagstilling og 

tre koordinerende ped ledere. Dette for å utnytte kompetanse, bemanning og ledelse lokalt i hver 

enhet og på tvers av barnehagene for å få et godt og likeverdig barnehagetilbud i kommunen. Den 

nye pedagognormen gir flere pedagogiske ledere med likt ansvar, og det skal jobbes med å finne 

gode strukturer og rollefordeling som gjør at kvaliteten i barnehagene heves. 

Enhet 23: Barnehagene i Iveland 

23 Barnehagene i Iveland R 2017 B 2018 2019 2020 2021 2022 

Inngående nettobudsjett 13 688 17 688 17 406 17 706 17706 17706 

Økning/reduksjon   -282 -802       

Nettobudsjett 13 688         17 406 16 604       

Inntekter   3 285            2975       

Bruttobudsjett   20 991 19 579       

Tiltak +/- 2019 2020 2021 2022 

Reduserte lønnskostnader  -937  -937  -937  -937 

Økning i adm stilling 135 135 135 135 

* Sum til tab enhet  -802  -802  -802  -802 
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Kompetanseutvikling i 2019: 

Barnehagene er med på den interkommunale satsningen inkluderende læringsmiljø, med hoved 

fokus på forebygging av mobbing og utestengelse. Barnehagene jobber videre med implemente-

ring av den nye Rammeplanen og endre eller styrke praksis etter rammeplanens mål. 

Barnehagene har fokus på språk og er med på den nasjonale satsningen «språkløyper» i samar-

beid med skolen. 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019. 

 Effektiv ledelse og drift av barnehagene i forhold til  

ressursbruk, arbeidsfordeling og digitale løsninger. 

 

 Tilpasse driften til lovfestede endringer i forhold til pedagognormen, bemanningsnormen og 

overgang barnehage –skole. 

 

 Barnehagene jobber systematisk i tråd med nasjonalt fokus på forebygging og oppfølging av 

mobbing og utestengelse. 

 

Barnetallsutvikling i barnehagene og kommunen som helhet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telletidspunkt pr 01.01.  

* Antall barn 1-3 år som har rett på plass. Differansen mellom de som har barnehageplass og to-

talt antall barn som har rett på plass, viser at det er mange familier i Iveland kommune som de to 

siste årene har valgt å bruke kontantstøtten. Dette skiller seg ut fra landsgjennomsnittet og kom-

munen rundt. 

 

Barn i barnehagen deles vanligvis i to hovedgrupper: Små barn (1-3 år) og store barn (4-5 år). De 

små barna krever ekstra personalressurser, og omregnet til antall «plasser» teller de største barna 

én plass og de minste barna to plasser.  

 

Ny lovfestet bemanningsnorm og pedagognorm fra 01.08.18:  

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks 

barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året 

de fyller tre år. 

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder 

per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. 

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.  

Enhet 23: Barnehagene i Iveland 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skaiå 1-3 år 30 37 40 44 51 39 
*(51 som 

har rett på 

plass) 

28 
*(37 som 

har rett på 

plass) 

 4-5 år 37 

  

33 39 42 41 52 56 

Vatnestrøm 1-3 år 12 14 14 8 8 7 7 
*(9 som har 

rett på 

plass) 

 4-5 år 

 

11 10 8 13 17 10 6 

Kommune 1-3 år 

 

42 51 54 52 61            58            46 

   

4-5 år 

48 43 47 55 58 62 62 

 Sum  

1-5 år 

90 94 101 107 119 120 108 
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Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for: 

Sykehjem 
Langtidsopphold, somatikk 

Korttids-/rehabiliteringsopphold 

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD), somatikk og rus/psykisk helse 

Kjøkken 

Renhold og vaskeri 

 

Hjemmebaserte tjenester 

Korttids-/rehabiliteringsopphold 

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger 

Dagtilbud hjemmeboende personer med demens 

Hjemmesykepleie 

Praktisk bistand og opplæring 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen 

Støttekontakt 

Pårørendestøtte, herunder omsorgsstønad og avlastning 

Velferdsteknologiske løsninger, herunder trygghetsalarm  

Matombringing 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Ledsagerbevis 

 

Endring i økonomisk ramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettforslag 2019:  

Økning/reduksjon 

 

 

 

 

Enhet 30: Pleie og omsorg 
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Nye og endrede tjenester i 2019 

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – en ny kvalitetsreform for eldre som skal bidra til at eld-

re kan mestre livet lenger, og ha en trygg, verdig og aktiv alderdom. Mange eldre får gode tjenes-

ter der de bor. Men det svikter for ofte med de viktigste tingene som mat og måltider, aktivitet og 

fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen Leve hele livet inneholder en rekke 

forslag til løsninger på alle disse utfordringene, med gode eksempler fra kommunene som har 

prøvd ut løsningene. Reformperioden starter 1. januar 2019 og varer fram til 2023 – med ulike fa-

ser for planlegging, gjennomføring og evaluering. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye 

løsninger, vil bli prioritert i statlige støtteordninger. 

 

Regjeringen vil etablere et Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal gi eldre et 

nasjonalt talerør og øke oppmerksomheten om eldres situasjon og behov. Dette er Norges første 

nasjonale ombud som vil fokusere på eldre og tjenestene de mottar i helse- og omsorgssektoren. 

Alle de lokale pasient- og brukerombudene skal også bytte navn til eldre-, pasient- og brukerom-

bud. Forslag til lovendringer er sendt på høring med frist 2. januar 2019.  Det tas sikte på at Na-

sjonalt eldre-, pasient- og brukerombud skal være i funksjon i løpet av andre halvår 2019. 

 

Brukerundersøkelser i enheten gjennomføres høsten 2018. 

 

Varslede lovendringer i økonomiplanperioden 

Fra 1. januar 2020 blir dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens en lovpålagt 

oppgave for kommunene. Iveland kommune hadde i 2018  fem plasser og fikk utbetalt tilskudd på 

30 prosent av antatte kostnader. I 2018 var tilskuddet på kr 225.500.  

 

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) - Finansiering av ordningen 

Midlene til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i den somatiske helse- og omsorgtjenesten er fra 2016 

innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. For psykisk helsevern er omfanget av oppholdsdøgn 

som kan legges til grunn for en overføring til kommunene svært begrenset. De økonomiske ram-

mene vil komme i de ordinære budsjettprosessene. Iveland kommune avsluttet samarbeidet med 

Vennesla kommune april 2018 og startet da opp tilbudet i egen kommune. 

 

Kompetanseutvikling 

Iveland kommune ble i 2018 tildelt kr 226.500 i tilskudd til kompetanse og innovasjon i helse- og 

omsorgssektoren. Hovedmål for tilskuddet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle 

bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigs-

te framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.  

Delmål:  

 Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den en-

keltes behov  

 Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet  

 Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne oppretthol-

der eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet  

 Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og 

stabil bemanning  

 

Pleie og omsorg har satt i gang arbeidet med ny strategisk kompetanseplan for enheten. Kompe-

tansekartleggingen «Ivenes» ble foretatt senest høsten 2018.    

 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019– 2022 og budsjett 2019. 

 Digitalisering av egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon 

 Yte gode og bærekraftige tjenester tilpasset budsjettrammen 

 Iverksette tiltakspakke demens 

Enhet 30: Pleie og omsorg 
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Enhetens hovedoppgaver: 
Levere helsetjenester, herunder legetjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, fysioterapi og frisklivsentral.  

Videre bidra til at personer blir økonomisk selvhjulpne gjennom Lov om sosiale tjenester i NAV, 

flyktningetjenesten, rustjenesten, boveiledning, husbank og kvalifiseringsprogram. 
 

Endring i den økonomiske rammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Økning/reduksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMDI videreførte bosetting for Iveland også i 2018, med ti personer. Dette fører til at arbeidet i 

flyktningetjenesten videreføres med likt trykk også i 2019. Det er ikke budsjettert med anmod-

ningstall for 2019. Man må her avvente anmodningstall fra IMDI. Det er derimot budsjettert med 

en økning på 600 for tre introstønader som er i rest på anmodningstallet fra 2018. dette utgjør 

den største delen av økningen til Helse & Velferd, og finansieres av statlige tilskudd til sentral ram-

me i kommunen. 

 

Det er også endring i enhetens ramme grunnet økte utgifter knyttet til arbeidsmarkedstiltak i regi 

av Setpro AS. Videre må man ta høyde for prisvekst i kjøp av interkommunale tjenester krisesen-

ter og gjeldsrådssamarbeid. På legevakt tilkommer en økt utgift på kr 75.000. I PS 28/18 vedrø-

rende kjøp av kommunepsykologtjenester utgjør endringer i den økonomiske rammen for 2019 

med innarbeidelse av 20% stillingsressurs (tilsvarende 158 005kr), som blir lovpålagt fra 2020.  

Enhet 31 & 32: Helse og Velferd 
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Det er inngått et samarbeid med Vennesla kommune om kjøp av en 20% ressurs av deres kom-

munepsykolog som innarbeides i rammen fra 2019. Det foreslås også å øke utgifter knyttet til 

jordmortjenesten med et utrykningstillegg ettersom man over et par år har registrert flere avvik i 

henhold til krav om oppfølging av nyfødte etter fødsel ikke overholdes innenfor tilgjengelig ressurs. 

 

Kompetansetiltak for helsesøsterutdanning foreslås ved å frikjøpe ressurs mot bindingstid, slik at 

man tilstreber helsesøsterutdannelse for de som arbeider innenfor tjenesten. Dette tiltaket krever 

også avtale om egenfinansiering/innsats, evt tilskudd og er ikke beregnet fullfinansiert fra kommu-

nens side. 

 

Nye eller endrede tjenester i 2019 

Fra og med 2019 vil det være innrulling av fremtidig lovpålagt psykologtjeneste med Vennesla 

kommune. Iveland kommune kjøper 20% stillingsressurs som skal gå til klinisk oppfølging av pasi-

enter. F.o.m 2019 kan det også komme betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor pasi-

entgruppen rus og psykisk helse. 

 

Organisasjonsendringer i 2019 

NAV utreder høsten 2018 et fremtidig vertskommune samarbeid med Vennesla og Evje og Horn-

nes. Et evt positivt vedtak om samarbeid kan få betydning for organiseringen til Helse og Velferd i 

2019, men mest sannsynlig ikke med virkning før i 2020. 

 

Kompetanseutvikling i 2019 

Fortsatt ønske om økt kompetanse på familieterapi for å kunne imøtekomme flere familier med 

behov for bistand. Videre søkes det gjennomført kompetanseheving innenfor gjeldsrådgivningsfel-

tet, finansiert av tilskudd. Helsesøsterkompetanse vil også være ønskelig å få påbegynt hos egen 

ansatt i dagens stilling, ved hjelp av egeninnsats, tilskudd og kompetansemidler fra kommunen. 
 
Faste kostnader til IKS og andre faste samarbeid 

Setpro,ca kr 300 000 

Avigo kr 49 600 

SMSO (støttesenter mot seksuelle overgrep) kr 4000 

Krisesenter kr 100 000 

Gjeldsrådgivning Aust Agder kr 35 000 

Gjeldsrådgivning Region Kristiansand kr 8000 

VILAS og Kristiansand legevakt ca kr 600 000 (forventer økning på 75 000) 

Samhandlingskoordinator HSO, ca kr 90 000. (fordeles i 2019 mellom PLO og Helse & Velferd. 

Midler overføres fra rådmannens budsjett f.o.m 2019 

 

Endringer i stillinger, bemanning og vikarbruk 

I 2018 har det vært 

20% økning av helsesøster med halvårlig effekt, grunnet øremerket rammetilskudd. 

50% programrådgiver innarbeidet i budsjett 2018 (fullfinansieres av introduksjonstilskudd.) 

35% Boveileder innarbeidet i 2018, etter 4,5 år med prosjektmidler. Stillinger generer inntek-

ter til kommunen som følge av vedtak om oppfølging fra tjenesten.  

20% kommunepsykolog (lovpålagt) innarbeides fra 2019. 

Vikar på helsesekretær, ingen påløpte kostnader grunnet ulønnet permisjon for utdanning på 

fast ansatt. 
 
 

Enhet 31 & 32: Helse og Velferd 
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Effektivisering og opprettholdelsen av et godt arbeidsmiljø. 

Ønsker om økt effektivisering sett over en fremtidig fire års periode ved bruk av endring i utfor-

ming av tjenestetilbud. Dette arbeidet startet opp i 2018 og videreføres i 2019. Enheten har per i 

dag et solid og godt arbeidsmiljø og det vil måtte prioriteres høyt å vedlike holde dette med de 

endringer som vil berøre de ansatte både i NAV og helsetjenestene, her er 10-Faktor et aktivt 

verktøy. 

 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019 

 Søke å arbeide effektivt og levere gode tjenester innenfor budsjettrammen. 

 Sikre fullverdige NAV tjenester for fremtiden til innbyggerne i Iveland kommune, i tråd med 

Stortingsmelding 33, «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet». 

 Utvikle tjenesten innen psykisk helse, i tråd med regjeringens strateg i «Mestre hele li-

vet»(2017-2022) 

 

Stimulering til bosetting ved tilbud om startlån fra Iveland kommune 

I løpet av 2018 erfarer man at ordinære banker ikke lenger godtar startlån som toppfinansiering. 

Det er flere som har fått avslag til tross for at startlån er innvilget fra kommunens side. Derfor ser 

administrasjonen behov for å løfte opp startlånsreglementet på nytt i 2019 for å tilpasse reglemen-

tet til dagens behov. Det er også ønskelig å øke opp utlånsrammen for startlån slik at dette kan 

stimulere til økt bosetting i kommunen. 

 

 

 

  
 
 
 

 

Enhet 31 & 32: Helse og Velferd 
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Enhetens hovedoppgave er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger, anlegg for 
vann og avløp, kommunale veger og grøntanlegg, samfunnsutvikling, kart og oppmåling, landbruk, 
geologi og samfunnssikkerhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Nettorammen for 2019 er økt med 1,783 mill. kr, og inntekter er basert på budsjett for 2018 med en økning 
på 10 % for årsavgift og tilkobling til kommunalt avløpsanlegg. Privat slamavgift økes med 20% for å dekke tidligere under-
skudd. Øvrige inntekter er økt med 3,0 %. 
  

Økning/reduksjon 

Kommentar: I  økonomiplanperioden er det behov for en økning av rammen for å kunne dekke inn økte kostna-
der til strøm og servicekostnader på kommunens bygningsmasse. Kommunale utleieboliger og leiligheter er tilpasset gjengs 
leie og utleietid. Lønnsmidler på 0,5 mill. kr som i 2018 ble overført fra drift til investering er tilbakeført til drift. Det er lagt 
inn en generell økning på 3,0 % i lønns og prisvekst på forventet kommunale inntekter. Slam til private avløp økes med 
20% for å bidra til reduksjon av underskudd gjennom flere år. Samlet utgjør økte inntekter 0,040 mill. kr. i forhold til bud-
sjett for 2018. 

 

Mulige effektiviseringer i løpet av perioden 

Enheten arbeider kontinuerlig med effektivisering for å klare å holde driftsrammen. Funksjonen 
som oppsynsmann i utesektoren er fjernet, og ledes i dag av driftsleder. Foreløpig legges det opp 
til en bemanningsreduksjon i slutten av økonomiplanperioden. Dette fordi det er under oppbygging 
tekniske løsninger for overvåking som effektiviserer bla. vann og avløpssektoren. En forutsetning 
for bemanningsreduksjon er at alle pumpestasjoner og renseanlegg utstyres med komplett overvå-
kingsutstyr.  
 
 

Tiltak +/- 2019 2020 2021 2022   

Lønnsjustering 2018, 3,0 % av 10,779 mill. kr. 323 323 323 323   

Lønnsmidler tidligere avsatt til investering 500 500 500 500 

Oppgradere kommunale utleieboliger 0 200 200 200   

Økte strømkostnader 300 300 300 300   

Økte kostnader serviceavtaler 100 100 100 100   

Utrede slam behandling RA (konsulent) 100 0 0 0   

Kommuneplanarbeid 100 0 0 0   

Male kommunehuset 100 0 0 0   

Trafikksikkerhetstiltak ( tilskudd ) 0 500 500 500   

Tapte inntekter post 18 – 20 i budsjett 2018 200 200 200 200   

Utbedringstiltak kirka 200 50 50 50   

Salg av sprengstein fra Moltekjerr -100 -100 -100 -100   

Økte inntekter -40 -40 -40 -40 

Driftsfordeler pga. økt overvåking VA 0 0 -500 -500   

*Sum til tabell enhet 1 783 2 033 1 533 1 533   

            

Enhet 60: Drift og utvikling 
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Tjenesteleveransens utvikling i kommende periode 

Den totale tjenesteproduksjonen i enheten er under press. Investeringer de siste årene krever yt-
terligere oppfølging og vedlikehold.  
 
Forvaltning av bygg skjer i samråd med enhetene. Drift og utvikling har gjennom flere år redusert 
ressurser til bygningsvedlikehold, og utfordrer derfor enhetene til å velge effektive og gode løs-
ninger i forbindelse med investeringer og drift av kommunens bygningsmasse. Vegvedlikehold har 
vært prioritert de siste årene, og tilgang på steinmasser fra tipp Moltekjær vil gi enheten mulighet 
til å kunne fortsette oppgraderingen av vanskelige partier på de kommunale veiene. Arbeidet med 
utvidelse og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg vil få økt fokus i perioden.  
 
Drift og utvikling fortsetter sin sentrale rolle i realiseringen av investeringsprosjektene som det 
legges opp til i økonomiplanperioden. Enheten involveres i hele prosessen fra planlegging, via byg-
geledelse til oppfølging og fremtidig drift av ferdigstilte prosjekter. Det arbeides generelt med å få 
opp byggeaktiviteten i kommunen. Eksempelvis vil det bli arbeidet opp mot privat utbygger for en 
ferdigstillelse av byggetrinn 1 på Bjørnehatten.  
 

Kompetanseutvikling 

Med redusert bemanning i løpet av økonomiplanperioden er det enda viktigere å videreutvikle en-
hetens medarbeidere. Det må også planlegges for å fordele arbeidsoppgaver på de gjenværende 
medarbeidere ved naturlig avgang. Økt fokus på oppfølging av forvaltningsoppgaver vil måtte prio-
riteres kommende periode. Enheten arbeider aktivt for å beholde kvalifisert fagpersonell ved å vi-
dereutvikle et trivelig og godt arbeidsmiljø. Enheten prioriterer utstrakt teamarbeid, hvor hver en-
kelt medarbeiders kompetanse søkes utnyttet maksimalt. Dette er en nøkkel til å gjøre enheten i 
stand til å påta seg gjennomføring av investeringsprosjektene i økonomiplanperioden.  
 

Innovasjon som understøtter Iveland som egen kommune 

Enheten vil organisere virksomheten på en måte som gir mest mulig effektiv utnyttelse av tildelte 
ressurser. Det er viktig at en sikrer et fokus på de tjenestene som betyr mest for innbyggerne og 
de øvrige enhetene. 
 
Enheten vurderer fortløpende å utvide samarbeidet med nabokommuner for å finne gode kost-
nadseffektive måter å løse oppgavene på. Riktig og tilstrekkelig kompetanseheving av ansatte er 
viktig for god oppgaveløsning og innovasjon i tjenestene. Ny teknologi krever oppdatert kompe-
tanse for å bidra til god kostnadseffektivitet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

Enhet 60: Drift og utvikling 

Utviklingsmål for økonomiplan 2019– 2022 og budsjett 2019. 

 Prioritere utvikling av boligområder for å få økt boligbygging. 

 Opprettholde en forsvarlig ramme for vedlikehold. 

 Større bruk av teknologiske nyvinninger, så som overvåking og robotteknologi. 
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Protokoll — PS 58/18 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 

Kommunestyrets vedtak:  

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 kapit-

tel 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: Se tabell avgifter og betalingssatser 

3. Kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2018 til og justere husleie-

prisen for 2019.  

4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet 

beløp til fordeling drift med 115.075 tusen kr, iht Budsjettskjema 1A—drift: Se tabell 

5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene 

for 2019, iht. Budsjettskjema 1B: Se tabell 

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). Se tabell 2A-investeringsbudsjett 

7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2019 på 

20.070 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger: Se tabell 2B-investeringer 

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herun-

der andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler samt velferdsmidler til re-

sultatområdene.  

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 fre-

det 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 eiendoms-

skatt på inntil 5 år jfr. Eiendomsskatteloven § 7c. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio fe-

bruar, mai, august og november i skatteåret.  

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

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

tekter.  

16. Kloakkavgiften økes med 3 %. Redusert brukerbetaling Drift og Utvikling kr 524 x 300 ab dvs kr 

160.000,-. Inndekning: Generelt disposisjonsfond.  

17. Skolen får økt sin ramme med kr 100.000,- til IKT/iPad for elevene. Det fremmes en sak for kommune-

styret som viserbehov for IKT/iPad når/hvordan skolen eventuelt kan ta i bruk personlig iPad i undervisning-

en. Bruk av disposisjonsfond.  

18. Grunnerverv og tomteutvikling til bolig og evt næring økes fra 5 mill til 9.250 mill.  

19. Skaiå barnehage – investering og låneopptak skyves ett år og erstattes av kr 500.000,- til planleggings-

prosjekt nybygg, behov etter prognose barnetall, vurdering gammel bygningsmasse og driftsbesparelser ved 

prosjektet.  

20. Der settes av 0,5 mill kroner til investering for 2019 og 2020 til utbygging av høyhastighets bredbånd/

fiber i samarbeid med kommunen, DDA og innbyggere.  

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.  

26. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene som er lagt frem i økonomiplanen 2020-2022, er kommu-

nen nødt til å ta betydelige grep for å finne innsparinger og økte inntekter både på kort og lengre sikt. Kom-

munestyret ber Formannskapet, i samarbeid med rådmannen, legge frem forslag til nødvendige innsparinger, 

endringer i organisasjon og tjenestetilbud, samt økonomiske prioriteringer fremover som bidrar mot et bud-

sjett i balanse fra 2020 og en mer bærekraftig økonomi for økonomiplanperioden.  

27. Rehabilitere vei Ljoslandsveien med kr 150 000,-, masseutskifting på dårlige partier og asfaltering. Fi-

nansiering: "Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien"  

34. Oppdatere kjøkkenet i idrettshallen med inntil kr. 50 000,- til innredning og utstyr. Finansiering: tas fra 

disposisjonsfond.  
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Avgift og betaling Satser evt endringsforslag   

for 2019 

Evt. kommentarer 

Årsavgift for vann Økning 3,0% Inndekning regnskap 2017på 77% 

Årsavgift for kloakk Økning 3,0% Inndekning regnskap 2017 på 72% 

Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 20% Inndekning regnskap 2017 på 76%. Krav 

om selvkost. 

Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,0%   

Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,0%   

Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 3,0%   

Renovasjonsavgift Økning 3,0%   

Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3,0%  

Gebyr for kart– og delingsforretninger Økning 3,0%   

Gebyr brøyting private veier Økning 3,0% Tilsvarer økning SSB kostnadsindeks 

Kommunalt eide boliger Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Nivå vurderes ift. gjengs leie ved hver 

nye leiekontrakt 

Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Tillegg på 10% for ektepar/samboere i 

felles leilighet 

Øvrige omsorgsboliger Økning med KPI siden siste 

kommunale justering 

Leienivået tilpasses gjengs leie ved ny 

leiekontrakt 

Leiesatser idrettshallen Økning 3,0 % Differensierte satser 

Foreldrebetaling barnehage Kr. 2 990,- pr. mnd. Kr 3 040,- fra 1. august 2019 

Foreldrebetaling SFO Kr. 115,- pr time  

Ekstra oppholdstid i SFO Kr. 120,- pr påbegynt time Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet. 

Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen Økning 3,0% 2018 prisen er fra kr 2712 til 3485 pr år 

ift aktivitet og alder. 

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

   

Middagsbetaling for Omsorgssenteret Økning 3,0 %  

Dagopphold Omsorgssenteret Staten sine satser gjelder Reguleres deretter  

Korttidsopphold Omsorgssenteret Staten sine satser gjelder Reguleres deretter  

Trygghetsalarm Økning 3,0 %  

Full kost Omsorgssenteret Økning 3,0 %  

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G Staten sine satser gjelder Reguleres deretter 

Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G Økning 3,0%  

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G Økning 3,0%  

Purregebyr biblioteket Inntil totalt kr. 140  - 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   

Ladding av el-bil via kommunalt ladepunkt  Veiledende priser Via ekstern samarbeidspartner 

Tilsynsavgift salg av tobakk Kr. 4500,- 2019 
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