
 
PS 29/19 

Økonomiplan 2020-2023, 
budsjett 2020 

 
 
Formannskapet behandlet «Økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020» i møte den 
26.11.2019. Saken blir endelig behandlet av kommunestyret torsdag 12. 
desember kl. 17.00. 
 
Formannskapet fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 
2020 basert på rådmannens forslag og de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, 
jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter med vedtatte endringer. 
 
2. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økning av kommunale avgifter og 
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2020. 
 
3. Kommunestyret vedtar å benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2019 til å justere 
husleieprisen for 2020. 
 
4. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til årsbudsjettets inntektsramme, 
disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 121.577 tusen kr. 
 
5. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2020 med 121.577 tusen kr. 
 
6. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2020 på samlet 
17.950 tusen kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved 
låneopptak i Husbanken med 1 mill. kr, og med samme nedbetalingstid som gis ved videre 
utlån (20 år). Kommunestyret godkjenner forslag til finansiering av øvrige investeringer, 
herunder låneopptak på 15 mill. kr til kommunale investeringsformål. Lånet tas opp som et 
serielån med nedbetaling over 30 år, avdragstiden forventes å tilfredsstille lovkrav om 
nedbetaling i takt med kapitalslit på samlede investeringer. 

7. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til investeringstiltak, med budsjettramme 
i 2020 på 16.950 tusen kr. 

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og 
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og 
utviklingstiltak, prosjektmidler samt velferdsmidler til resultatområdene. 
 
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2020-2023 og 
årsbudsjett 2020 budsjettert til 1,5 mill. kr årlig. 



 
10. Egenkapitalinnskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i 
investeringsregnskapet. 
 
11. For eiendomsskatteåret 2020 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og 
bruk og annen næringseiendom til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§11 og 12 og lov om 
endringer i eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017. 
 
12. For eiendomsskatteåret 2020 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 
eiendommer til 3 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 og lov om endringer i 
eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017. Det legges inn en reduksjonsfaktor på 30% i 
henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 nytt syvende ledd. 
 
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 
2020 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av 
Eiendomsskatteloven § 7a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av 
Eiendomsskatteloven § 7b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 
§7b). 
Fritak etter § 7 pr 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge 
eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7c er gitt boligene med 
seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31 / Bnr 50, samt Gnr 7 / Bnr 5 og Gnr 7, / Bnr 40. 
Disse er fritatt i 5 år fra om med 1. januar 2017. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk 
fra og med eller etter 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak fra eiendomsskatt på inntil 5 
år jfr. Eiendomsskatteloven § 7c. 
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, mai, august og november i 
skatteåret. 
 
14. Skatt på formue og inntekt samt selskapsskatt fastsettes for 2020 til de maksimalsatser 
som vedtas av Stortinget. 
 
15. Skattøren fastsettes til 11,10 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 36 
pst av frie inntekter. 
 
16. Årsavgiften for vann økes med 5%. Årsavgiften for kloakk økes med 5% 
Inntektstap på totalt kr. 520.500,-  pr år i økonomiplanperioden. Samlet inntektstap på kr.2 
102 000,- i økonomiplanperioden tas fra disposisjonsfond.  
 
17. I forbindelse med at privat brøyteordning fases ut våren 2020 innføres det 
tilskuddsordning på kr.5,- pr løpemeter til vedlikehold av private veger som er lengre enn 100 
meter (100 meter egenandel) hvor det er fast helårlig bosetting i Iveland kommune. 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide reglement for tilskuddsordningen som sendes til 
politisk behandling i løpet av 1.halvår 2020.  
Det settes av kr. 200 000,- pr. år i økonomiplanperioden. Totalt kr. 800 000,- tas fra 
disposisjonsfond. 
 
 
 



 
 
18. 1 bil til hjemmesykepleien -  Investering flyttes fra 2021 til 2022 
Kjøp av brukt traktor - investering tas ut av økonomiplanperioden 2020-2023 
ENØK- og HMS tiltak; kommunale bygg – investering flyttes fra 2020 til 2021 
ENØK tiltak; utskifting gatelys ved kommunehus- investering tas ut av økonomiplanperioden 
2020-23. 
Asfaltere Ljoslandsvegen - investering tas ut av økonomiplanperioden 2020-2023 
Trafikksikkerhetstiltak bro Øyna vegen - investering tas ut av økonomiplanperioden 2020-
2023 
 
Total ramme reduseres fra kr. 39 100 000,- til kr.37 850 000,- 
Budsjett 2020 reduseres fra kr.20 250 000,- til kr.18 950 000,- 
Budsjett 2021 reduseres fra kr. 16 650 000,- til kr.16 600 000,- 
Budsjett 2022 økes fra kr. 400 000,- til kr.500 000,- 
 
Totalt reduksjon i bruk av fond til investeringer: kr. 1 250 000,- i økonomiplanperioden 
2020-2023 
 
19. Driftsbudsjett til enhet Barnehagene i Iveland reduseres med kr.1 000 000,- pr budsjettår i 
2022 og 2023 som en forventet innsparing på grunn av mer effektiv drift etter utbygging av 
Skaiå barnehage i 2020/2021. 
 
20. Kr. 2.000.000,- til boligtilskudd overføres fra investeringsbudsjettet «Grunnerverv og 
utvikling av boligområder» til driftsbudsjettet 2020. Pengene overføres enheten for Drift og 
Utvikling. Rådmannen får i oppgave å utarbeide retningslinjer for tildeling av boligtilskudd 
og satser for dette i løpet av første halvår 2020. 
 
21. Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å utvikle en helhetlig strategi for 
befolkningsvekst som bla. Innbefatter boligtilskuddsordning, markedsføring, tomteutvikling 
og revidering av startlånsordningen for å stimulere til økt boligbygging og befolkningsvekt i 
Iveland kommune. 
 
22. Kommunestyret ber ordfører og rådmannen arbeide for muligheter til å legge til rette for 
allmenn tilgang på veistrekningen Skisland – Steinsfossen i samarbeid med Fylkeskommunen, 
Vennesla kommune, Agder Energi og aktuelle grunneiere. 
  
 
   


