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DEL 1 – Rådmannens kommentar 
Folketallsutvikling  

Iveland kommunes mål om økt antall innbyggere er viktig for fortsatt positiv utvikling, og målet om en 

«Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet» er nødvendig. Arbeidet med å øke antallet innbyggere søkes 

gjennomføres ved å ha gode tjenestetilbud, utvikle gode boforhold, stimulere lokal næringsutvikling, samt 

utnytte synergien av godt samarbeid. Innbyggertallet har ligget stabilt på over 1 300 innbyggere de siste året, og 

Iveland hadde 1329 innbyggere ved utgangen av 2018. Veksten har flatet ut og dalt de siste årene, og det er 

nødvendig å jobbe videre med tiltak som stimulerer til vekst samt begrense utflyttingen. Kommunen tok også i 

2018 imot flykninger. Det er et viktig samfunnstiltak. 

 

Tilfredsstillende økonomisk resultat 

Iveland kommune har et positivt netto driftsresultat på 4,32 mill. kr. Regnskapet viser totale driftsinntekter på 

147,5 mill. kr, og driftsutgifter på 157,4 mill. kr. Bruttodriftsresultat ble negativt med 9,9 mill. kr. Netto 

finansresultat ble positivt med 3,9 mill. kr, det kommer av reduserte innbetalinger på avdrag til lån i 

Kommunalbanken. Finansresultatet består av finansinntekter på 7,5 mill. kr og finansutgifter på 3,6 mill. kr. 

Netto driftsresultat tilsvarer 2,9 % av bruttodriftsinntekter og er bra. Driftsutgiftene i 2018 preges av høy 

aktivitet, økte avskrivinger og fokuset på effektivisering. Det ble et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,55 mill. 

kr som er ca. 5,9 % av beløpet som ble fordelt til drift, mindreforbruket kommer i hovedsak fra økte skatte- 

inntekter, avsetninger og ikke utbetalte vedtak om tilskudd på ca 3 mill. kr i 2018. Det ble aktivert anleggsmidler 

innenfor investeringsområdet på ca. 10,8 mill. kr. og det ble benyttet ca. 5,7 mill. kr. fra avsetninger. Kommunen 

fikk inntekter fra salg av anleggsmidler, refusjoner, avdrag på utlån og mva. på ca. 4,6 mill.kr. som ble benyttet 

til investeringer. 

 

God kvalitet og stor produksjon 

Kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes som god. Enhetene har fokus på kvalitet og tilgjengelighet, samt på 

dimensjonering av personalressursene. Kommunen hadde høy tjenesteproduksjon i 2018, og har effektuert de 

fleste politiske og sentralt initierte oppgavene. Det har vært fokus på ressurseffektiv drift samtidig som man har 

vært bevisst på at tjenesteproduksjonens kvalitet og kvantitet opprettholdes som forventet.  

Barnehagedekningen er god. PLO har på en meget tilfredsstillende måte gjennomført nødvendige endringer og 

tiltak for å møte nye utfordringer. Sosiale utfordringer blant innbyggerne har medført økt brukerkontakt, 

ressursbruk og tiltaksbruk. Kommunen bosatte flere nye flykninger. Utviklingen av Åkle er fortsatt et positivt 

tiltak, og er viktig for samfunnsutviklingen. Skolen har også i 2018 vist fleksibilitet og drevet en god skole, samt 

at avgangsklassen gikk ut med et resultat på 40,8 i snitt. Barnehagen har levert gode tjenester og det har vært et 

høyt belegg på Skaiå barnehage.  Det har vært høy tjenesteproduksjon ved alle enheter. Som medeier i IKS`er 

har man hatt fokus på at IKS`ene skulle utvikle seg i eiernes interesse. 

 

Dyktige ansatte og politikere 

Tjenestekvaliteten og gjennomføringsevnen er viktig for veksten i Iveland kommune. Jeg vil berømme både 

ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid, god innsats, løsningsfokus og høy grad av budsjettlojalitet. 

Sykefraværet i 2018 hadde en positiv utvikling og ble på 4,7 % (som er ansattes sykefravær), og det er blant det 

laveste i landet. Nærværsarbeidet er viktig med tanke på å opprettholde en god kommune, når prognosene viser 

lav økonomiske vekst, og når kostnader til sykefravær er dyrt. Samarbeidet mellom kommunestyret og 

administrasjonen fungerer meget godt og er viktig for den helhetlige utviklingen. 

  

Videre utvikling 

Iveland står foran år hvor veksten i innbyggertallet i stor grad avhenger av hvordan Iveland blir oppfattet som 

kommune og tilrettelegger for innbyggerne. Fortsatt fokus på boligtomter og boligområder, stedsutvikling, 

videreutviklingen av gode tjenester innenfor alle områder, samt tilpasning av driftsutgiften til de samlede 

inntektene blir viktig for kommunens videre utvikling.  

Iveland 15. mars 2019 

Sten Albert Reisænen 

Rådmann 
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DEL 2 – Politisk og administrativ organisering 
Iveland kommune har fokus på å tilrettelegge for jevn kjønnsbalanse i de politiske utvalgene og innenfor de 

administrative stillingene. Det er også viktig for utviklingen i kommunen at politiske vedtak blir iverksatt og 

gjennomført i henhold til vedtakene. 

 
 
 

Politisk organisering 2015 - 2019 

 

 

 

 

 

 

Politiske møter og saker i 2018  

 

Utvalg Antall møter Antall saker 

2017 2018 2017 2018 

Kommunestyret 6 6 67 65 

Formannskapet 6 10 37 51 

Tjenesteutvalg 7 6 58 46 

Administrasjonsutvalget 2 2 2 2 

SUM 21 24 164 164 

 
  

Administrasjonen gjennomfører jevnlig oppfølging og statussjekk i forhold til om vedtak er igangsatt og fullført.  

 

Den politikse ledelsen får statusrapporter slik at de kan følgde dette opp, og informere om status og framdrift i til 

de politiske partiene.  

 
 
 
 
 

Kommunestyret 

17 repr

6 kvinner, 11 menn

Tjenesteutvalg

7 repr

3 kvinner, 4 menn

Formannskap

7 repr

3 kvinner, 4 menn

Administrasjonsutvalg

9 repr

5 kvinner, 4 menn

Kontrollutvalg

3 repr

1 kvinne, 2 menn
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Administrativ organisering: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Enhetsledere og Rådmann 

Ledere Kvinner  Menn 
6 3 3 

 

 

 

Avdelingsledere, Ass. styrere, Inspektør og mellomledere 

Andre ledere Kvinner  Menn 
8 4 4 
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Tjenesteytingen i Iveland kommune organisert i seks enheter: 

 
 
Tjenesteområde: 

 
Tjenester og løpende oppgaver: 

 
Omfatter bl.a. enhet: 

Antall stillinger 
grunnbemanning: 

Rådmannens stab 

Regnskap, lønn, skatteoppkrever, servicetorg, personal- 
og arbeidsgiveroppgaver, rekruttering, innkjøp, politisk 
sekretariat, arkiv. 
Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, 
kulturskole, informasjon, ulike forebyggende tiltak blant 
barn og unge, PP-tjenesten, voksenopplæring, 
bevillingssaker, sekretariat for Kvalifisert for framtida, 
ulike prosjekt mv. 
 

Rådmannen 
Politisk område 
Økonomiavdelingen 
Servicetorget 
Arkiv/HR/Stabsstøtte 
Oppvekst 
Kultur/informasjon 

1,00  
0,20 
3,80 
0,80 
2,60       Sum 10,60 
1,00 
1,20 

Skolene i Iveland Skole og SFO på Birketveit og Vatnestrøm 
Birketveit 
Vatnestrøm 
 

29,31 
2,82       Sum 32,13 

Barnehagene Barnehage på Skaiå og Vatnestrøm 
Skaiå 
Vatnestrøm 
 

27,05 
4,80       Sum 31,85 

PLO 
Pleie- og omsorg med bl.a. hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, BPA og Omsorgssenter 

 
Pleie og omsorg 
 

                                                       
28,48 

Helse og velferd 

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

 
Nav sosial 
Helse 

 
3,50(+1,7Statsansatt)    
5,23        Sum 8,73 

Drift og utvikling 

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg for 
vann og avløp. Kommunale veger og grøntanlegg. 
Samfunns- og næringsutvikling. Kart og oppmåling. 
Landbruk. Geologi. Samfunnssikkerhet og beredskap. 
Planarbeid. 
 

 
 
Drift og utvikling 

 
 

16,35 

 

 

 

Ledere for de enkelte tjenesteområder og enheter er ved inngangen til 2018 følgende: 

 
Rådmann Enhetene Enhetsleder Avdelinger Mellomledere 

 Rådmannens stab Sten A Reisænen Servicetorget/HR 
Økonomi 
 

Lasse Hornnes 
Tove Gulbrandsen 

 Skolene i Iveland Ole Kristen Hægeland Birketveit 
Vatnestrøm 
 

Jarle Bjellås 

Sten A Reisænen Barnehagene i Iveland Beate Frigstad Skaiå 
Vatnestrøm 
 

Marit Håverstad 
Hilde Sagedal 

Pleie og omsorg Monica Verdal Institusjon 
Åpen omsorg 
 

Helen Kjellevann 

Drift og utvikling Egil Mølland Drift 
 

Jonny Lilletveit 

Helse og Velferd Gyro Heia NAV 
Helsa 
 

 
Kåre Gjermund Dahle 

 

 

Årsverk 

Per 31.12.18 var det ca. 134 årsverk i Iveland kommune inklusive lærlinger og prosjekter fordelt på 185 

personer. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse endrer seg lite fra år til år selv om ledige stillinger lyses ut internt når 

det er kvalifiserte søkere i kommunen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 31.12.18 var 72,56%. Gjennomsnitt 

for kvinner var 70,4% og for menn 84,15% 
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Rekruttering 

Det er i løpet av 2018 foretatt 34 faste og 14 midlertidige tilsettinger med en varighet på over 6 måneder.  

Midlertidige tilsettinger har sin bakgrunn i permisjoner, langtids sykefravær, engasjementsstillinger og lærlinger. 

En stor andel av tilsettingene er av ansatte som allerede jobber i kommunen, dette gjøres for at stillingsstørrelsen 

hos de fast ansatte skal øke. I hovedsak har kommunen god tilgang på kvalifiserte søkere til utlyste stillinger, 

men det er økende utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere, barnehagelærere og lærere. 

 

Alderssammensetning 

 

          Iveland kommune   Aust-Agder kommuner  KLP-kommuner 

 

 

Figuren viser alderssammensetningen i prosent for fast ansatte i Iveland kommune registrert hos KLP. Det er 

viktig å rekruttere og beholde yngre arbeidstakere fremover, samtidig er viktig å ivareta kompetansen og 

erfaringen seniorene innehar.  Gjennomsnittsalderen pr 31.12. 2018 var samlet for alle ansatte på ca 41 år.  

 

 Formell kompetanse 

 

Assistent 17 %, fagarbeider 32 %, høyskoleutdannet 51 %  

Formell kompetanse kvinner

Assistenter Fagarbeider Høyskole/universitet
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Assistent 18%, fagarbeider 28%, høyskoleutdannet 54%.  

 

Kommunen hadde ved utgangen av 2018 tre lærlinger. 

 

 

Likestilling og mangfold 

Aktivitetsplikt 

Likestillingsloven § 1 a andre ledd første punktum: 
Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin 

virksomhet.  

 

Diskrimineringsloven § 3a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3: 

Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal 

arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. 

Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter 

og beskyttelse mot trakassering.  

 

 

Redegjørelsesplikt 

Alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i denne redegjøre for likestillingstilstanden i 

virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal 

blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten. 

 

Det er ikke og skal ikke utarbeides egne likestillingsplaner i kommunen men likestillingsperspektivet skal inn i 

alle planer, det ble i 2014 opprettet likestillingsutvalg i kommunen. Det er formannskapet som er kommunens 

likestillingsutvalg.  

 

 

Kjønnsbalanse 

Blant de ansatte i kommunen er ca. 84,6 % kvinner og 15,4 % menn. I Rådmannens ledergruppe er det 50 % 

menn og 50 % kvinner. I kommunens personalpolitiske retningslinjer er det nedfelt at man skal arbeide for en 

jevn kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper og arbeidssteder.  

 

 

 

Formell kompetanse menn

Assistenter Fagarbeider Høyskole/universitet

http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-045-0.html#1a
http://www.lovdata.no/all/tl-20050603-033-0.html#3a
http://www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html#3
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Likelønn 

Gjennomsnittslønn (i full stilling) for fast ansatte kvinner og menn er henholdsvis kr 442 560 og kr 551 379, 

gapet mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn er redusert med ca. kr 8 000 i 2018.  

 

  kvinner  Menn 

Totalt i virksomheten 442 560 551 379 

Ledergruppe (ikke rådmann) 738 333 760 500 

Stillingstype/utdanning:     

 Assistent  370 196 359 040 

 Fagarbeider 407 570 419 887 

 Høyskole/universitet, med avdelingsledere*1 483 601 670 050 

 

*1: alle mannlige ansatte har maks ansiennitet, ingeniørene i kapittel 5 har høyere lønn enn kvinnene i kapittel 4.  

 

 

 

Stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 31.12.18 var 72,56%. Gjennomsnitt for kvinner var 70,4% og for menn 

84,15%. Stillingsstørrelsen hos fast ansatte gikk opp i 2018. Alle ledige stillinger lyses ut internt først, dette for å 

øke stillingsstørrelsen hos de fast ansatte.  

Det er en del ansatte som jobber redusert for å gi omsorg for egne barn, dette genererer en del uønsket bruk av 

midlertidig tilsetting. Iveland kommune ønsker å redusere bruk midlertidige stillinger og øke stillingsstørrelsen 

hos de ansatte. 

 

Likestilling og mangfold søkes ivaretatt gjennom like muligheter for faglig og personlig utvikling. 

 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i Iveland kommune var i 2018 på 4,7% mot 5,14 % i 2017 og 5,75 % i 2016. Som er blant de 10 

laveste i landet. 
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Målet for sykefraværet er 6 % eller lavere, eller en nærværsprosent på over 94 %. Målet for 2018 ble nådd. Det 

var slik at i 2015 sto 10 % av de ansatte for ca. 60 % av sykefraværet i kommunen, det ble derfor satt inn tiltak 

både generelt og mot enkeltpersoner med høyt sykefravær for å få redusert det totale sykefraværet, disse 

tiltakene har vi jobbet med siden 2015 og vi mener de har bidratt til reduksjonen i sykefraværet.  

 

Målet for 2019 er fortsatt at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til enhver tid.  

 

Det skal fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved 

fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i 

samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.  

 

 

 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet) 

Etter endringer i Arbeidsmiljøloven må kommunen ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Fra 

1. januar 2016 har Falck Helse overtatt som leverandør av BHT til Iveland kommune. Både ledere, tillitsvalgte 

og verneombud har et kontinuerlig fokus på oppfølging og videreutvikling av arbeidsmiljøet i kommunen.   

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 4 møter i 2018.  

 

Kommunen jobber med tiltak som fremmer miljøet og reduserer produksjonen av avfall ved at man har 

miljøsertifisert kommunehuset, skolene, barnehagene og Omsorgssenteret. 

 

Kommunen er av den oppfatning at man ikke har aktiviteter eller utslipp som skader innbyggerne, eget personell 

og det ytre miljø. 

 

 

Tillitsvalgte 

Grunnlaget for samarbeidet med de tillitsvalgte er beskrevet i hovedavtalen, der det blant annet heter at tjenester 

av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode lokale prosesser og medvirkning fra de ansatte. 

Oppfølging av hovedavtalens intensjoner er et felles ansvar for de lokale partene. 

 

I Iveland kommune er det tillitsvalgte i 9 arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver har både informasjons- og 

drøftingsplikt med de tillitsvalgte, og det er etablert gode rutiner for å ivareta dette. Det er en god og åpen dialog 

samt en positiv vilje fra begge parter til å lykkes med samarbeidet. Rådmannen har møte med de tillitsvalgte ca 

en gang i måneden. 

 
 
Internkontroll/HMS/Avvik 

Kommunen registrer sine avvik i Compilo og Profil. Profil benyttes av Pleie og omsorg og avvik som oppstår i 

forbindelse med pleie- og omsorgstjenester levert til innbyggerne, og som i de fleste tilfellen er unndratt 

offentligheten da det inneholder sensitiver personopplysninger registreres der. Disse avvikene følges opp å 

samme måte som får alle avvik i kommunen. 

 

Det ble i 2018 registrert 140 avvik gjennom Compilo, av disse har «melder» definert at 55 var av 

alvorlighetsgrad lav, 58 av alvorlighetsgrad middels og 27 av alvorlighetsgrad høy. I profil ble det registrert 143 

avvik. Det er registrert litt færre avvik i 2018 enn i 2017. I 2019 vil det være større fokus på kvalitetsarbeid enn i 

2018. Ved alle avvik skal det vurderes hva som kan gjøres for at liknende avvik ikke skal oppstå igjen.  
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DEL 3 – Noen oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 
Iveland kommunen har i 2018 målbevisst jobbet mot målene i Kommuneplan 2020/2026 og Regionplan Agder 

2020, samt i forhold til de føringene som kommer fra regionale og sentrale myndigheter. Man har hatt fokus på 

tiltak og tjenester som fremmer innbyggervekst, gode levekår, ivaretar miljøet, skaper verdier, kunnskap, kultur 

og kompetanse. Under følger noe av det som har blitt gjennomført: 

 

 Revisjonsarbeidet med Otra vassdraget er igangsatt 

 Startet arbeidet med rulleringen av kommuneplan – arealdel 

 Oppdatert folkehelseplan 

 Startet arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan 

 Startet arbeidet med sertifisering som «Trafikksikker kommune» 

 Kommunen har søkt og fått tilsagn på kr 50 000,- til å starte omleggingen fra fossilt drivstoff til 

fornybart drivstoff for kommunale biler 

 Både omsorgssenteret og kommunehuset ble resertifisert som «Miljøfyrtårn» 

 Arbeidet med å sikre dokumentasjonen for Ivelandsbunaden ble igangsatt 

 Åpnet ballbingen på Vatnestrøm 

 Nye lyspunkt i lysløypa 

 Nye membraner til Skaiå vannverk ble installert 

 Ny eierskapsmelding og økonomireglement for Iveland kommune ble vedtatt 

 Inngikk samarbeid om felles kommunepsykolog med Vennesla kommune 

 Utvidet regionsamarbeidet i Region Kristiansand med Nye Lindesnes kommune 

 Iveland kommune etablerte lokalt beredskapsråd 

 Etablerte nye rutiner for å sikre barn og unges medvirkning i Iveland kommune 

 Inngikk samarbeidsavtale mellom Iveland kommune og Aust-Agder fylkeskommune  

 Implementerte nye personvern rutiner i henhold til GDPR 

 Lagt til rette for kompetanseheving i kombinasjon med jobb for flere egne ansatte  

 Lagt ut flere skjemaer på hjemmesiden for innbyggere som gjør det enklere å kommunisere/søke 

tjenester fra kommunen 

 Jobbet med å legge til rette for mer digitalisering for innbyggere og ansatte 

 Ungdomstilbud via Moonlight ble også arrangert på Vatnestrøm  

 Barnehage og skole deltok aktivt i den regionale satsingen Inkluderende læringsmiljø, og den nasjonale 

satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

 Skolen deltok i forskningsprosjektet School-in 

 Iveland kommune har i løpet av året rullert flere planer og presentert årlige rapporter 

 

 

Vedtatte og gjennomførte investeringer er beskrevet og kommentert under Del 4 – Investeringer 
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DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 

 

Denne delen av årsmeldingen gir en kortfattet presentasjon av kommunens økonomiske nøkkeltall for 2018. Det 

fullstendige årsregnskapet er i et eget dokument – Årsregnskap 2018 - med alle tabeller og noter.  

 

ØKONOMI – NØKKELTALL  

Hovedoversikt driftsregnskap  

 

Iveland kommune           

           

ØKONOMISK 

OVERSIKT - DRIFT           

           

  Note  Regnskap  Regnskap  Avvik mot fjoråret 

    2018  2017  Beløp  Forbr. % 

           

Driftsinntekter                    

Brukerbetalinger    4 669 881  4 617 140  52 741,65  101,14 % 

Andre salgs- og leieinntekter    11 873 638  11 828 598  45 039,67  100,38 % 

Overføringer med krav til 

motytelse    17 475 492  17 307 431  168 061,35  100,97 % 

Rammetilskudd    61 132 060  61 488 103  -356 042,68  99,42 % 

Andre statlige overføringer    9 578 276  11 345 539  -1 767 263,00  84,42 % 

Andre overføringer    2 373 679  2 336 186  37 493,08  101,60 % 

Inntekts- og formuesskatt    26 298 209  24 794 138  1 504 070,62  106,07 % 

Eiendomsskatt    9 166 988  10 431 852  -1 264 863,52  87,87 % 

Andre direkte og indirekte 

skatter       4 962 000   4 673 064  288 936,00   106,18 % 

            

Sum driftsinntekter     147 530 223  148 822 049  -1 291 826,83   99,13 % 

            

Driftsutgifter                    

Lønnsutgifter  2  79 856 024  76 002 841  3 853 182,91  105,07 % 

Sosiale utgifter  3  19 787 119  19 240 057  547 062,36  102,84 % 

Kjøp av varer og tjenester 

som inngår i kommunens            

tjenesteproduksjon  8  21 639 155  19 782 300  1 856 855,24  109,38 % 

Kjøp av tjenester som 

erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon  8  18 653 458  18 184 897  468 561,03  102,58 % 

Overføringer  8  7 522 264  8 541 066  -1 018 802,61  88,07 % 

Avskrivinger  4  10 269 550  6 742 537  3 527 012,70  152,31 % 

Fordelte utgifter       -307 951   -260 954  -46 997,01   118,01 % 

            

Sum driftsutgifter        157 419 619   148 232 744  9 186 874,62   106,20 % 

            

Brutto driftsresultat    -9 889 396  589 305  -10 478 701,45   -1678,15 % 
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Finansinntekter                    

Renteinntekter og utbytte    7 549 293  7 745 126  -195 833,14  97,47 % 

Gevinst finansielle 

instrumenter (omløpsmidler)    0  0  0,00    

Mottatte avdrag på utlån       2 870   36 223  -33 352,77   7,92 % 

            

Sum eksterne 

finansinntekter     7 552 162  7 781 348  -229 185,91   97,05 % 

            

Finansutgifter                    

Renteutgifter og 

låneomkostninger    1 170 581  1 234 551  -63 969,18  94,82 % 

Tap finansielle instrumenter 

(omløpsmidler)    0  0  0,00    

Avdrag på lån  6  2 445 640  6 835 930  -4 390 290,00  35,78 % 

Utlån       0   0  0,00     

            

Sum eksterne finansutgifter        3 616 221   8 070 481  -4 454 259,18   44,81 % 

            

Resultat eksterne 

finansieringstransaksjoner    3 935 941  -289 132  4 225 073,27   -1361,29 % 

                     

Motpost avskrivninger       10 269 550   6 742 537  3 527 012,70   152,31 % 

            

Netto driftsresultat     4 316 095  7 042 710  -2 726 615,48   61,28 % 

            

            

Interne finanstransaksjoner            

            

Bruk av avsetninger                    

Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige            

mindreforbruk  9  5 013 017  3 858 550  1 154 467,05  129,92 % 

Bruk av disposisjonsfond  9  3 163 800  1 001 620  2 162 180,00  315,87 % 

Bruk av bundne fond   9   1 461 697   2 422 099  -960 402,77   60,35 % 

            

Sum bruk av avsetninger     9 638 513  7 282 269  2 356 244,28   132,36 % 

            

Avsetninger                    

Overført til 

investeringsregnskapet  9  127 910  616 442  -488 531,60  20,75 % 

Avsatt til dekning av 

tidligere års            

regnskapsmessige 

merforbruk  9  0  0  0,00    

Avsatt til disposisjonsfond  9  5 969 017  6 341 550  -372 532,95  94,13 % 

Avsatt til bundne driftsfond   9   1 306 334   2 353 971  -1 047 636,40   55,49 % 

            

Sum avsetninger        7 403 262   9 311 963  -1 908 700,95   79,50 % 

            

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk  9  -6 551 347  -5 013 017  -1 538 329,75   130,69 % 

           

           

Differanse mot bokført 

resultat    0  0  
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Brutto driftsresultat er en størrelse som viser forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inklusiv 

avskrivning på driftsmidler (kapitalslit). Denne størrelsen skal helst være et positivt tall, det klarer vi ikke i 

Iveland. Kommunen har et negativt brutto driftsresultat med  9,89 mill. kr og det er vesentlig dårligere enn i 

2017. Størst utslag gir økning i avskrivninger med 3,5 mill. kr, da omsorgssenteret, utvidelse av skolen og 

bygging av jernbanespor på Vatnestrøm fra 2018 avskrives årlig. I tillegg konstaterer vi at brutto driftsinntekter 

har nedgang med 0,9 % fra året før og at driftsutgiftene har økt med 4 % når man ser bort fra avskrivningene. 

Regnskapet viser at Iveland kommune oppnådde et netto driftsresultat på 4,32 mill. kr og dette utgjør 2,9% av 

brutto driftsinntekter. Isolert sett er dette et bra resultat, da det langt overstiger anbefalt nivå på 1,75%. Det er 

imidlertid et par forhold som påvirker regnskapet positivt og som bør tas med i vurderingen. I 2018 var det 

vedtatt utbetaling av tilskudd til Statens vegvesen og Iveland Idrettslag med til sammen 2,327 mill. kr. Dette ble 

ikke gjennomført da prosjektene ikke var ferdige. Denne utgiften skyves da over til 2019-regnskapet. I tillegg 

fikk vi et positivt premieavvik med 1,477 mill. kr i 2018. Premieavviket bokføres som en inntekt i 2018, men 

utgiftsføres igjen med 1/7 de neste sju år sammen med øvrige premieavvik fra tidligere år. Korrigert for disse 

forholdene får vi et reelt netto driftsresultat på 0,512 mill. kr som kun er 0,34 % av brutto driftsinntekter. 

Premieavviket på pensjon er en spesiell faktor når en ser på kommunens driftsresultat og kommenteres derfor i 

eget avsnitt. Premieavviket framkommer ved at man inntekts- eller utgiftsfører forskjellen mellom kommunens 

pensjonskostnad og innbetalt premie til pensjonsselskapene. Selv om oppgjøret viser at det er innbetalt for mye 

premie (positivt premieavvik) tilbakebetales altså ikke dette, men plasseres i pensjonsselskapet. For 2018 var 

årets premieavvik positivt med 1,76 mill. kr og amortisert premieavvik fra tidligere år medførte en utgiftsføring 

på 0,29 mill. kr, og da ble status en netto inntekt på 1,47 mill. kr. Regnskapsført pensjonsutgift ble redusert fra 

8,8 mill. kr i 2017 til 8,6 mill. kr i 2018 som følge av premieavviket og noe økt bidrag i trekk fra ansatte.  

Hvert år søker vi om statlige midler til gjennomføring av prosjekter. Dette gjelder særlig innenfor 

kompetanseheving, tiltak barn og unge og enkelte kulturtilbud. Noen av prosjektmidlene er faste og løper årlig. 

Den til enhver tid ubrukte delen av slike midler avsettes i regnskapet fra år til år på et bundet fond. Avsetning til 

og bruk av disposisjonsfond er basert på politiske vedtak. Vi ser at det totalt sett er tilført mer midler til 

regnskapet enn det er avsatt til fond. Derfor ender regnskapet 2018 med et regnskapsmessig mindreforbruk på 

6,55 mill. kr. 

 

 

Forklaringer til budsjettavvik 

 

I årsmeldingen skal det gis en redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskapsførte beløp og regulert 

budsjett. Regnskapsskjema 1A viser de postene i driftsbudsjettet som er vedtatt av kommunestyret. 

 

Iveland kommune          

           

REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET       

           

  Note  Regnskap  Regulert  Opprinnelig  Regnskap 

    2018  budsjett  budsjett  2017 

           

1 

Skatt på inntekt og 

formue   26 298 209  24 662 000  24 662 000  24 794 138 

2 Ordinært rammetilskudd   61 132 060  61 688 000  61 688 000  61 488 103 

3 Skatt på eiendom   9 166 988  9 200 000  10 000 000  10 431 852 

4 

Andre direkte eller 

indirekte          

 skatter   4 962 000  4 500 000  4 500 000  4 673 064 

5 

Andre generelle 

statstilskudd     8 535 048   8 500 000   6 800 000   9 304 483 
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6 
Sum frie disponible 

inntekter          

 Sum (L1:L5)   110 094 304  108 550 000  107 650 000  110 691 639 

           

7 

Renteinntekter og 

utbytte   7 504 167  7 440 000  6 500 000  7 706 582 

8 

Gevinst finansielle 

instrumenter          

 (omløpsmidler)   0  0  0  0 

9 

Renteutgifter, 

provisjoner og          

 andre finansutgifter   1 165 784  1 169 000  1 169 000  1 232 703 

10 

Tap finansielle 

instrumenter          

 (omløpsmidler)   0  0  0  0 

11 Avdrag på lån 6   2 445 640   2 246 000   2 246 000   6 835 930 

           

12 
Netto finansinntekter/-

utgifter          

 Sum (L7:L11)   3 892 742  4 025 000  3 085 000  -362 051 

           

13 

Til dekning av tidligere 

års          

 

regnskapsmessige 

merforbruk 9  0  0  0  0 

14 Til ubundne avsetninger 9  5 969 017  5 969 017  2 136 000  6 341 550 

15 Til bundne avsetninger 9  203 528  0  0  195 195 

16 Bruk av tidligere års          

 

regnskapsmessige 

mindreforbruk 9  5 013 017  5 013 017  0  3 858 550 

17 

Bruk av ubundne 

avsetninger 9  3 163 800  3 163 800  240 000  1 001 620 

18 

Bruk av bundne 

avsetninger 9   0   0   0   0 

           

19 
Netto avsetninger Sum 

(L13:L18)  -2 004 272  -2 207 800  1 896 000  1 676 575 

           

20 Overført til          

  investeringsregnskapet 9   0   0   0   0 

           

21 Til fordeling drift          

 L6 + L12 - L19 - L20   115 991 319  114 782 800  108 839 000  108 653 013 

           

22 

Sum fordelt til drift (fra 

skjema 1B)     109 439 972   114 782 800   108 839 000   103 639 996 

           

23 
Regnskapsmessig 

merforbruk/          

 
mindreforbruk (L22 - 

L21) 9  -6 551 347   0  0  -5 013 017 

           

           

           

 
Differanse mot bokført 

resultat   0  0  0  0 
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Sum frie disponible inntekter ble drøye 1,5 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Dette gjelder skatteinngangen 

på inntekt og formue som ble bedre enn prognosen tilsa. Som følge av dette gikk inntektsutjevningen noe ned og 

sum rammetilskudd ble om lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. På eiendomsskatt og andre generelle 

statstilskudd er avviket så lite at det ikke kommenteres. 

 

Netto resultat av finansposter endte med en netto inntekt 0,133 mill. kr under budsjett. Dette skyldes først og 

fremst en ekstra avdragsbetaling på 0,2 mill. kr som ble foretatt i desember for å tilfredsstille NKRF sin 

anbefaling om minste tillatte avdrag. Årets renteutgifter samsvarer med budsjett. Kundeutbytte fra Gjensidige 

med 0,05 mill. kr var ikke budsjettert og renteinntekter av bankinnskudd ble noen tusenlapper høyere enn antatt. 

Årets utbytte fra aksjer i Agder Energi utgjorde 6,45 mill. kr. Kommunen er helt avhengig av dette bidraget for å 

gå i pluss ved årets slutt. 

 

Avsetning til fond og bruk av fond følger budsjettet bortsett fra avsetninger til bundne driftsfond. Bokførte 

avsetninger som ikke er budsjettert gjelder konsesjonsavgift fra NVE og renteberegning på bundne selvkostfond. 

 

Totalt var det 115,99 mill. kr til fordeling mens netto forbruk fra skjema 1B var på 109,44 mill. kr. Regnskapet 

ble dermed gjort opp med et mindreforbruk på 6,55 mill. kr. 

 

Avvik per enhet 

 

Regnskapsskjema 1B viser forbruk per enhet. Avvik utover 5 % er kommentert her. For mer utfyllende 

kommentarer og enheter med mindre avvik vises til del 6 – rapport fra enhetene 

 

 

 

Iveland kommune         

          

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET       

          

   Regnskap  Regulert  Opprinnelig  Regnskap 

   2018  budsjett  budsjett  2017 

          

Politisk område  2 545 699  2 377 000  2 377 000  2 579 251 

          

Rådmann med stab  19 135 159  19 595 000  19 524 000  20 833 365 

          

Skolene i Iveland  21 553 686  20 978 000  20 903 000  23 575 571 

          

Barnehagene i Iveland  17 791 777  17 517 124  17 406 000  13 687 992 

          

Pleie og omsorg  25 233 398  23 776 856  22 775 000  20 558 956 

          

Helse og velferd  12 890 664  12 990 000  12 840 000  12 124 439 

          

Drift og utvikling  17 785 484  21 015 800  15 368 000  16 219 710 

          

Sentrale reserver lønn/pensjon -3 045 199  837 020  1 000 000  714 597 

          

Renter og gebyrer  29 303  0  0  43 955 

          

Skatter, tilskudd m.v.  -4 480 000  -4 304 000  -3 354 000  -6 697 841 

          

SUM FORDELT  109 439 972  114 782 800  108 839 000  103 639 996 
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Drift og utvikling har et bokført mindreforbruk på 3,23 mill. kr i forhold til regulert budsjett. Som nevnt i 

kommentarene til netto driftsresultat var det vedtatt utbetaling av tilskudd til andre med 2,327 mill. kr som ikke 

ble utført i 2018 fordi prosjektene ikke var ferdigstilt. Enheten fikk en styrking av budsjett med 1,0 mill. kr til 

dekning av ekstraordinære utgifter til Setesdal Brann IKS. Ved avleggelsen av årsregnskapet har man fått 

signaler fra departementet om at ekstraordinære utgifter vedrørende brannene i Setesdal sommeren 2018 blir 

dekket av skjønnsmidler utover en egenandel på 250 kr per innbygger. I regnskapet ble det bokført en forventet 

refusjon med 0,67 mill. kr som ikke har en tilsvarende budsjettpost. Byggesaksgebyrer og kart og oppmåling har 

hatt en bedre inntjening enn forutsatt i budsjettet. 

 

Politisk område fikk et merforbruk på 7,1 %. Dette gjelder hovedsakelig merutgifter til lønn, møtegodtgjørelse 

og tapt arbeidsfortjeneste. På revisjon fikk vi et merforbruk på 0,06 mill. kr knyttet til forvaltningsrevisjon og 

bistand. 

 

Pleie og omsorg kom ut med en status på 6,1 % merforbruk og dette er i sin helhet knyttet til lønnsområdet. 

Enheten fikk en ny ressurskrevende bruker i slutten av 2017 der man ikke helt visste omfanget av 

nødvendiginnsats i 2018. Det ble bare delvis fortatt budsjettregulering for dette i løpet av året. Avdelingen 

opplever at pasientene får stadig mer komplekse diagnoser og dette påvirker pleiefaktor og lønnsutgifter i 

enheten. 

 

Sentrale reserver, lønn og pensjon har det største budsjettmessige avviket i 2018.  Av årets budsjett på 1 mill. 

kr ble bare 0,16 mill. kr fordelt til enhetene i budsjettreguleringer. Ved årets slutt fikk man bokført god 

avkastning på premiefond i KLP med drøye 1,9 mill. kr, samtidig som at premieavviket som tidligere nevnt ble 

positivt. Dette til sammen gjør at regnskapet for sentrale reserver kom ut med et «overskudd» på 3,05 mill. kr. 

 

 

 

Tabellen nedenfor (neset side) viser enhetsrammenes fordelingsandel av netto driftsutgifter. 

 

 

 

 

Politisk: 2 546

Rådmann m/stab: 19135

Skolene i Iveland: 21554

Barnehagene i Iveland: 17792

Pleie og omsorg: 25233

Helse og velferd: 12891

D&U: 17785



 

19 
 

Iveland kommune          

           

REGNSKAPSSKJEMA 2A - 

INVESTERINGSREGNSKAPET       

           

  Note  Regnskap  Regulert  Opprinnelig  Regnskap 

    2018  budsjett  budsjett  2017 

           

1 Investeringer i          

 anleggsmidler 12  9 117 759  9 895 375  15 550 000  43 485 637 

2 Utlån og forskutteringer   264 461  1 000 000  1 000 000  678 000 

3 

Kjøp av aksjer og 

andeler   371 241  371 000  0  328 082 

4 Avdrag på lån 6  1 105 310  956 793  828 000  1 815 451 

5 

Dekning av tidligere års 

udekket 9  0  0  0  0 

6 Avsetninger 9   0   0   0   0 

           

7 
Årets 

finansieringsbehov          

 SUM    10 858 770   12 223 168   17 378 000   46 307 170 

           

8 Finansiert slik:          

9 Bruk av lånemidler   264 461  1 000 000  1 000 000  4 416 896 

10 Inntekter fra salg av           

 anleggsmidler   1 732 450  0  0  658 439 

11 

Tilskudd til 

investeringer 13  72 000  0  0  0 

12 Kompensasjon for          

 merverdiavgift   1 076 468  987 678  2 000 000  4 064 315 

13 

Mottatte avdrag på 

utlån og          

 refusjoner   1 855 521  2 843 510  5 028 000  22 518 397 

14 Andre inntekter   0  0  0  60 000 

           

15 
Sum ekstern 

finansiering          

 SUM    5 000 900  4 831 188  8 028 000  31 718 047 

           

16 

Overført fra 

driftsregnskapet 9  127 910  127 910  0  616 442 

17 

Bruk av tidligere års 

udisponert 9  0  0  0  0 

18 Bruk av avsetninger 9  5 729 960  7 264 070  9 350 000  13 972 680 

           

19 

Sum finansiering SUM 

(L15:L18)   10 858 770  12 223 168  17 378 000  46 307 170 

           

20 

Udekket/udisponert L7 

- L19 9  0   0   0   0 

           

           

           

 
Differanse mot 

bokført resultat   0  0  0  0 
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Årets investeringer er kraftig nedskalert i forhold til årene før da store byggeprosjekter har blitt gjennomført. I 

2018 er den største andelen av årets investeringsmidler brukt på oppgradering av vann og avløp med 3,44 mill. 

kr. Brannstasjonen er bygd om i henhold til HMS-krav og det er bygd ny parkeringsplass ved kirka. Gang og 

sykkelveg på Vatnestrøm var opprinnelig budsjettert i investeringsregnskapet, men ble senere flyttet til drift fordi 

det er statens vegvesen som eier grunnen det bygges på. Det har totalt sett vært et mindreforbruk med 0,78 mill. 

kr i forhold til regulert budsjett og det er i hovedsak vann- og avløpsprosjektene som står for mindreforbruket. 

Noen av utgiftene her har karakter av vedlikehold og er bokført i driftsregnskapet. 

Det var i budsjettet lagt opp til en ramme på 1 mill. kr for nye startlån. Grunnet innskjerping av egenkapitalkrav 

fra bankene er startlånsordningen ikke lenger så attraktiv og det ble kun gitt ett startlån med 0,26 mill. kr. 

Sommeren 2018 inngikk kommunen en langsiktig avtale med Ør Eiendomsutleie om oppgjør for garasjeplasser 

på Åkle. I den forbindelse ble det bokført en inntekt på 1,7 mill. kr for salg av 4 garasjeplasser. Mottatte avdrag 

på lån nådde ikke opp til hva vi hadde lagt til grunn i budsjettet og må ses i sammenheng med salgsinntekten. 

Investeringsregnskapet ble saldert med bruk av disposisjonsfond på 5,7 mill. kr, dette var 1,5 mill. under vedtatt 

ramme. 

 

 

Iveland kommune         

          

REGNSKAPSSKJEMA 2B - 

INVESTERINGSREGNSKAPET       

          

          

INVESTERINGER I 

ANLEGGSMIDLER Regnskap  Regulert  Opprinnelig  Regnskap 

   2018  budsjett  budsjett  2017 

FORDELT SLIK:         

          

P-117 Elements arkivsystem 73 421  73 000  0  116 300 

P-167 

Skislandsåsen, just.avtale 

V/A 75 635  0  0  75 635 

P-168 

Skislandsåen, just.avtale 

vei/lys 26 563  0  0  26 563 

P-169 Ombygging Åkle 0  0  0  161 016 

P-170 

Heimreneskilen, just.avtale 

V/A 10 998  0  0  10 998 

P-171 

Heimreneskilen, just.avtale 

vei/lys 15 597  0  0  15 597 

P-220 

Visma Enterprise 

økonomisystem 0  0  0  141 045 

P-558 

Alarmovervåking bygg, 

V/A-anlegg 218 661  250 000  250 000  0 

P-655 Lysløype Vatnestrøm 0  0  200 000  0 

P-749 

Opprustning, asfalt 

komm.veier 0  0  0  247 780 

P-766 Veghøvel til traktor 0  0  0  222 950 

P-767 

Husquarna Rider, 

gressklipper 0  0  0  137 500 

P-810 

Flyktningbolig/kommunal 

bolig 0  0  0  2 991 746 
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P-861 Iveland skole, utvidelse 0  0  0  8 952 448 

P-862 Lekeplass Skislandsåsen 0  0  0  60 419 

P-930 

Iveland skole, ombygging til 

treningsrom 267 987  265 000  0  0 

P-951 Stedsutvikling Vatnestrøm 280 959  300 000  1 000 000  0 

P-984 FDV vann/avløp 474 835  616 000  0  1 194 334 

P-995 

Demensavdeling 

bygdeheimen 1 460  2 000  0  2 731 075 

P-996 Uteområde Åkle 506 400  500 000  500 000  475 972 

P-1000 Jernbanespor Vatnestrøm 0  0  0  17 751 990 

P-9000 Skaiå, ballbinge 0  0  0  1 023 242 

P-9001 Skaiå, bevegelsesanlegg 0  0  0  745 231 

P-9002 Skaiå, sandvolleybane 0  0  0  394 231 

P-9003 Idrettspark, ballbinge 0  0  0  1 012 427 

P-9004 Idrettspark, bevegelsesanlegg 0  0  0  770 339 

P-9005 Idrettspark, kunstgressbane 0  0  0  4 226 799 

P-9006 

Sikkerhet/Enøk 

kommunehuset 833 300  830 000  800 000  0 

P-9008 G/S-veg Vatnestrøm 0  0  5 500 000  0 

P-9009 

V/A på Vatnestrøm langs fv-

405 793 934  770 000  1 500 000  0 

P-9010 Ballbinge Vatnestrøm 320 719  303 000  0  0 

P-9011 Tomter Bjørnehatten 136 744  137 000  1 500 000  0 

P-9012 Parkeringsplass ved kirka 968 099  1 000 000  1 000 000  0 

P-9013 Utvidelse brannstasjonen 1 068 868  1 000 000  1 000 000  0 

P-9014 

Bergøya, tilknytte off.v/a-

anlegg 2 174 007  3 000 000  1 800 000  0 

P-9015 

Opprustning lekearealer 

Skaiå bhg. 508 946  510 000  500 000  0 

P-9017 Vognskjul Skaiå barnehage 159 376  159 375  0  0 

P-9018 Hjullaster  201 250  180 000  0  0 

          

SUM   9 117 759   9 895 375   15 550 000   43 485 637 
 

 

Investeringer - Prosjektkommentarer for 2018  
Prosjekter som ble sluttført i 2017 er ikke kommentert noe mer i dette avsnittet. 

 

Prosjekt 167   Skislandsåsen, just.avtale V/A 

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til 

utbygger og beholder 25% selv. 

 

Prosjekt 168   Skislandsåsen, just. avtale vei/lys 

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til 

utbygger og beholder 25% selv. 

 

Prosjekt 170, Heimreneskilen, justeringsavtale vann/avløp 

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til 

utbygger og beholder 25% selv. 
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Prosjekt 171, Heimreneskilen, justeringsavtale vei/lys/lek 

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til 

utbygger og beholder 25% selv. 

 

Prosjekt 117, Elements arkivsystem 

Det påløp en sluttavregning for arkivsystemet med 0,073 mill. kr 

 

Prosjekt 930, Iveland skole, Birketveit - etterbruk 

I forbindelse med etterbruk av skolelokalene i idrettshallen har det vært behov for noe ombygging av  

lokalene til treningssenter.  

 

Prosjekt 946, Tomtesalg 

I henhold til kommunestyrevedtak nr 35/18 ble det inngått avtale med Ør Eiendomsutleie AS om salg av tomt 

Gnr 31/Bnr 49. Iveland kommune har pant i andre eiendommer tilhørende Ør Eiendomsutleie AS som sikkerhet 

for salgssummen inntil den innfris. 

 

Prosjekt 951, Stedsutvikling Vatnestrøm 

Det er bygget ny ballbinge i tilknytning til uteområdet på VOPS. Kommunen har forskuttert 0,299 i spillemidler. 

Kostnadene for ballbinge er på 0,602 mill. kr. og fordeles mellom prosjekt nr. 951 og 9010. 

 

Prosjekt 558, Alarmovervåking bygg, vann & avløp 

Det er startet et prosjekt på overvåking av kommunens vann og avløpsanlegg. Arbeidene vil gå over flere år, og 

vil bidra til en mer effektiv og kostnadsreduserende drift av anleggene. 

 

Prosjekt 984, FDV Vann/avløp 

Kostnadene gjelder ferdigstillelse av pumpestasjon ved innkjørsel til Bakkane boligfelt med 0,316 mill. kr. 

Videre ble det i K-sak 26/18 bevilget 0,3 mill. kr. til nødvendig utbedring av avløpsnettet på Vatnestrøm. 

Samlet er det brukt 0,475 mill. kr. på oppgradering av VA nettet. 

 

Prosjekt 995, Demensavdeling bygdeheimen 

Arbeidene ble sluttført i 2017. Regnskapsførte kostnader gjelder mva. på utgifter i 2017. 

 

Prosjekt 996, Uteområde Åkle 

Det er bygget ny avfallsbod på 71 m2 tilknyttet leiligheter og næringsbygg. Etter avtale en kostnad for 

kommunen i forbindelse med opparbeidelse av uteareal. Regnskapet ble på 0,506 mill. kr. 

 

Prosjekt 9006, Sikkerhetsoppgradering/ ENØK kommunale bygg 

Det er satt inn nytt ventilasjonsanlegg på kommunehuset. Videre er det gjort en del sikkerhetsoppgradering, 

ombygging av kontorer og tilrettelegging for publikum. Kostnadene ble på 0,761 mill.kr.  

    

Prosjekt 9009, VA på Vatnestrøm langs fv-405 

Det legges ny vann og avløpsledninger (VA) i gang og sykkelveg (G/S) mellom avkjørsel Bakkane boligfelt til 

Kroa en strekning på 300 meter. Kostnader hittil i prosjektet har i hovedsak vært prosjektering og oppfølging. 

Anleggsarbeidene med ny G/S veg og V/A anlegg startet opp i desember og ventes ferdigstilt i juni 2019. 

Kostnader inneværende år er 0,793 mill. kr.  G/S veg og V/A prosjektet finansieres med 3,0 mill. kr. i tilskudd 

fra ATP, og inntil 5 mill. kr fra kommunen. 

 

Prosjekt 9010, Ballbinge Vatnestrøm 

Bygging av ballbinge er en del av stedsutvikling på Vatnestrøm prosjekt 951 og oppført innafor kostnadsrammen 

på 0,603 mill. kr. 

Prosjekt 9011, Tomter Bjørnehatten (bruke egne masser) 
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Det har siste året vært arbeidet inn mot utbygger for å få ferdigstilt boligfeltet. Kommunen innhentet anbud på 

ferdigstillelse av de 9 kommunale tomtene, og måtte avlyse anbudet da utbygger av økonomiske årsaker ikke så 

seg i stand til å ferdigstille boligområdet. Det er gjennom sommeren vært arbeidet med å finne løsning på dette 

ved å selge prosjektet videre. En har ikke kommet formelt i orden med dette, og det vil bli arbeidet videre med 

dette i 2019. Kommunens kostnader på 0,137 mill. kr gjelder utgifter til utarbeidelse av anbudsgrunnlag. 

       

Prosjekt 9012, Parkeringsplass ved kirka, utvidelse areal/elva 

Parkeringsområdet ved kirka er rustet opp med en utvidelse mot elva, ny asfalt, oppmerking og belysning. Alt 

innafor budsjettrammen på 1,0 mill. kr. 

Prosjekt 9013, Utvidelse brannstasjonen 

Arbeidene med ombygging av garderobe for ren og uren sone etter krav fra arbeidstilsynet ble i hovedsak 

gjennomført i 2018. Gjenstående arbeider med lagertilbygg ventes ferdigstilt i løpet av 2019. Arbeidene er i 

hovedsak utført med egne ansatte i drift og utvikling.  Kostnader påløpt i 2018 er på 1,068 mill. kr. 

 

Prosjekt 9014, Sanere private kloakkanlegg, tilknytte off. anlegg 

Det er gjennom året arbeidet med utvidelse av det kommunale ledningsnettet på Skisland. Det etableres 200 

meter med vann og avløpsledninger, samt ny pumpestasjon. Utvidelsen vil gi mulighet for tilkobling av 13 

boliger. Videre blir det lagt til rette for fremtidig fremføring av kommunal ledning til eksisterende renseanlegg 

på Bergøya for tilkobling av tilsvarende antall boliger. Kostnadsrammen ble justert til 3,0 mill. kr. i 1. tertial. 

Inneværende år er det brukt 2,174 mill. kr. Resterende midler må overføres til 2019 for å kunne sluttføre 

arbeidet.            

Prosjekt 9015, Opprusting lekearealer Skaiå barnehage 

Det er gjennomført oppgradering av lekearealer på ca. 500 m2 med nytt kunstgress rundt eksisterende og nye 

lekeapparater innafor en kostnad på 0,51 mill. kr.        

 

Prosjekt 9017, Vognskjul Skaiå barnehage 

Barnehagen er utvidet med et tilbygg til barnevogner. Investeringskostnaden er finansiert med overføring fra 

drifts-  til investeringsregnskapet med unntak av mva-kompensasjon.   

Prosjekt 9018, Hjullaster 

Det er kjøpt inn en ny kompakttraktor (liten traktor) til bla. vedlikehold av kunstgressbanen ved idrettsparken. 

Underveis i kjøpsprosessen ble det med de maskiner som var i bruktmarkedet, vurdert som mer fornuftig å kjøpe 

en ny kompakttraktor i stedet for en brukt hjullaster. Kostnaden ble totalt på 0,201 mill. kr. 

 

Iveland kommune      

       

Balanseregnskapet      

       

EIENDELER    Regnskap  Regnskap  

  Note  2018  2017 

A. Anleggsmidler           

Faste eiendommer og anlegg 4  258 749 002  261 041 333 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4  13 505 107  14 215 689 

Utlån    7 658 767  8 437 187 

Aksjer og andeler 5  5 048 802  4 677 561 

Pensjonsmidler 3   148 156 382   136 675 901 

       

Sum anleggsmidler     433 118 060   425 047 672 



 

24 
 

       

B. Omløpsmidler           

Kortsiktige fordringer   13 734 502  26 915 940 

Premieavvik  3  5 796 706  4 544 937 

Aksjer og andeler   0  0 

Sertifikater    0  0 

Obligasjoner    0  0 

Derivater    0  0 

Kasse, postgiro, bankinnskudd     54 359 700   49 635 212 

       

Sum omløpsmidler     73 890 908   81 096 088 

       

Sum eiendeler     507 008 968   506 143 760 

       

       

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL      

       

C. Egenkapital           

Disposisjonsfond 9  34 490 067  37 342 998 

Bundne driftsfond 9  6 668 107  6 895 280 

Ubundne investeringsfond 9  81 226  81 226 

Bundne investeringsfond 9  0  0 

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 9, 10  6 551 347  5 013 017 

Regnskapsmessig merforbruk (drift) 9, 10  0  0 

Udisponert investeringsregnskapet 9, 10  0  0 

Udekket investeringsregnskapet 9, 10  0  0 

Kapitalkonto  11  197 028 839  187 983 536 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 10  449 124  449 124 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 10   0   0 

       

Sum egenkapital     245 268 708   237 765 180 

       

D. Gjeld             

       

Langsiktig gjeld           

Ihendehaverobligasjonslån   0  0 

Pensjonsforpliktelse 3  170 515 784  168 204 211 

Sertifikatlån    0  0 

Andre lån   6   67 134 255   70 685 205 

Sum langsiktig gjeld     237 650 039   238 889 416 

       

Kortsiktig gjeld           

Kassekredittlån   0  0 

Annen kortsiktig gjeld   21 803 652  26 768 980 
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Derivater    0  0 

Premieavvik   3   2 286 568   2 720 184 

Sum kortsiktig gjeld     24 090 220   29 489 164 

       

Sum gjeld       261 740 259   268 378 580 

       

Sum egenkapital og gjeld     507 008 968   506 143 760 

       

       

MEMORIAKONTI:      

       

Ubrukte lånemidler   1 560 818  1 825 279 

Andre memoriakonti   1 251 495  1 253 844 

Motkonto for memoriakontiene   -2 812 314  -3 079 123 

 

 

Likviditet, soliditet og lånegjeld  

Kommunens bankbeholdning var ved utgangen av året på 54,4 mill. kr. Likviditetsbeholdningen utgjør dermed 

det dobbelte av kortsiktig gjeld og det er svært bra. Kortsiktige fordringer har sunket fra 26,9 mill. kr til 13,7 

mill. kr, som betyr at en vesentlig del av fordringsmassen ved forrige årsskifte nå er omgjort til likvide midler. 

Konkret vet vi at dette har skjedd med fordring på Bane Nor med 10 mill. kr, der Iveland kommune forskutterte 

utbyggingen av jernbanespor på Vatnestrøm. 

Verdien av kommunens samlede eiendeler er på drøyt 0,5 mrd. og har ikke endret seg mye siste år. Den største 

posten er bokført verdi av faste eiendommer og anlegg med nesten 259 mill. kr, deretter følger pensjonsmidler i 

KLP og SPK med 148 mill. kr samlet. 

Frie midler på disposisjonsfond har sunket fra 37,3 til 34,5 mill. kr. Det er mindreforbruket i 2017, der 4,85 mill. 

kr ble avsatt til disposisjonsfond, som gjør at frie fond ikke har sunket mer enn om lag 2,8 mill.kr. 

Egenkapitalens fondsdel utgjør 48,05 mill. kr. Den består av sum omløpsmidler minus kortsiktig gjeld og 

ubrukte lånemidler. Egenkapitalens fondsdel påvirkes altså av kontantstrømmen i den løpende driften. 

Kommunens langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelse og lånegjeld i Husbanken og Kommunalbanken. 

Pensjonsforpliktelsen er kommunens suverent største forpliktelse med over 170 mill. kr. Lån i Husbanken 

utgjorde ved årsskiftet 4,78 mill. kr og restgjeld til Kommunalbanken var på 62,35 mill. kr. Lånene i 

Kommunalbanken ble reforhandlet i 2017 og avdragstiden forlenget til 40 år. Avdragene ble derfor vesentlig 

redusert i 2018 og er nå nede på minimum i forhold til kommunelovens bestemmelser. For å tilfredsstille 

finansreglementets bestemmelse om trygghet og forutsigbarhet er 28,9 mill. kr av samlet lånegjeld bundet til fast 

rente på 2,08%. Resten av lånene har flytende rente og den har vært på 1,9% i gjennomsnitt i 2018. Det forventes 

at den flytende renten vil stige noe i årene framover. 

Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av gjeld til leverandører. Denne størrelsen har gått ned med 5,4 mill. kr 

fra årsskiftet 2017/2018 og har sammenheng med færre store byggeprosjekter.  

Konklusjonen blir at Iveland kommunes balanse framstår som sunn, med en god buffer mot magrere tider. Den 

største utfordringen framover er inntektsprognosene som flater ut. Med en lønns- og prisstigning på 3% må 

kommunen i realiteten effektivisere/spare flere millioner hvert år for å unngå merforbruk. 
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Etikk og internkontroll 

En god internkontroll gir innbyggerne tillit til at kommunen utøver myndighet og leverer tjenester på en effektiv 

og etisk sett god måte. I kommunens økonomireglement, vedtatt 05.04.2018, slås det fast at alle ansatte i Iveland 

kommune skal arbeide for fellesskapets beste og sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens økonomiske 

verdier. Ansatte på alle nivåer skal utføre sin funksjon etter gode etiske normer og verdier forventet av ansatte i 

den offentlige forvaltning. 

Iveland kommune følger regelverket om offentlige anskaffelser. Varer og tjenester kjøpes via kommunens 

rammeavtaler og inngåtte kontrakter. Det kjøpes ikke varer eller tjenester fra kommunens ansatte, venner eller 

slektninger, eller tidligere ansatte med karantene. Ansatte skal ikke motta særfordeler ved kjøp fra kommunens 

leverandører og kommunalt utstyr skal ikke brukes privat. 

For å ivareta en god internkontroll brukes internkontrollsystemet Compilo. Her ligger alle prosedyrer og 

behandlingsregler innen de ulike områdene av den kommunale virksomheten. Alle ansatte skal ha tilgang til 

Compilo og viktig informasjon legges ut på leseliste. Internkontrollen skal sikre alle ansatte relevant kunnskap ut 

fra sin rolle og alle som er involvert i behandling av personopplysninger (GDPR) skal være kjent med 

retningslinjene i forhold til dette. Her finnes kommunens vedtatte retningslinjer for ulike personalforhold, som 

bruk av sosiale medier, taushetsplikt og likestilling. I tillegg skal rene søknadsskjemaer for personalforhold 

leveres til leder via Compilo.  

Det finnes også en modul for avvikshåndtering, der alle ansatte kan melde inn uønskede hendelser og komme 

med forbedringstiltak. Avviksmeldingen går til nærmeste leder, som plikter å lukke det så raskt som mulig. 

Avvik som ikke lukkes går videre til tjenesteleder/rådmann. Det arbeides med implementering av bedre rutiner 

for varsling og avvikshåndtering i organisasjonen da vi ser at antall varslede avvik trolig er for lavt. 

 

FNs Bærekraftmål 

Iveland kommune jobber for at FNs bærekraftsmål ivaretas og utvikles for fellesskapets. Ressursene forvaltes 

slik at man ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng så det gir en bærekraftig utvikling. Iveland 

kommune vektlegger de ulike målene i forhold til lokale utfordringer. 

FNs 17 bærekraftsmål   
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DEL 5 – Samfunnsutvikling – statistikker og tall 

Befolkningsøkning over landsgjennomsnitt: Langt ifra nådd. 

 

Iveland kommune har en målsetting om å ha en befolkningsøkning over landsgjennomsnittet. 

Dette er så langt ikke nådd: 

 
Landet sett under ett hadde en befolkningsøkning på 3.7 % i perioden 2014-2018. Iveland kommune hadde en 

tilsvarende økning på 1,2%. En stor del av den nasjonale befolkningsøkningen skyldes tilflytting fra andre land. 

 

I 2017 gikk folketallet ned fra 1 342 til 1330, og videre ned til 1329 i slutten av 2018. Nedgang er negativt for 

den framtidige utviklingen selv om den lav. I økonomiplanen og kommuneplanen er befolkningsøkning over 

landsgjennomsnittet definert som kommunens hovedmål. Folketallet i Iveland har utviklet seg positivt de siste 

drøye 50 år. Fra 1975 til 1985 økte folketallet fra 756 til 1159. Fra 2005 var det en markant økning i folketallet 

frem til 2010. Fra 2010 og til desember 2018 har folketallet i snitt ligget på ca 1330 innbyggere. De seneste 

årenes stagnerende folketallsutvikling har gitt direkte negative konsekvenser for kommunens samlede inntekter, 

og vil også påvirke inntektene i de kommende årene.  

 

Aldersfordeling pr 1. januar 
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Befolkningsframskriving 

 
 

Det er alltid usikkert å spå om framtida. Statistisk Sentralbyrå (SSB) opererer med tre scenarioer, se over. I 

grafene under har vi brukt hovedalternativet. 

 

Befolkningsframskriving 2018-2040 
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Prognose unge og eldre i Iveland fram til 2040  
 

 
Vi vet jo at Iveland i dag har langt større andel unge enn landet forøvrig (rød og blå linje 2018). I 2040 er 

forskjellen mindre. 

Andelen 19 år eller yngre synker betraktelig både i Iveland og i landet for øvrig. 

Av dette følger at andelen 65 år eller eldre i Iveland ligger under landsgjennomsnitt i dag, men Iveland og landet 

for øvrig skifter plass i 2040: Da har vi flere eldre enn landet forøvrig, relativt sett. 

 

Antall eldre over 80 år 
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Høyeste fullførte utdanning Iveland kommune 
 

 
 

 

Endringer i befolkningen 
 

 
 

 

 

Flere tall og grafer – kommunefakta fra Statistisk Sentralbyrå 
 

På Statistisk Sentralbyrås sider (https://www.ssb.no/kommunefakta/iveland) kan man lese ferske og oppdaterte 

tall om kommunen. 

 
 

 

 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/iveland
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DEL 6 – Rapport fra enhetene 
 

 

RESULTATENHET 10: POLITISK 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Området omfatter all politisk virksomhet i kommunen, herunder politiske råd og utvalg samt gjennomføring av 

valg. Videre er også kommunens utgifter til Revisjon og Kontrollutvalg, tilskudd til politiske partier og 

tilleggsbevilgninger til politiske utvalg er plassert under dette området. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 2 377 2 546 -169 

 

Kommentarer 

Politisk område hadde et merforbruk i 2018 på 169’. Merforbruket kommer av generell økte kostnader innenfor 

hele området. Budsjettrammen ble redusert fra 2017 til 2018 og var nok noe for lav. 

 

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 3 1,1 

 

 

Oppnådde resultater i 2018 

Tabellen nedenfor illustrerer aktiviteten i politiske utvalg i året som er gått, sammenlignet med 2017. 

 

Utvalg Antall møter Antall saker 

2017 2018 2017 2018 

Kommunestyret 6 6 67 65 

Formannskapet 6 10 37 51 

Tjenesteutvalg       7 6 58 46 

Administrasjonsutvalg 2 2 2 2 

SUM 19 19 163 163 

 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 Aktivt imøtekomme kommunale utfordringer mht demografiske endring og samfunnsutvikling. 

 Bolig og stedsutvikling for å kunne opprettholde kommuneplanens målsetning. 
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RESULTATENHET 11: RÅDMANNENS STAB 

RÅDMANNEN 
Beskrivelse av virksomheten 

Rammeområdet forvalter i hovedsak følgende: Det formelle kontaktpunktet mellom det politiske- og 

administrative nivået, rådmannenss forvaltings- og ledelsesoppgaver, overordnet strategisk arbeid sammen med 

Rådmannens stab, Barnehage, Skole, Helse og Velfredomsorg, Drift og Utvikling, leder- og 

organisasjonsutvikling, næringsutvikling, beredskap, partnerskapet med NAV, samarbeid i Regionene 

Kristiansand og Setesdal. Videre ligger tilskuddene til Den Norske Kirke, andre trossamfunn, egenandel i 

regionalt næringsfond, diverse medlemskap, samt dekning av diverse fellesutgifter innenfor konsulent- og 

juridiske tjenester for kommunen. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

Hele resultatområde 11       (Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 19 595 19 135 460 

 

Rådmannen 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 2 295 2 279 16 

Kommentarer 

Mindreforbruket kommer av at man ikke fikk de forventede kostnadene i forbindelse med juridisk- og andre 

konsulenttjenester, samt at kompetansemidlene ble heller ikke ble benyttet fullt ut.  

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 1 1 

Kommunelovens krav om administrasjonssjef (rådmann) ivaretas av rammeområdet.  

 

Oppnådde resultater i 2018 

 Iverksettelse av politiske vedtak. 

 Videreført det gode og effektive samarbeidet med politikerne 

 Sammen med enhetene har det blitt jobbet med videreutvikling av kompetansen i tjenestetilbudene. 

 Bidratt til leder- og ansatte opplæring. 

 Støtte til tiltak for lokalt næringsliv gjennom regionalt næringsfond. 

 Aktivt arbeid med investeringsprosjektene i kommunen. 

 Aktivt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. 

 Tilpassing av driftsutgiftene til inntektene jfr. politiske signaler. 

 Et positivt økonomisk resultat for året. 

 Støttet enhetene med å tilpasse enhetene til framtidige teknologi og arbeidsoppgaver. 

 Implementering og tilpassing av nye organisasjonsmodell.  
 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 Nærings- og samfunnsutviklingen. 

 Intern og ekstern kommunikasjon. 

 Medarbeiderfokus i forhold til resultatene fra 10-Faktor undersøkelsen og Vernerunder. 

 Videreutvikle organisasjonen og de ansatte gjennom gode ledere og godt samarbeid med tillitsvalgte. 

 Jobbe for at Iveland skal være en avklarings-, lære-, tiltaks- og språktreningsbedrift. 

 Arbeide videre med realiseringen av målene i kommuneplanen. 

 Fokus på HMS, egenkontrollsystemene og nye kommunelov. 

 Videreutvikle digitaliseringen og IKT samarbeid med IKT Setesdal og IKT Agder. 

 Strategisk kompetanseutvikling for kommunen. 

 Jobbe videre med nødvendige tilpassinger innenfor økonomi, oppgaver og bemanning.    
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ØKONOMI 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Økonomistaben ivaretar oppgaver som ligger innenfor kommunens sentrale virksomhetsstyring som 

budsjettering, økonomisk rapportering, finansforvaltning og lønn- og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres 

skatteoppkreverfunksjonen og systemansvaret for økonomisystemet.  

 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 3 300 2 584 716 

 

Kommentarer 

Mindreforbruket er knyttet til en vakant heltidsstilling i første halvår og i ansettelsen valgte man en ung 

merarbeider og ikke en leder som det var tatt høyde for i budsjettet.  Opplæring er i stor grad gjort internt og ikke 

ved eksterne kurs og dette har også spart utgifter.  Enheten har fått en kostnadsreduksjon med 130 tusen kroner 

på konsulenthonorar som gjelder fradragsført momskompensasjon.  

 

Bemanning 

 

Bemanning – antall årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 4 3,4 

 

I staben inngår konstituert leder for økonomiavdelingen, lønningsansvarlig, fagansvarlig regnskap samt lønn- og 

regnskapskonsulent. Avdelingen har 3,8 stillingshjemler, men har en medarbeider i redusert stilling grunnet 

sykdom. 

 

 

 

Oppnådde resultater i 2018 

 Det har vært hovedfokus på å opprettholde stabil drift og tilnærmet normal service overfor andre enheter og 

kommunens innbyggere med lavere bemanningen enn tildelte årsverk. 

 Gjennomført opplæring av ny medarbeider og dermed redusert avdelingens sårbarhet  

 Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatte- og avgiftsmyndighet, SSB, 

KOSTRA mv.) 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 Drive opplæring ut til enhetene for å få en best mulig økonomisk rapportering og økonomistyring 

 Effektivisering ved å ta i bruk nye digitale løsninger. 

 Arbeide videre med overlapping av kompetanse innenfor rådmannens stab for å begrense sårbarhet ved 

fravær/oppsigelse. 

 Delta i samarbeid/relasjonsbygging med andre kommuner når det er hensiktsmessig.  
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SERVICETORGET 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Servicetorget ble høsten 2017 en del av rådmannens stab, dette vil bidra til å styrke fleksibiliteten og robustheten 

i de interne tjenestene.  

Servicetorget er innbyggernes første møte Iveland kommune. Her blir henvendelser fra publikum videreformidlet 

til riktig saksbehandler. Ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid ligger i rådmannens stab. 

Staben skal veilede og bistå rådmannen og enhetsledere i personal- og arbeidsgiverspørsmål herunder 

rekruttering, lønn og andre arbeidsbetingelser, HMS, opplæring og utvikling. Servicetorget har ansvar for 

kommunens fellestjenester som IKT, telefoni, post, arkiv, resepsjon og sentralbord.  

Staben har fagansvar innen innkjøp, og ivaretar den politiske sekretariatsfunksjonen, herunder saksutsendelse og 

valgadministrasjon. 

. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 4 438 4 004 434 

 

Kommentarer 

Fra og med 2018 ble servicetorget styrket med en medarbeider som følge av omorganisering i rådmannens stab. 

Dette har også medført at prosjektmidler som før tilhørte oppvekst er inntektsført i servicetorget med 0,25 mill. 

kr. En del lisenser og serviceavgifter på felles IKT ble fra og med 2018 bokført på et eget ansvarsområde uten at 

budsjettmidler er blitt flyttet. 

 

Bemanning 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 4 3,8 

 

 

Oppnådde resultater i 2018 

 Sykefraværet i 2018 var på 4,7 % for kommunen som helhet. Målet for sykefravær er at det skal være under 

6 %. Selv om målet ble nådd fortsetter arbeidet med å redusere sykefraværet.  

 Rådmannens stab bidrar til å legge til rette for at innbyggerne i kommunen kan søke om tjenester via 

kommunens hjemmesider. Staben effektiviserer intern drift ved å digitaliserer prosesser, for eksempel er 

søknad om permisjon for ansatte nå digital.  Innføring av Webcruiter for jobbsøkere har effektivisert 

ansettelsesprosessen betydelig. 

 For øvrig henvises til rapportering i dokumentets del som omfatter “organisasjon og ansatte”. 

 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 

 Staben reduserer antall årsverk i 2019 gjennom naturlig avgang. Dette kompenseres delvis gjennom 

effektivisering/digitalisering. 
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FELLES IKT 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Felles IKT håndteres gjennom rådmannens stab, hovedsakelig ifm avtaler, økonomi og som et kontaktpunkt mot 

kjøp av utstyr. I noen tilfeller også som kontaktpunkt for ansatte mot IKT leverandører. 

 

Kommunestyret vedtok 13.12.2018 følgende: 

Iveland kommune sier opp sitt eierskap i IKT Setesdal, og trer ut av selskapet i løpet av sommeren 2020. 

Iveland kommune søker om å bli medeier i ikt.agder fra og med 1. juli 2020. Iveland kommune overfører alle 

egne kommunal ikt funksjoner fra Vennesla og IKT Setesdal til ikt.agder i løpet av sommeren 2020 

 

Økonomi: 

Iveland kommune bruker omlag 4,4 mill kroner på IKT. De tre største utgiftspostene er tjenester vi får gjennom 

IKT-Setesdal (ca 60%), Tjenester og drift av system fra Vennesla kommune (ca 25%), kommunikasjon/linjeleie 

etc (ca 7%) og avtaler/annet (ca 8%). 

 

Utgiftene til felles IKT vil sannsynligvis øke noe frem til vi kommer inn i et nytt IKT-samarbeid. Det er uklart 

hva kommunens kostnader vil bli den dagen vi blir endel av IKT-Agder. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Budsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 2 796 4 283 - 1 487 

 

Kommentarer 

Det ble lagt inn feil tall i budsjettet. Informasjon om merforbruk ble bl.a. gitt i tertialrapport.  

 

Bemanning 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 0 0 

 

Det er ingen ansatte innen IKT i Iveland, men flere personer innen ulike avdelinger har lokal IKT som en liten 

del av sine ordinære arbeidsoppgaver. 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 

 Stabil drift av dagens IKT-løsninger 

 Forberede oss på overgangen fra IKT-Setesdal til IKT-Agder fra 2020/2021 
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OPPVEKST 

 

Beskrivelse av virksomheten 

Oppvekst representerer til daglig rådmannen som bl.a. skole- og barnehageeier, og er også bindeleddet med PP-

tjenesten, voksenopplæringen, Moonlight Vennesla og barnevern. Pedagogisk rådgiver/koordinator for oppvekst 

tilhører fra 31.12.2017 rådmannens stab, og bistår kontinuerlig enhetene med tilrettelegging, søknader, 

rapporteringer, prosjektstyring og saksbehandling. 

 

Det er etablert samarbeidsrutiner med jevnlige oppvekstledermøter som kvalitetssikrer opplæringstilbudet, og 

som legger til rette for videreutvikling av tjenestene i skole og barnehage. Nettverkene i Knutepunkt Sørlandet 

styrker mulighetene for utviklingsarbeid innenfor oppvekst. Oppvekstnettverket i KnPS samler både barnehage- 

og skolenettverket. 

Oppvekst har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet Kvalifisert for framtida, initiert av 

kommunestyret, samt implementeringsansvar for Inkluderende læringsmiljø, en felles satsing i Knutepunkt 

Sørlandet. Enheten jobber mye med forebygging og tidlig innsats. En ser oppvekst i et helhetlig perspektiv, og 

initierer tverrfaglige møter. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 4 081 3 359 722 

Oppvekstkontoret hadde i 201 et mindreforbruk på kr. 722 000. Dette har sammenheng med eksterne 

prosjektmidler, og mindreforbruk i barnevernet. 

 

Bemanning 

 

Bemanning – antall årsverk 2018 Antall ansatt Antall årsverk 

Samlet bemanning 1 1 

 

Oppvekst hadde én fast stilling som barnehagemyndighet, skolefaglig rådgiver og SLT-koordinator.  

 

Oppnådde resultater i 2018 

 Arbeidet med å etablere et organ for barn og unges medvirkning er i gang, som en utvidelse av skolens 

elevråd. 

 Ungdomsarbeidet Moonlight Iveland ble videreført, og noen av arrangementene ble lagt til grendehuset på 

Vatnestrøm, i samarbeid med aktivitetsgruppa. 

 Arbeidet rundt SLT-koordinator ble videreført (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak). 

 Tilstandsrapport for skolene ble videreført, og ble fom 2014 slått sammen med rapport «Kvalifisert for 

framtida». Årlig rapportering direkte til kommunestyret tidlig høst. 

 Veiledningsprogrammet «Trygg tidlig» ble videreført, og arbeidet med digitalisering er begynt.  

 Et fireårig prosjekt finansiert av Buf-dir har særlig fokus på foreldreveiledning for flerkulturelle. 

 Relasjonen til barnevernet i Vennesla ble videreført.  

 Arbeidet med inkluderende læringsmiljø i skoler og barnehager ble videreført. 

 Prosjektet School-in ble gjennomført ved Ivelandsskolene. 

 Kunnskapen fra prosjektet med RVTS viderføres gjennom ressurspersoner i hver enhet. 

 Kvellomodellen brukes fortsatt i barnehagene, gjennomføres nå hvert annet år. 

 Trygg oppvekst: Modell for å fange opp risikoutsatte barn ble videreført og sluttført sommeren 2018, 

fullfinansiert av Bufdir. 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

Oppvekst ivaretas på kommunalt nivå av èn tilsatt i rådmannens stab. En satser på videreføring og utvikling i tett 

samarbeid med barnehager og skoler. Endinger i lov og forskrift skal følges opp, ut fra våre lokale 

forutsetninger. 
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KULTUR 

 

Beskrivelse av virksomheten 

Kulturavdelingen har ansvar for kommunens bibliotektjeneste, drift av kulturskolen, kulturvernarbeid, kunst- og 

kulturformidling, informasjonstjenesten gjennom kommunale hjemmesider, sosiale media og bygdebrevet, i 

tillegg til utleie av Ivelandshallen. Barne- og ungdomsarbeid gjøres i samarbeid med oppvekstkontoret og 

Moonlight.  

  

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 1 735 1 627 108 

 

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke var drift i kulturskolen høsten 2018. 

 

Bemanning pr 31.12.18: 

Bemanning – antall årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 2 1,20 

 

 

Oppnådde resultater i 2018 

 Det ble søkt spillemidler til ballbinge ved VOPS og lyspunkter i lysløypa basert på «Strategiplan for idrett- 

og friluftsliv». Ballbingen ble tatt i bruk våren 2018, lyspunktene var klare høsten 2018. Vi har ved 

inngangen til 2019 fått innvilget alle våre spillemiddel søknader. 

 Til sammen 1333 navnetrekk i de ni bøkene ifm «Ut på tur i Iveland» 

 Utlån av medier på folkebiblioteket var på 1962 enheter inkl. fornyelser. Dette er en økning på 35 enheter 

fra 2017! Selvbetjeningsautomaten står for 70% av utlån. Utlån av bøker til barn er begrenset. Tallene må 

sees i sammenheng med utlån fra skolebibliotek. Til sammen 24 barn var med på Sommerles.  

 I januar 2019 mottok 5 elever et tilbud på piano, trommer og gitar. Noen barn/ungdom har vært med på 

regionale samlinger / konkurranser.  

 Kulturstipend ble tildelt Jonas Eikeland. Voss stipendet ble tildelt Åkle kulturarena. 

 Ungdommens kulturmønstring ble avholdt i samarbeid med Vennesla kommune. Dette fungerer utmerket! 

 Kommunale arrangement gjennomføres i større grad på Åkle kulturarena i regi av kulturkontoret / 

biblioteket – men gjerne i samarbeid med andre aktører og næringsdrivende. Bygdekinoen viser sine 

forestillinger på Åkle.    

 Bruken av Ivelandshallen har vært omtrent som tidligere år.  

 Vi har gode funksjonelle hjemmesider. Vi har ca 30 elektroniske skjema. En ordinær nyhet har mellom 60-

230 treff.   

 Antall følgere på Facebook/Instagram er ca 1235/390. Noe mindre bruk av YouTube. Bruken av Instagram 

har tatt over for Flickr.  

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

Videreutvikle Åkle kulturarena til en møteplass der en oppdatert og motiverende biblioteksamling er sentral. 

Kulturarrangement avholdes jevnlig, gjerne i samarbeid med andre aktører.  

Vurdere en oppgradering av nye facebook-sider, kommune-app og videreutvikle dagens gode hjemmesider. Mer 

bruk av digitale skjema og døgnåpen kommunal tjeneste. 

Tjenester inn mot kulturfeltet må tilpasses andre oppgaver innenfor rådmannens stab. 
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RESULTATENHET 21 (skole og SFO): SKOLENE I IVELAND 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Enheten har ansvaret for grunnskoleopplæringen og skolefritidsordningen. Ansvar for ordinær undervisning, 

samt spesialundervisning og voksenopplæring etter opplæringsloven. 

 

Nøkkelinformasjon  2015/2016  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall elever Iveland skole 141 147 151 160 165 

Antall elever Vatnestrøm skole 19 19 17 14 17 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift – skolene i Iveland 20 978 21 553      -575 

 

Skolene i Iveland endte samlet opp med et merforbruk i 2018. Merforbruket kan i all hovedsak knyttes til høyere 

utgifter enn budsjettert til arbeid med elever med særskilte utfordringer, samt noe merforbruk på skoleskyss og 

på SFO.    

 
Bemanning 

 

Oppnådde resultater i 2018 

 

Mål for 2018 Måloppnåelse 2018 

Skolene jobber videre med 

«likhetstanken» og 

samorganisering av skolene 

Skolene har nå fullt ut «samlet» personalet og pedagogikken for skolene i 

Iveland. Skolene har felles rutiner, kompetanseutvikling, utviklingsmøter og 

oppleves som ett felles personale.  

Skolene søker 

ressurseffektvisering der et er 

mulig, uten at det går på 

bekostning av elevers 

læringsmiljø eller læringsutbytte 

Skolene klarte ikke den ønskede effektiviseringen i 2018, og fikk et 

økonomisk merforbruk. Vi ser likevel at ressurser fordeles og utnyttes bedre 

enn tidligere for å komme flere elever til gode.   

Skolenes jobber for et godt 

læringsmiljø og læringsutbytte. 

Læringsresultatene ligger over tid 

jevnt med eller over 

landsgjennomsnittet. 

Skolene har høsten 2018 deltatt i et forskningsprosjekt (School-in) i 

samarbeid med UiA med fokus på betydningen av et godt samarbeid mellom 

skolene og lokalmiljøet for å styrke skolemiljøet. I tillegg har man gått inn i 

sluttfasen av satsingen «Inkluderende læringsmiljø». 

Resultatmessig viser Iveland igjen at vi for tiden henger godt med landet og 

fylket, med f.eks en snittkarakter på 3,9 på skriftlig eksamen i matematikk 

(mot 3,6 i landet og i Aust-Agder) og grunnskolepoeng på 40,8.  

Videreutdannig Høsten 2018 startet hele 3 lærere på videreutdanning, i engelsk 5-10, 

matematikk 5-10 og fremmedsspråkspedagogikk. Dette er veldig positivt for 

kompetansen til skolene i Iveland, og vi har nå god kompetanse i 

basisfagene (norsk, matte, engelsk) på ungdomstrinnet. Fokus framover vil 

være at flere lærere på barnetrinnet også oppfyller kompetansekravene når 

de trer i kraft i 2025.  

Rektor startet høsten opp med videreutdanning på «skolemiljø og ledelse». 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning Iveland skole og SFO, inkl. all adm. 38 29,31* 

Samlet bemanning Vatnestrøm skole og SFO 4 2,82 

*vikarer i forbindelse med videreutdanning av lærere (dekkes av UDIR) står for 1,2 årsverk 
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Utviklingen fremover – målsettinger 

 En lærling består fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kontorfaget på skolene.  

 En eller flere lærere tar videreutdanning innen engelsk, norsk eller matematikk, primært med tanke på 

undervisning på barnetrinnet. Andre relevante fag er også ønskelig.  

 Skolene deltar i og søker forhøyet kompetanse gjennom DERK (desentralisert kompetanseutvikling) og 

gjennom School-in. 

 Skolene i Iveland har resultater på nasjonale kartlegginger, nasjonale prøver, eksamensresultater og 

grunnskolepoeng som viser at vi oppnår gode faglige resultater gjennom et læringsorientert syn.  

 Skolene jobber for en god overgang til nye fagplaner og ny overordnet del av lærerplanen som blir 

gjeldende fra 2020.  
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RESULTATENHET 23 : BARNEHAGENE I IVELAND 
 

Beskrivelse av virksomhetene 

Skaiå barnehage er en 7 avdelings barnehage og Vatnestrøm barnehage er en 2 avdelings barnehage. 

Barnehagene har felles ledelse.  

Hovedoppgavene for barnehagene er å gi de minste innbyggerne i Iveland kommune et tilfredsstillende 

pedagogisk barnehagetilbud, samt å sikre at barna er trygge og at utfordringer blir fanget opp og hjelp satt inn 

tidlig. Barnehagene drives etter barnehageloven, rammeplanen og kommunale vedtekter og satsninger. 

Etter at kontantstøtten økte i 2017 har vi erfart at det er en betydelig høyere andel i Iveland som benytter seg av 

kontantstøtten, sammenliknet med resten av landet og kommunene rundt oss. Konsekvensen er at det har blitt 

færre ett åringer i barnehagene. Det er også en trend at 2 opptak benyttes i like stor grad som 1 opptak. Dette er 

trender som har konsekvenser for barnehagedriften. 

Barnehagene opplever ulik vekst og kapasitetsutfordringer. Skaiå barnehage har vært utbygd flere ganger og det 

er utfordringer med å drive effektivt i forhold til utformingen på bygget, samt overbelastning av ledig areal og 

ventilasjon og strøm. Vatnestrøm barnehage har en stor nedgang og opplever å ha mange ledige plasser.  

 

Nøkkel informasjon 

Skaiå 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall barn i 

barnehagen 

56 56 67 70 77 79 81 78 

Herav barn under 3 år 34 22 30 37 34 32 33 26 

Ventelister (lovens rett 

til plass) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Nøkkel informasjon 

Vatnestrøm  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall barn i 

barnehagen 

24 21 25 22 23 26 17 12 

Herav barn under 3 år        6 

Ventelister (lovens rett 

til plass) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

NB! Tallene er beregnet fra 15.08. Siden vi har to barnehageopptak i året, er det flere barn i barnehagen på 

våren. I 2018 var det 96 barn pr 01.05 i Skaiå barnehage og 16 barn i Vatnestrøm barnehage. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mer/mindreforbruk 

Netto utgift  2300 Skaiå 13385 13397 12 

Netto utgift 2310 enkeltvedtak 795 1176 -381 

Netto utgift 2320 Vatnestrøm 3337 3220 117 

Netto utgift samlet 17517 17792 -274 

Vatnestrøm barnehage nedbemannet noe på høsten på grunn av lavere barnetall og har et mindreforbruk. 

Skaiå barnehage balanserer, men har både hatt høyere utgifter enn budsjettert knyttet til sykefravær og økt 

bemanning våren 2018 grunnet mange barn, og høyere inntekter knyttet til gjestebarn og sykelønnsrefusjoner. 

Det kom tre enkeltvedtak utover våren 2018 som ikke var budsjettert, og det blir derfor et stort merforbruk ved 

årsslutt. 

Bemanning 

Bemanning – ant. årsverk: 

Skaiå barnehage 

Antall ansatte 

2017 

Antall årsverk 

2017 

Antall ansatte 

2018 

Antall årsverk 

2018 

Samlet bemanning           33 23,88 31 23,9 

Spesialpedagogiske tiltak            4           2,4             4           3,15 
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Bemanning pr 15.08. bemanningen er høyere på vårhalvåret og må sees i sammenheng med antall barn. 

Bemanningen i 2018 er i tråd med bemannings og pedagognorm. Vi har hatt to lærlinger i 2018. Det har ikke økt 

særlig i antall ansatte fordi flere faste har økt stillingsprosentene, og noen faste har sagt opp. 

Spesialpedagogiske tiltak; fordelt over hele 2018, noen av enkeltvedtakene ble avsluttet midt i året på grunn av 

flytting og at barnet begynte på skolen. 

 

Bemanning – ant. årsverk: 

Vatnestrøm barnehage 

Antall ansatte 

2017 

Antall årsverk 

2017 

Antall ansatte 

2018 

Antall årsverk 

2018 

Samlet bemanning 8 6,2             6 4,8 

Spesialpedagogiske tiltak 0 0 0             0 

Bemanning pr 15.08. bemanningen er høyere på vårhalvåret og må sees i sammenheng med antall barn. 

Det er litt mer enn 3 pr avdeling på grunn av at dagen må gå opp og det må være rom for å ha avdelingsmøter og 

samarbeidstid. 

 

Oppnådde resultater i 2018 

Mål for 2018 Måloppnåelse 2018 

Effektiv administrativ ledelse av barnehagene. 

ressursbruk, arbeidsfordeling og digitale løsninger. 

Barnehagene har tatt i bruk digitale løsninger både internt 

og i kommunikasjon med foreldre. Dette effektiviserer 

driften noe. 

Begge assisterende styrerne kom tilbake fra permisjon i 

2018. Og det har blitt jobbet med å finne god arbeids og 

ansvarsfordeling for å løse oppgavene på den beste og 

mest effektive måte.  

 

 

-Sykefravær på under 7 %. 

 

 

 

-nøkternt og samkjørt innkjøp 

 

- mindre vikarbruk 

 

-Sykefraværet i barnehagene var relativt lavt frem til 

oktober. Vi fikk et høyt fravær de siste månedene av 

2018. Det har vært stort fokus på oppfølging av 

sykemeldte arbeidstakere. 

- det er innarbeidet gode og nøkterne innkjøpsrutiner, og 

vi samkjører noen av innkjøpene mellom barnehagene. 

-Det er bevissthet rundt vikarbruk, og barnehagene prøver 

å samkjøre avdelinger og utnytte ressursene på best måte 

og innenfor de lovmessige kravene. 

 

-Fokus på et inkluderende barnehagemiljø, med 

forebyggende tiltak mot mobbing og utestengelse. 

- bli kjent med og begynne å implementere 

rammeplanen. 

 

 

-endre planer og pedagogisk praksis for å tilnærme oss 

rammeplanens mål og tiltak.  

 

-gode resultat på brukerundersøkelsen 

- Barnehagene og skolene har revidert tiltaksplan for et 

godt og trygt barnehage og skolemiljø.  

Barnehagene har fått opplæring i forebyggende tiltak mot 

mobbing, og vi har laget systematiske oppfølgingsplaner 

som vi følger når vi oppdager mobbing/utestengelse i 

barnegruppa. 

- Årsplan og barnehagens innhold er tilpasset ny 

rammeplan, og det er første år med felles årsplan for 

barnehagene. 

- Barnehagene scorte meget godt på brukerundersøkelsen 

i 2018.  

Godt arbeidsmiljø og gode resultater på 

medarbeiderundersøkelsen 

Barnehagene scorte godt på 10 Faktor, 

medarbeiderundersøkelsen som ble tatt i desember 2018. 
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Utviklingen fremover – målsettinger 

 Fokus på kapasitetsutfordringer for barnehagene i årene fremover; utredning av prognoser, bygningsmasse 

og effektiv utnyttelse av Skaiå barnehage, samt den negative utviklingen i barnetall som fører til lav 

kapasitet i Vatnestrøm barnehage. 

 Barnehagene har ansatte som videreutdanner seg, enten gjennom UIA ved plassbasert 

barnehagelærerutdannelse eller videreutdanninger gjennom UDIR. 

 Barnehagene er med i evalueringen og revitaliseringen av satsningsområdene i Kvalifisert for framtida og 

tilpasser planer og mål etter de endringene som blir vedtatt. 

 Driften i barnehagene effektiviseres ved å digitalisere flere oppgaver, utnytte personal- og kompetanse innad 

og på tvers av barnehagene og ha fleksible lokaler som kan tilpasses den barnegruppen vi til enhver tid har. 
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RESULTATENHET 30: PLEIE- OG OMSORG 
 

Kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenesten føres på fire ulike funksjoner i KOSTRA:  

 234  Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser  

 253  Helse- og omsorgstjenester i institusjon 

 254  Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende  

 261  Institusjonslokaler 

 

Helse- og omsorgstjenester i institusjon og til hjemmeboende er en stor del av pleie- og omsorgstjenestene, og det 

er i stor grad eldre innbyggere som er brukere av disse tjenestene. De siste årene har man imidlertid også sett en 

stor vekst i antallet yngre brukere (under 67 år).  

 

Bemanning/ årsverk 

Grunnbemanningen i Pleie- og omsorgstjenesten Iveland har vært uendret siste tiår, med unntak av en økning i 

hjemmesykepleien i 2012 og 2018. Ellers har endringen vært tilknyttet ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. 

Nasjonalt er veksten på kommunesiden stor. Man behandler stadig flere, pasientene er sykere enn før, de utskrives 

tidligere fra sykehus, noe som krever et høyere faglig nivå enn for 10 år siden. Antall yngre brukere øker og 

kommune får et stadig større ansvar for tjenester innen rus og psykiatri.  

 

Iveland omsorgssenter 

Med nybygg og ombygging av Iveland omsorgssenter er kommunen nå godt rustet bygningsmessig til å håndtere 

fremtidige behov. Etter nybygg/ ombygging: 

 5 langtidsplasser/sykehjemsrom somatikk 

 2 sykehjemsrom/pleierom (tilknyttet dagsenter, disp.) 

 1 sykehjemsrom (lindrende rom) 

 3 korttidsplasser 

 8 stk omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (tilrettelagt for personer med demens) 

 9 stk omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (i underetasjen) 

SUM antall sykehjemsrom/omsorgsboliger med heldøgns bemanning: 28 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Merforbruk 

Netto utgift 23 777 25 233 -1 456 

 

Enhet Pleie og omsorg hadde et merforbruk på kr 1 456 542 i 2018. Dette skyldes i hovedsak nye ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenestemottakere. Det har også vært mer bruk av vikarer grunnet høyere sykefravær. I 

budsjettvedtak 2018 ble habiliteringstjenesten for barn og unge flyttet fra Oppvekst til Pleie og omsorg, men det 

ble ikke overført noen midler tilknyttet denne endringen. Enhet Pleie og omsorg har dermed et merforbruk på 

habiliteringstjenesten på kr 300 000. 

 

I løpet av 2018 har enheten hatt flere ledige plasser og få gjestepasienter. 

Inntekter brukerbetalinger 2018 kr 2 191 871. 

Inntekter brukerbetalinger 2017 kr 2 038 091. 

Inntekter brukerbetalinger 2016 kr 1 663 202. 

 

Prioritering 

Tabellen under viser hvor stor andel av de frie inntektene som går til pleie og omsorg, netto driftsutgifter pleie og 

omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern.  

År/ prosent 0935 Iveland Kostragruppe 05 Aust Agder Landet uten 

Oslo 

Landet 

2018 22,8  34,5 30,1 31,9 30,8 

2017 20,5 34,0 28,5 30,9 29,8 

2016 20,3 34,1 28,6 31,2 30,1 

2015 19,0 34,4 29,6 30,9 30,0 

2014 19,9 35,7 29,5 31,5 30,5 

2013 19,0 34,6 29,8 30,7 29,8 

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene som går til pleie og omsorg (SSB/KOSTRA). 
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Nasjonalt: Netto driftsutgifter til helse og omsorg økte med hele 8,2 prosent i 2018, ifølge de foreløpige Kostra-

tallene fra Statistisk sentralbyrå. Veksten er langt høyere enn de to foregående årene, da økningen var på 

hensholdvis 6,3 og 4,6 prosent. Samlet for perioden 2015 – 2018 har helse- og omsorgsutgiftene økt med hele 20 

prosent. 

 

Fremskrevet befolkning 

Andelen eldre øker i befolkningen. Fram til 2020 øker andelen 65-74-åringer. Deretter stiger andelen over 75 år. 

Størrelsen på de ulike aldersgruppene i befolkningen har betydning for planlegging av framtidige helsetilbud. 

Behovet for helsehjelp øker særlig fra 80 år. I 2014 er cirka 221 000 personer, 4,3 prosent, 80 år eller eldre. Totalt 

sett er 812 000 personer eller nær 16 prosent av befolkningen 65 år og eldre. Statistisk sentralbyrå har gjort 

framskrivninger på landsnivå fram til 2100. I 2100 vil antall personer over 65 år være om lag dobbelt så høyt som 

i dag. Andelen som er 80 år og eldre vil øke fra 4,5 til 11,7 prosent og fra 221 000 til 904 000 personer. 

 

Andel innbyggere i Iveland kommune over 80 år er fremdeles noe lavere enn gjennomsnitt for landet (se tabell 

under). 

 

 
 

Tabellen og medhørende linjediagram under, viser dog en kraftig økning av antall eldre over 80 år i Iveland 

kommune frem mot 2040. Siden Iveland er en liten kommune, vil små endringer i levetid eller dødelighet gi store 

utslag i prognosene. Befolkningsframskrivingen vil likevel kunne gi et godt bilde av hva som er hovedtendensen 

i utviklingen.  

 

 
TJENESTEKVALITET 

 

Fagutdanning i pleie- og omsorgstjenesten 

I pleie- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig helsehjelp. Dette skyldes blant 

annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester. Den medisinske 

behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for kompetanse i forskjellige 

profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten. For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor områder 

som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og 

helsefremmende arbeid.  

 

Utviklingen fremover 

- Rekruttere tilstrekkelig andel sykepleiere 

- Økt fokus på kompetanseheving 

- Høyere andel heltidsstillinger 

- Lav bruk av ufaglærte 

- Styrke habiliteringstjenesten 
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RESULTATENHET 31 og 32: HELSE OG VELFERD 
 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mer/mindre forbruk 

Netto utgift NAV 7100 6654 446 

Netto utgift Helseavdeling 5 890 6 236 -346 

Netto utgift Helse & Velferd 12990 12819 100 

 

31: NAV KOMMUNE (SOSIAL) 

 
Beskrivelse av virksomheten 

Den kommunale delen av NAV har ansvarsområde etter Lov om sosiale tjenester i NAV, herunder økonomisk 

veiledning, økonomisk støtte, gjeldsrådgivning og Kvalifiseringsprogrammet. Videre ligger arbeidet med 

flyktninger, rustjenesten, og husbankordninger, herunder bostøtte, startlån og tilskudd. Enheten inngår som en 

del av Helse og Velferd. 

 

Nøkkelinformasjon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tildelte Startlån 9 8 2 9 8 5 1 

 Det har vært 5 søknader til Startlånsordningen, både startlån og tilskudd til etablering. Kommunen 

opplever å ha tilstrekkelig med midler til å gi lån til de personer som har blitt vurdert til å kunne betjene 

et slikt lån. Vi har fått inn 5 søknader som har ført til 2 innvilgelser, 1 avslag og 2 som ble trukket 

underveis. Vi har innvilget totalt kr 264 461,- i startlån, og kr 100 000,- i etableringstilskudd i 2018. 

 

Tall hentet fra IMDI.no : https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0935/tilskudd/tilskudd/enkeltaar 
 

Tilskuddstype: Barnehagetilskudd Enhet kroner År 2018       77 400 

Tilskuddstype: Integreringstilskudd, år 2-5 Enhet kroner År 2018 6 630 500 

Tilskuddstype: Ekstratilskudd til bosetting Enhet kroner År 2018                 0 

Tilskuddstype: Integreringstilskudd for år 1 Enhet kroner År 2018 1 359 000 

  Sum 8 066 900 

Alternativ mottaksplassering (AMOT)  År 2018    369 792 
 

 Flyktningarbeidet har hatt stabile og gode resultater for flyktningene på introduksjonsprogrammet også i 

2018, med overgang til VGS og arbeid for de som avsluttet. 

 Tilskudd knyttet til flyktningetjenesten ga i 2018 Iveland kommune en inntekt på ca. 8,4 mill. inkl. AMOT 

og eksklusiv Tilskudd til norsk og samfunnsfag.  

 Kommunen vedtok et langtidsvedtak hvor man sa at kommunen kan bosette inntil 30 personer i perioden 

2018-2022. Antall per år skal vurderes løpende opp mot kapasitet i de ulike enhetene. 
 

Årstall Sum utbetalt 

økonomisk 

sosialhjelp 

Antall vedtak Antall brukere Antall utbetalinger 

2012 515 521 80 39 135 

2013 715 010 124 42 180 

2014 621 952 192 50 242 

2015 800 548 144 35 230 

2016 831 354 145 35 237 

2017 592 703 151 39 241 

2018 819 891 160 37 217 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0935/tilskudd/tilskudd/enkeltaar
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 Antall utbetalinger til økonomisk sosialhjelp har økt siden i fjor. Dette skyldes hovedsakelig 

flyktningefeltet, der man har måtte utbetale økonomisk stønad i påvente av utdanning eller arbeidsrettet 

tiltak. Økonomisk veiledning/gjeldsrådgivning er hovedområdet vårt og det fattes vedtak knyttet til denne 

tjenesten i tillegg til økonomisk sosialhjelp.. 

 Man  kan se at det har vært tett oppfølging med en økning i antall vedtak. Noe som tyder på at blant annet 

vilkårsfastsetting til ungdom under 30 år blir tett fulgt opp, herunder aktivitetsplikten  

 

 
Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett Regnskap Mindreforbruk 

Netto utgift 7 100 6 654 446 

 

 Økte inntekter til AMOT på ca kr 370 000 bidro til regnskapsmessig balanse i 2018. 

 Lavere kostnader til transport for flyktningene 

 
Bemanning 

 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 4 3,5  

Statlige stillinger 2 1,7 

 

I tillegg har man en 70% stilling innenfor rus og bo veiledning som ligger fristilt under Helse & Velferd 

NAV bemannes av kommunalt og statlige ansatte men har en felles leder som rapporterer likt til stat og 

kommune. Leder er tilsatt i Iveland kommune men har det samme ansvaret for alle ansatte og er delegert 

fullmakter fra staten som er lik de man har for kommunen. Det er ikke refusjon fra staten på NAV lederlønn. 

 

32: HELSETJENESTENE 
 

Beskrivelse av virksomheten 

 

 Legekontor 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Psykisk helsetjeneste 

 Jordmortjeneste 

 Fysioterapi og folkehelsekoordinator 

 Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand kommuner 

 

Helsetjenestene er en del av enhet for Helse og Velferd. 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Regulert Budsjett         Regnskap      Merforbruk 

Netto utgift            5 890             6 236 -346 

 

Det var for 2018 et merforbruk for helsetjenestene i Helse og Velferd. Resultatet skyldes i hovedsak følgende 

avvik:  

 Avtalefestede tillegg på ca kr 175 000. 

 Høyere utgifter til KLP og arbeidsgiveravgift enn forventet. 

 Nødvendige lisenser, ca kr 96 000. 

 Økt utgift til tolketjenester. 

 Som varslet økt utgift til Legevakt på ca kr 125 000 - som følge av omlegging til AS samt pålegg om 

sykepleieressurs på nødnett. 

 Innsparing  ca kr 123 000 på flytting av ØHD fra interkommunalt samarbeid til Iveland Omsorgssenter. 
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Bemanning – ant. årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Samlet bemanning 9 5,23 

 

 

Oppnådde resultater i 2018- felles målsettinger for NAV og helsetjenestene i Helse og Velferd 

 

 Kort ventetid og kvalitativt gode helsetjenester i en organisasjon i endring.  

 Forsvarlig og ressurseffektiv drift men med et mindre merforbruk, men et samlet mindreforbruk for 

enhetens totale ramme. 

 Målrettet arbeid med 10-faktor (medarbeiderundersøkelsen) gjorde at Helse & Velferd scoret grønt på 

alle parametre i 2018 og hadde den mest tilfredse enheten i kommunen, også over landsgejnnomsnittet. 

 Oppstart ØHD for somatikk lokalisert i Iveland kommune. Fra 2019 vil også ØHD for rus og psykiatri 

ligge i Iveland kommune. Begge deler medfører økonomisk innsparing. 

 Utarbeidet virksomhetsplan for NAV virksomheten, som også innbefattet system for samarbeid med 

kommunens øvrige enheter ifht aktivitetsplikten for ungdom under 30 år. 

 Kommunen inngikk en tildelingsavtale for fire boenheter eid av privat aktør, ved hjelp av Husbankens 

tilskuddsordninger i 2017. To av disse tildelingsboligene ble i 2018 ferdige å tildelt fra kommunen. I 

2019 vil de to neste boligene stå klare for tildeling.. Det er boligeier som er ansvarlig for drift og 

vedlikeholdsutgifter, samt husleieavtaler med de kommunen ønsker å tildele bolig til. Dette bidrar til å 

effektivisere driften for kommunen på lang sikt. 

 Igangsatt utredningsarbeid rundt interkommunalt samarbeid med NAV Midt Agder. 

 Ingen alvorlige trussel eller vold hendelser 

 

 

Utviklingen fremover – felles målsettinger for NAV og helsetjenestene i Helse og Velferd  

 Beholde kvalitativt gode tjenester tilpasset fremtiden og en organisasjon i endring. 

 Levere forsvarlige tjenester i en tid med begrensede økonomiske rammer.  

 Finne gode og effektive løsninger for ansatte og brukere i Helse og Velferd. 
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RESULTATENHET 60: DRIFT OG UTVIKLING 
 

Beskrivelse av virksomheten 

Enhetens ansvarsområder består av følgende tjenester: Vannforsyning, avløpsrensing, vedlikehold av 

kommunale bygg, renovasjon, sommer og vintervedlikehold av veier og anlegg, park og kirkegårdsvedlikehold, 

næringsarbeid, geologi, miljøarbeid, eiendomsskatt, jord og skogbruk samt beredskapsarbeid. Videre arbeides 

det med prosjektledelse, forvaltnings- og planleggingsoppgaver i henhold til plan- og bygningsloven, samt 

matrikkelloven og forurensingsloven. 

 

De fleste av arbeidsoppgavene berører våre innbyggere direkte, og det tilstrebes å kunne gi så godt tjenestetilbud 

som mulig innenfor de økonomiske rammer som tildeles. Brøyting og strøing av kommunale og private veier er 

kostnadskrevende, men gir en viktig trygghet for våre innbyggere.  

 

Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. Tildelte rammer de siste årene gir betydelige 

utfordringer sett i forhold til vedlikeholdsbehovet på vann- og avløpsanlegg og kommunale bygg.  

 

 

Årets driftsregnskap – avviksanalyse 

(Tall i hele 1 000 kr) 

2018 Justert budsjett Regnskap Mindre forbruk 

Netto utgift 21 016 17 785 3 231 

 

Årets regnskap viser et mindre forbruk på 3,42 mill. kr.  Det er overført 2,0 mill. kr fra investering til drift i 

forbindelse med bygging av G/S veg på Vatnestrøm.  Det er ubrukte tilskuddsmidler på 0,25 mill. kr. som 

tilskudd til flytting av høgspentlinje i Bjørnehatten. Videre er det bevilget midler til ny LED belysning i lysløypa 

på Vatnestrøm med 0,2 mill. kr i tilskudd og forskuttering på 0,127 mill. kr i spillemidler. Arbeidene sluttføres i 

2019. Samlet utgjør dette 2,577 mill. kr av mindre-forbruket, og må overføres til 2019. 

Vintervedlikehold ble i 1-tertial styrket med 0,7 mill. kr til kommunale veier og 0,8 mill. kr til private veier. Lite 

frost og snø på slutten av året bidro til et samlet mindre forbruk på 0,3 mill. kr til vintervedlikehold.  

Andre poster som har innvirket på regnskapsresultatet: 

 Brøyting og strøing av private veier kostet 1,55 mill. kr. Noe som gav en kostnadsdekning på 48%. 

 Brannvesenet fikk tilført 1,0 mill. kr i 2 tertial etter en utfordrende brannsommer. Staten bidro med et 

tilskudd på 0,72 mill.kr tilsvarende et mindre forbruk ved årets slutt. 

 Strømforbruket er sist år redusert med 25.000 kWh. Men økte strømpriser har bidratt til en 

overskridelse på 0,608 mill. kr i forhold til budsjett.  

 Tømming av private slamavskillere har gitt en inndekning på 105%. Det er ved utgangen av 2018 et 

negativt selvkostfond på 0,71 mill. kr. 2018 var første år i en nedtrappingsplan for det negative fondet. 
 Det er brukt 0,152 mill. kr for å dekke et underskudd på renovasjon. Selvkostfondet er nå på 0.05 mill. 

kr.  

 Vann og avløp har et underskudd på henholdsvis vannverk med 0,895 mill. kr (inndekning 52%) og 

avløpsanlegg med 0,932 mill. kr (inndekning 70%). 

 Det er svikt i husleieinntekter på 0,1 mill. kr. i forhold til forventet budsjett. 

 

Bemanning 

Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatte Antall årsverk 

Administrasjon 6 5,7 

Driftspersonalet 13 10,65 

Samlet bemanning: 19 16,35 

 

 



 

49 
 

Oppnådde resultater i 2018 

 

Mål for 2018 Måloppnåelse 2018 

 

Gjennomføre de 

vedlikeholdsoppgaver som 

prioriteres i FDV- planene. 

 

Det er gjennomført oppgradering av vann- og avløpsanlegg. På Skisland er det 

kommunale VA anlegget utvidet for å knytte seg til private abonnenter.  

Det er startet på et prosjekt med overvåking av vann og avløpsanleggene. Dette er 

et flerårig prosjekt som vil effektivisere driften av anleggene. Det er skiftet 

membraner til renseprosessen på Skrøme- og Skaiå vannverk.  

 

Det er gjennomført grøfterensk og bytting av stikkrenner langs prioriterte 

strekninger på de kommunale veiene. 

 

 

Legge til rette for god 

samfunnsutvikling. 

I inneværende år er det bygget ny parkeringsplass ved kirka, bygget ny 

ballbinge på Vatnestrøm, og utvidet kommunal VA på Skisland.  Det er 

etablert treningssenter i hallen i samarbeid med idrettslaget. Barnehagen på 

Skaiå har fått oppgradert lekeområdet. 

Det har også inneværende år vært lite aktivitet i boligfeltene 

Heimreneskilen og Skislandsåsen. I Bjørnehatten har det vært arbeidet med 

utbygger om ferdigstillelse av feltet uten å få sluttført opparbeidelsen.  

 

 

Videreutvikle enheten 

Enheten har brukt betydelige ressurser på oppfølging av kommunens 

investeringsplan ved bruk av egne fagansatte både til planlegging og 

gjennomføring på de fleste prosjekter. På den måten utvikles den 

tverrfaglige fagkompetansen, og bidrar til et bedre samhold og et godt 

arbeidsmiljø. Det er forsøkt å gi faglige utfordringer, sosial tilhørighet, 

ansvar og konkurransedyktige betingelser.  

 

 

 

Utviklingen fremover – målsettinger 

 

 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. 

 

 

 


