Torsdag 14. april 2016

Ekstrautgave vedr kommunereformen

Denne utgaven vil i hovedsak ta for
seg kommunereformen.
Iveland kommune har to muligheter:
1. Vedta intensjonsavtalen med
Vennesla kommune. Dette innebærer
at vi blir en felles kommune fra
1. januar 2020.
2. Bestå som egen kommune.

Fremdriftsplan:

På de to neste sidene har vi skissert
hovedpunktene i utredningen ”Iveland
kommune som selvstendig kommune”,
som rådmannen har lagt frem for
politikerne. Informasjonen er en
kortversjon av den utredningen og
avtalen som er offentlig.
Vi henviser til våre hjemmesider dersom du ønsker å lese fullversjonen.

11.04: Folkemøte på Iveland skole (gjennomført)
14.04: En felles informasjonsavis kommer ut til alle
husstandene i Iveland og Vennesla kommuner
14.04: Denne ekstrautgaven du leser nå!
Uke 16-18: l50 personer i Iveland mottar telefon fra
Opinion AS med tre spørsmål om en evt
kommunesammenslutning med Vennesla.
De ringer fra telefon nr. 73 84 55 65.
11.05: Regjeringen legger frem kommuneproposisjonen og
informasjon om inntektssystemet.
30.05: Folkemøte i åttekanten, Iveland skole kl. 19.00
05.06 og 06.06: Folkeavstemning
22.06: Kommunestyret tar den endelige beslutningen

Kontaktinformasjon:
Når det gjelder intensjonsavtalen mellom Vennesla og Iveland
kommuner, henvises det til
våre hjemmesider.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland,
tlf. 958-21968
Rådmann Sten Albert Reisænen,
tlf. 918-59511
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Iveland kommune som selvstendig kommune:
1. Innledning.
Regjeringen gav alle kommuner i oppdrag å utrede
kommunesammenslåing. Kommunestyret valgte i
desember 2015 å vurdere to modeller for en
framtidig kommune; a) Sammenslåing mellom
Vennesla og Iveland eller b) Iveland som egen
kommune.

- Mulighetene for økte inntekter
Kommunen kan ikke vente økning i finansinntektene. Innføring av eiendomsskatt vil kunne gi ca. 1,5
mill i merinntekt. Utfordringen med dette er
at kommunen allerede har relativt høy vann og
kloakkavgift. Ny takst på eiendomsskatt på verk og
bruk vil kunne gi høyere takst på enkelte
skatteobjekter og redusert takst på andre.

2. Regjeringens føringer.
Det som truer Iveland som egen kommune kan
forenklet oppsummeres i tre punkter:
a) Et enstemmig Storting ønsker en omfattende
kommunereform der antall kommuner blir
vesentlig redusert. Hittil har Regjeringen signalisert
at det er frivillig for kommunene å slå seg sammen.
Men det er også klart at loven gir Stortinget rett til å
bruke tvang.
b) Regjeringen har signalisert en ny oppgavefordeling mellom staten, regionnivået og kommunene.
c) Regjeringen har sendt et nytt inntektssystem ut på
høring.
3. Økonomi - reduserte utgifter - økte inntekter
Forslag til nytt inntektssystem er beregnet å kunne
koste Iveland kommune mellom 5 og 9 millioner i
tapte inntekter.
- Iveland kan miste ca. 4 millioner av det såkalte
basistilskuddet. Vi mister det fordi vi er såkalt
"frivillig liten".
- Iveland kan miste ca. 5,5 millioner som er hele
"småkommunetillegget". Dette tillegget gjøres om
til et tillegg som øremerkes distriktene.
Iveland oppfyller ikke kriteriet som er satt for å
være distriktskommune.

Oppsummering av økonomiprinsippet:
Dersom en legger til grunn at kommunen må skaffe
seg økte inntekter/ reduserte utgifter på 5 mill kan
dette eksempelvis løses ved en reduksjon på seks
årsverk og innføring av eiendomsskatt.
Verste scenario er at kommunen må skaffe 9 mill.
Eksempelvis vil det kunne gjøres ved en reduksjon
på mer enn ti årsverk og innføring av eiendomsskatt.
Det er riktig å si at de bemanningsreduksjonene
som er nevnt foran, er så store at det nødvendigvis
vil måtte merkes både for ansatte og berøre
tjenestetilbudet for innbyggerne.
4. Kommunens politiske og adm organisering.
En kan ta ut en effektiviseringsgevinst ved å endre
den politiske og administrative organiseringen.
Kommunestyret kan bestå av 13 representanter,
mens administrasjonen ledes av seks enhetsledere.

Skatteendringen som foreslås i forslaget til nytt
inntektssystem kan bli negative for Iveland
kommune. En tilpasning av Iveland kommunes
budsjett til en slik virkelighet vil bety en reduksjon i
nettobudsjett med ca 5-10%. Kommunen har fond
som kan brukes til drift i en overgangsperiode om
nødvendig, men vi kan ikke drifte på fond over lang
tid. Fondsmidlene er kommunens oppsparte midler
bl.a. til egenandel ved fremtidige investeringer og
utviklingstiltak.
Siden lønnskostnadene er så stor del av
driftsutgiftene, er det derfor sannsynlig at
innsparinger i alt vesentlig må tas i form av færre
ansatte.
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5. Interkommunalt samarbeid.
Iveland vil også i framtiden være avhengig av flere
interkommunale samarbeid for å kunne
løse de oppgaver som er tillagt kommunen. Det
søkes å opprettholde og etablere interkommunale
samarbeid som sikrer kommunens tjenester innenfor de oppgaveområder.
6. Kommunen som arbeidsgiver:
Kommunen er avhengig av dyktige ansatte som
trives i et godt arbeidsmiljø. Det vil gi et godt
grunnlag for å kunne gi gode tjenester til befolkningen.
Kommunen vil ha stort behov for arbeidskraft og
kompetanse i årene som kommer i forhold til
endringer i samfunnet og teknologien.
Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver.

7. Kommunen som samfunnsutvikler:
Iveland kommune har som samfunnsutvikler de siste
årene bidratt til stedsutvikling, næringsutvikling,
utvikling av tjenestetilbudet og fornyelse av bygningsmassen. Dersom Iveland ikke hadde hatt et
levende politisk miljø og en dyktig kommuneadministrasjon ville denne utviklingen ikke funnet sted.
Nytt inntektssystem vil kunne bety at kommunen vil
få redusert økonomisk mulighet til å kunne stimulere
eller støtte tiltak som fremmer vekst og utvikling i
kommunen.
8. Oppsummering:
Iveland kommune som selvstendig kommune fra og
med 1. januar 2017 synes å få store utfordringer om
det blir vesentlige endringer i kommunens inntekter
fra staten.

Rådmannens innspill:
Kommunereformen har fått
hele Norge til å engasjere seg!
Mye er sagt om prosess,
mandat og muligheter.
Økonomi har for mange vært
det mest sentrale temaet.
Følelser kan vanskelig beskrives med ord, men for enkelte
kan nok tilhørigheten, stoltheten og tryggheten for
å bevare det kjente og kjære være et viktig
moment. Iveland kommune har vært selvstendig
kommune i 130 år.
I skrivende stund er fremdeles mange ting uavklart. Hva skjer med våre fremtidige inntekter?
Iveland kommune er en liten og sentral kommune
som frivillig kan vedta å stå alene. Vi er en av de
kommunene i Norge som kommer dårligst ut av de
nasjonale retningslinjene ifm forslag til nytt
inntektssystem.
Iveland kommune har i dag et nettobudsjett på ca
106 millioner kr. Dette kan bli redusert til 96-101
mill kr fra 1. januar 2017. Dette er dramatisk for en
kommune der handlingsrommet har blitt strammere og strammere de siste årene. Det er, ifølge
rådmannen, ikke mulig å redusere årlige budsjett i
denne størrelsesorden uten at det vil få (alvorlige)
konsekvenser for tjenestetilbudet.

Handlingsrommet for fortsatt utvikling og vekst
synes å forsvinne dersom det statlige
rammetilskuddet reduseres i samsvar med verste
scenario.
Nytt inntektssystem vil være kjent når Ivelands
innbyggere går til folkeavstemming og når
kommunestyret skal behandle kommunereformen i slutten av juni.
Kommunen har noen tjenester som ikke er lovpålagte. Dette er tjenester som er viktige for at " Iveland
skal være Iveland". Det er tjenester og innretning av
tjenestetilbud som har vært og sikkert vil bli debattert i Iveland kommunes budsjettdebatter fortsatt,
f.eks. Polentur og skolestruktur som har vært gjengangere i debattene de siste årene.

Dersom Stortingsbehandlingen av inntektssystemet
gir oss et bedre resultat enn man nå ser for seg, kan
det ha sammenheng med at Stortinget etter planen
Dersom Iveland kommune til syvende og sist skulle vil fremme en oppgavemelding i 2017. Denne vil
si hvilke primæroppgaver norske kommuner skal
gå for kommunesammenslåing med Vennesla, skal
en fellesnemnd ha vide fullmakter til å forberede den ha.
Rådmannen leder en organisasjon med mål om å gi
nye kommunen.
best mulige tjenester til store og små i Iveland
På samme måte: Dersom Iveland velger å gå videre kommune, slik at de opplever Iveland kommune
som egen kommune, må kommunestyret og
som ”et godt sted å bo”.
formannskapet i Iveland sammen med administrasjonen "snu alle stein" for å skape en viss økonomisk
handlingsfrihet og gode tjenester fortsatt. Med en
Innbygger undersøkelse:
redusert bemanning må politisk og administrativt
Telefonintervjuene fra Opinion AS vil starte
nivå samarbeide om å prioritere tjenester.
mandag 18. april. 150 personer i Iveland vil
bli oppringt fra og med denne dagen.
De vil ringe fra nr. 73 84 55 65.

Folkeavstemning:

Folkeavstemningen er rådgivende. Det betyr at
resultatet av folkeavstemmingen er en saksopplysning som kommunestyret vurderer som ett av
mange innspill i saken.
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Årsmøte i Iveland Mållag:

Fest for små kommunar og levande bygder:

Måndag 25. april kl. 19.00 på kommunehuset. Det vert vanlege årsmøtesaker
og samtale om arbeidet i laget.
Salve Øina vil lesa eit stykke.
Kake og kaffi. Alle velkomne!

Onsdag 27. april kl. 19.00 vert det fest i Iveland bedehus.
Foredrag av den store folketalaren mot kommunesamanslåing, leiar
i Trysil senterparti, Per Gunnar Stensvaag
(bilde): «Elvis og kommunereforma».

Styret v/Marit Fjordheim

Underhaldning: Johnny ‘Guitar’ Augland,
Oddbjørn Aardalen, Oddvar Moen m.fl.

Vi minner om:

Lotteri, samt kaffi og kaker
Alle velkomne - gratis inngang.

Torsdag 14. april:
Hagefilosofi på Åkle kulturarena kl.
19.30 v/Deborah Lee Dill.
Inngang kr. 100,-

Søndag 17. april:
Storsamling på Iveland bedehus kl.
16.00. Jarle Waldemar kommer.

Mandag 18. april:
Oddgeir Bruaseth (”Der ingen skulle
tru at nokon kunne bu”) kommer til
Åkle kulturarena kl. 19.30.
Inngang kr. 100,-.

Mandag 25. april:
Bygdekino på Iveland skole.
Kl. 18.00: Jungelboken
Kl. 20.00: Pyromanen

For komiteen: Marit Fjordheim, Olav Nilsen, Linn
Kristin Flaten og Bjørn Arild Lindland

Krydderhuset
… har åpent lørdag 16
april fra kl. 12.00.
Salg av steinovnsbakt
brød, småbakst, vårruller, nybakte lefser,
tørka urter, husflid,
m.m. Servering. Velkommen! Kontaktinformasjon: tlf. 909-52218.

Vi gratulerer alle våre konfirmanter og deres familier med den store
dagen søndag 24. april.
Det blir konfirmasjonsgudstjeneste
i Iveland kirke kl. 11.00.

Tirsdag 26. april:
Lynsjakk-turnering på Åkle kl. 16.00
(kampdag 3 av 8).

Følg Iveland kommune på:

Politisk
behandling:
Iveland kommunestyre vil
behandle saken om
kommunesammenslutning
onsdag 22. juni kl. 16.00.

Hold deg oppdatert!
Vi oppfordrer dere til å
følge prosessen via våre
hjemmesider.
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Kommunereformen
- Jeg vil oppfordre dere
til å stille opp på våre
folkemøter, delta i innbyggerundersøkelsen,
avgi sin stemme i folkeavstemningen og ellers
sette seg inn i saken på
best mulig måte.
Med vennlig hilsen
Gro-Anita Mykjåland
ordfører

