
  

 

Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023: 
Kommunestyrets behandling av sak 63/2022 i møte den 08.12.2022: 

 
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 

1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 
2023 basert på rådmannens forslag og vedtatte endringer og tillegg, og de forutsetningene som 
fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter.  

2. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til økning av kommunale avgifter og 
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2023. For 2023 
fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:  

Tabell:  

3. Kommunestyret vedtar å benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2022 til å justere 
husleieprisen for 2023.  

4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer 
og samlet beløp til fordeling drift med 134 396 tusen kr, iht. bevilgningsoversikt drift §5-4, 
første ledd:  

Tabell:  

5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2023, iht. bevilgningsoversikt drift §5-4 andre ledd:  

Tabell:  

6. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2023 på brutto 14 400 
tusen kr, og 10 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres i sin helhet ved opptak 
av serielån i Husbanken med avdragstid 20 år. Rådmannen foreslår å finansiere 
investeringsregnskapet ved bruk av lånemidler med 10,14 mill. kr og ved overføring fra 
driftsbudsjettet med 3,05 mill. kr. Iveland kommune tar opp 10 mill. kr i lån til finansiering av 
investeringer, jfr. kommunelovens § 14-15 første ledd. Låneopptaket reduseres dersom 
investeringsregnskapet ikke trenger det.  

Tabell:  

7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 
2023 på 14 400 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger:  

Tabell:  

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 2023-2026 og 
årsbudsjett 2023 budsjettert til 1,5 mill. kr årlig.  

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

11. For eiendomsskatteåret 2023 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på 
næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene 
for petroleum til 7 promille.  

12. For eiendomsskatteåret 2023 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 
eiendommer til 1 promille. Det innføres et bunnfradrag på kr 500.000,-. Dekkes inn gjennom 
redusert budsjettert årsoverskudd.  

13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 
2023 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. 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 2023 til de maksimalsatser som 
vedtas av Stortinget.  

15. Skattøren fastsettes til 11,15 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av normtall for skatteandel 
på 40 pst av frie inntekter.  

16. Forprosjekt oppgradering Ivelandshallen endres fra 400000,- til 200000,- Dette da teknisk 
allerede har god kunnskap om hva som må gjøres med Ivelands hallen.  

17. Sanere gamle V/A kummer og ledningsnett økes fra 500 000,- til 1 million budsjett år 2023.  

18. Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann Vatnestrøm tilføres 400 000,-.  

19. Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann Birketveit tilfører 400 000,-.  

20. Tilskudd til veieier vedlikehold private veier vinter/sommer tilføres 1,2 million. Taes av 
disposisjonsfond. Reglement blir fastsatt av tjenesteutvalget i samarbeid med administrasjonen.  

21. Frivilligheten får tildelt en pott på kr 70 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet. Rådmannen 
for i oppdrag å komme med forslag til regelverk og søknadsprosedyre for potten. Regelverket 
behandles i kommunestyret februar 2023.  

22. Det gjennomføres et mulighetsstudie for lokalen til tidligere Vatnestrøm skole innenfor en 
ramme på kr 400 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet. 

 

Behandling 



Berit Hauan Fellesforslag fra SP og Krf 

1. Alternativt punkt 19: 

Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann Birketveit tas ut av 
driftsbudsjett 2023.  

2. Alternativt punkt 20: 

Tilskudd til vedlikehold av private veier vinter/sommer tilføres 
kr 400.000,-. Inndekning gjennom disposisjonsfond. Rådmannen 
får i oppdrag å utarbeide forslag til reglement som legges frem til 
politisk behandling i kommunestyret tidlig 1. halvår 2023. 

3. Nytt forslag: 

Frivilligsentralen bevilges i 2023 totalt kr 150.000 til drift av 
sentralen. Dette utgjør en økning på kr 25.000,- i forhold til 
rådmannens budsjettforslag. Dekkes inn gjennom 
disposisjonsfond. 

Ved ønske om videre samarbeid fra kommunen og 
Frivilligsentralens side om dekning av kjøreutgifter til 
middagsombringing eller annen kommunal brukertransport, 
overføres kostnadsdekning fra aktuell enhetsramme til 
Frivilligsentralen. 

Sig Tove Aasen 1. Ramma til den norske kyrkja, Iveland sokn, blir i 2023 sett til 
kr. 1.150.000. Inndekning av det som overskyt rådmannen sitt 
forslag, ca 150.000, blir tatt av disposisjonsfond.. 

2.. Det blir bevilga kr. 150.000 til vidare utgreiing av servicebygg 
for kyrkja. Dette skal dekkast fra disposisjonsfond.  

3. Kommunen lyser ut stilling som kreftkoordinator i 25% 
stilling. Stillinga kan kombinerast med sjukepleiarstilling opp til 
100%. Stillinga kan lysast ut som spesialsjukepleiarstilling, noko 
som kan gjøre rekrutteringa betre. 

4. «Mulighetsstudier» med kostnad k. 400.000 til skulebygget på 
Vatnestrøm blir tatt ut av budsjettet. 

5. Betalingssatsen for SFO blir ikkje auka, men blir ståande på 
kr.110 pr. time. 

Jan Andrè Myhren Forprosjekt dagsenter og frivillighetens hus Åkle, første 
byggetrinn taes ut av økonomiplan perioden. 

Votering 

Fellesforslag 1. fra SP og Krf ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer. 

Følgende stemte for: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), Berit 
Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp), Sondre Rosenberg (Sp) 



Følgende stemte mot: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Jan André Myhren (H), Kristin 
Kartevoll Myhren (H), Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid Frp 

Fellesforslag 2. fra SP og Krf ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer, med ordførers 
dobbeltstemme. 

Følgende stemte for: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), Berit 
Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp) 

Følgende stemte mot: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Jan André Myhren (H), Kristin 
Kartevoll Myhren (H), Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid 
Frp, Sondre Rosenberg (Sp) 

Fellesforslag 3. fra SP og Krf ble enstemmig vedtatt. 

Forslag 1. fra Ap falt med 7 mot 9 stemmer. 

Følgende stemte mot: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), 
Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp), Sondre Rosenberg (Sp) 

Følgende stemte for: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Jan André Myhren (H), Kristin 
Kartevoll Myhren (H), Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid Frp  

Foslag 2. fra Ap ble enstemmig vedtatt. 

Forslag 3. fra Ap falt med 3 mot 13 stemmer. 

Følgende stemte mot: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), 
Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp), Sondre Rosenberg (Sp), Jan André Myhren (H), Kristin Kartevoll Myhren (H), 
Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H) 

Følgende stemte for: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Lars Arnfinn Flatelid Frp 

Forslag 4. fra Ap falt med 2 mot 14 stemmer. 

Følgende stemte mot: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), 
Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp), Sondre Rosenberg (Sp), Jan André Myhren (H), Kristin Kartevoll Myhren (H), 
Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid Frp 

Følgende stemte for: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap) 

Forslag 5. fra Ap falt 8 mot 8 stemmer, med ordførers dobbeltstemme. 

Følgende stemte mot: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Berit Hauan (Sp), Øyvind 
Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja Honnemyr (Sp), Sondre 
Rosenberg (Sp) 

Følgende stemte for: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Jan André Myhren (H), Kristin 
Kartevoll Myhren (H), Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid 
Frp, Sondre Birkeland (Krf) 

Forslag fra H falt med 9 mot 7 stemmer. 



Følgende stemte mot: Terje Møkjåland (Krf), Sidsel Frafjord (Krf), Sondre Birkeland (Krf), 
Berit Hauan (Sp), Øyvind Honnemyr (Sp), Hans Ivar Eieland (Sp), Yngvar Bakken (Sp), Kaja 
Honnemyr (Sp), Sondre Rosenberg (Sp) 

Følgende stemte for: Bjørg Nygaard Ap, Sig Tove Aasen (Ap), Jan André Myhren (H), Kristin 
Kartevoll Myhren (H), Alfred Øyna Fjermeros (H), Kåre Mjåland (H), Lars Arnfinn Flatelid Frp 

 

Til slutt ble formannskapets innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 
2023 basert på rådmannens forslag og vedtatte endringer og tillegg, og de forutsetningene som 
fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter. 

2. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til økning av kommunale avgifter og 
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2023. For 2023 
fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser: 
Tabell: 

3. Kommunestyret vedtar å benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2022 til å justere 
husleieprisen for 2023.  

4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer 
og samlet beløp til fordeling drift med 134 396 tusen kr, iht. bevilgningsoversikt drift §5-4, 
første ledd: 
Tabell: 

5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2023, iht. bevilgningsoversikt drift §5-4 andre ledd: 
Tabell: 

6. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2023 på brutto 14 400 
tusen kr, og 10 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres i sin helhet ved opptak 
av serielån i Husbanken med avdragstid 20 år.  

Rådmannen foreslår å finansiere investeringsregnskapet ved bruk av lånemidler med 10,14 mill. 
kr og ved overføring fra driftsbudsjettet med 3,05 mill. kr. Iveland kommune tar opp 10 mill. kr i 
lån til finansiering av investeringer, jfr. kommunelovens § 14-15 første ledd. Låneopptaket 
reduseres dersom investeringsregnskapet ikke trenger det. 
Tabell: 

7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 
2023 på 14 400 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger: 
Tabell: 

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 2023-2026 og 
årsbudsjett 2023 budsjettert til 1,5 mill. kr årlig.  

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

11. For eiendomsskatteåret 2023 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på 
næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene 
for petroleum til 7 promille.  

12. For eiendomsskatteåret 2023 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 
eiendommer til 1 promille. Det innføres et bunnfradrag på kr 500.000,-.  
Dekkes inn gjennom redusert budsjettert årsoverskudd. 

13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 
2023 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. 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 2023 til de maksimalsatser som 
vedtas av Stortinget.  

15. Skattøren fastsettes til 11,15 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av normtall for skatteandel 
på 40 pst av frie inntekter. 

16. Forprosjekt oppgradering Ivelandshallen endres fra 400000,- til 200000,- 
Dette da teknisk allerede har god kunnskap om hva som må gjøres med Ivelands hallen. 

17. Sanere gamle V/A kummer og ledningsnett økes fra 500 000,- til 1 million budsjett år 
2023. Økning på 500 000,- tas av disposisjonsfond.  

18. Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann Vatnestrøm tilføres 400 000,-. Tas av 
disposisjonsfond.  

20. Tilskudd til vedlikehold av private veier vinter/sommer tilføres kr 400.000,-. Inndekning 
gjennom disposisjonsfond. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til reglement som legges 
frem til politisk behandling i kommunestyret tidlig 1. halvår 2023. 

21. Frivilligheten får tildelt en pott på kr 70 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet. 
Rådmannen for i oppdrag å komme med forslag til regelverk og søknadsprosedyre for potten. 
Regelverket behandles i kommunestyret februar 2023.  

22. Det gjennomføres et mulighetsstudie for lokalen til tidligere Vatnestrøm skole innenfor en 
ramme på kr 400 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet. 



23. Frivilligsentralen bevilges i 2023 totalt kr 150.000 til drift av sentralen. Dette utgjør en 
økning på kr 25.000,- i forhold til rådmannens budsjettforslag. Dekkes inn gjennom 
disposisjonsfond. 

24. Ved ønske om videre samarbeid fra kommunen og Frivilligsentralens side om dekning av 
kjøreutgifter til middagsombringing eller annen kommunal brukertransport, overføres 
kostnadsdekning fra aktuell enhetsramme til Frivilligsentralen. 

25. Det blir bevilga kr. 150.000 til vidare utgreiing av servicebygg for kyrkja. Dette skal dekkast 
fra disposisjonsfond. 

 


