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2. tertialrapport 2016

Rådmannens innstilling:
1. 2. tertial rapport 2016 tas til orientering.
2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad, og det avsettes 2,34 mill. kr til
disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for
senere bruk av disse midlene.
3. Momskompensasjon drift nedreguleres med 0,5 mill. kr, inndekning fra økte
renteinntekter på bankinnskudd med 0,257 mill. kr og reduserte rentekostnader på
lån med 0,243 mill. kr.
4. Rådmannen foreslår tilføring til driftsrammene med til sammen 0,235 mill. kr
med inndekning fra reduserte rentekostnadeer på lån:
- Politisk område, økt ramme 0,1 mill. kr
- Helseavdelingen, økt ramme 0,1 mill. kr
- Kulturavdelingen, økt ramme 0,035 mill. kr

5. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 2. tertial.

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 3,596 mill. kr:
- Flyktningebolig, reduksjon 1,296 mill. kr
- Fiberutbygging, reduksjon 0,8 mill. kr
- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 1,5 mill. kr
Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,136 mill. kr:
- Iveland skole, utvidelse, tilføres 1,0 mill. kr
- Kjøp av andeler KLP, tilføres 0,292 mill. kr
- Tomtesalg, reduksjon av inntekt 0,844 mill. kr
Totalt medfører disse endringene (3,596 – 2,136) = 1,46 mill. kr i redusert behov
for finansiering. Reduksjonen nedjusterer inntekter fra momskompensasjon
tilsvarende.
6. Utvidet ramme til jernbanespor på Vatnestrøm med 1,0 mill. kr foreslås finansiert
med tilskudd fra staten (ATP og Jernbaneverket).
7. Finansiering av kommunal næringstomt med 1,9475 mill. kr er allerede vedtatt i
næringsfondsak nr. 2/2016.

Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. 2. tertial rapport 2016 tas til orientering.

2. Bosetting av flyktninger utløser engangsstønad, og det avsettes 2,34 mill. kr til
disposisjonsfond flyktningetilskudd i samsvar med vedtatte retningslinjer for
senere bruk av disse midlene.
3. Momskompensasjon drift nedreguleres med 0,5 mill. kr, inndekning fra økte
renteinntekter på bankinnskudd med 0,257 mill. kr og reduserte rentekostnader på
lån med 0,243 mill. kr.
4. Rådmannen foreslår tilføring til driftsrammene med til sammen 0,235 mill. kr
med inndekning fra reduserte rentekostnadeer på lån:
- Politisk område, økt ramme 0,1 mill. kr
- Helseavdelingen, økt ramme 0,1 mill. kr
- Kulturavdelingen, økt ramme 0,035 mill. kr
5. Investeringsregnskapet forslås endret, jf. justert tabell per 2. tertial.

Rådmann foreslår reduksjon i investeringsrammen med totalt 3,596 mill. kr:
- Flyktningebolig, reduksjon 1,296 mill. kr
- Fiberutbygging, reduksjon 0,8 mill. kr
- Demensavdeling bygdeheimen, reduksjon 1,5 mill. kr
Redusert ramme dekker tilførsel til investeringsrammen med totalt 2,136 mill. kr:
- Iveland skole, utvidelse, tilføres 1,0 mill. kr
- Kjøp av andeler KLP, tilføres 0,292 mill. kr
- Tomtesalg, reduksjon av inntekt 0,844 mill. kr
Totalt medfører disse endringene (3,596 – 2,136) = 1,46 mill. kr i redusert behov
for finansiering. Reduksjonen nedjusterer inntekter fra momskompensasjon
tilsvarende.

6. Utvidet ramme til jernbanespor på Vatnestrøm med 1,0 mill. kr foreslås finansiert
med tilskudd fra staten (ATP og Jernbaneverket).
7. Finansiering av kommunal næringstomt med 1,9475 mill. kr er allerede vedtatt i
næringsfondsak nr. 2/2016.

PS 31/16

Strategiplan idrett- og friluftsliv

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029». Det søkes
spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram 2017-2020 kap 7.1.
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Nærmiljøanlegg, prioritet 7 – Tursti Åkle, tas ut av planen.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
8. Ballbinge Vatnestrøm settes inn i pkt 7.1. «Handlingsprogram idrett og friluftliv 20172020» som punkt 8 under «Nærmiljøanlegg».
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
«Formannskapet vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering»
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende samleforslag:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029» med vedtatte
endringsforslag. Det søkes spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram 2017-2020
kap 7.1.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Strategiplan for idrett- og friluftsliv 2017-2029» med vedtatte
endringsforslag. Det søkes spillemidler til aktuelle tiltak j.fr handlingsprogram
2017-2020 kap 7.1.
 Nærmiljøanlegg, prioritet 7 – Tursti Åkle, tas ut av planen.
 Ballbinge Vatnestrøm settes inn i pkt 7.1. «Handlingsprogram idrett og friluftliv 20172020» som punkt 8 under «Nærmiljøanlegg».
 «Formannskapet vedtar opprettelse av Tuftepark ved Åkle/Birketveittjønna under
forutsetning av at den er fullfinansiert gjennom spillemidler og ekstern finansiering»

PS 32/16

Felles ledelse av barnehagen i Iveland kommune

Rådmannens innstilling:
Det etableres fra 1.8.2017 en barnehage med en ledelse og to avdelinger i Iveland kommune.
Avdelingene blir Iveland barnehage avdeling Skaiå og Iveland barnehage avdeling
Vatnestrøm.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det etableres fra 1.8.2017 en barnehage med en ledelse og to avdelinger i Iveland kommune.
Avdelingene blir Iveland barnehage avdeling Skaiå og Iveland barnehage avdeling
Vatnestrøm.

PS 33/16

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017

Rådmannens innstilling:
 Iveland kommune tar imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for 2017,
totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Iveland kommune setter i gang et arbeid for å skaffe flere boliger for bosetting av
flyktninger, enten gjennom kjøp av ny bolig eller gjennom leieavtale med private der
kommunen har tildelingsrett.
 Kommunen fraviker tidligere føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.
Behandling:
May Britt Topland (H) fremmet følgende forslag:
 Iveland kommune tar ikke imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for
2017, totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphører føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Øyvind Skaiaa/SP, Brynjulf Aagesen/Krf,
Tor Håkon Thomassen/Krf, Odd Håvard Dahle/V og Gro-Anita Mykjåland/SP
Mot: Sig Tove Aasen/Ap
Vedtak:
 Iveland kommune tar ikke imot anmodningen fra IMDI på tre ekstra personer for
2017, totalt 10 personer.
 Iveland kommune bosetter ikke enslige mindreårige.
 Kommunen opphører føring på maks 25 flyktninger innenfor 5 års perioden.

PS 34/16

Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020

Rådmannens innstilling:
Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020 vedtas.
Behandling:
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering: Enstemmig
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

PS 35/16

Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017

Rådmannens innstilling:
Utvalgene tar økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med tilhørende forutsetninger til
orientering.
Rådmannen anbefaler formannskapet å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355, Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
 Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.
 Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
 Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
 Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
 Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
 Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
 Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
 Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.















Middagsbetaling på bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm
*
Full kost bygdeheimen
Transport (middagsombringing)
Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
o Inntekt 2 - 3G
o Inntekt 3 - 4G
o Inntekt 4 - 5G
o Inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Gebyr for kunnskapsprøve
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang

Økning 2,4 pst
Økning 2,4 pst
Økning 2,4 pst
Økning 2,4 pst
Økning 2,4 pst
Økning 2,4 pst
Kr. 190,- pr mnd.
Kr. 150,- pr time.
Kr. 250,- pr time.
Kr. 250,- pr time.
Kr. 250,- pr tme.
Inntil totalt Kr 130,Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.

3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer
og samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18 245
mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av
formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18 245
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven
§§ 11 og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser
som vedtas av Stortinget.

14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40
pst av frie inntekter.
Behandling:
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunen benytter ikke Husbankrefusjonen for Bygdeheimen til ekstra nedbetaling i 2017
på opptatte lån, men tilfører beløpet generelt disposisjonsfond. Lånegjelden i
kommunalbanken gjørs om til en løpetid på 40 år, eventuelt lavest mulig avdrag. Kommunens
lånegjeld blir dermed ca 73 mill kr og generelt disposisjonsfond ca 32 mill kr.
Anslått nettovirkning av forslaget(med dagens rentebetingelser på lån og bankinnskudd og
avdragstid 40 år) blir reduserte avdrag på kr. 950.000 pr år i økonomiplanperioden og økte
renteinntekter på kr 100.000 pr år i 2017. dette innarbeides i budsjett og økonomiplan, og
justeres eventuelt i første tertial 2018 når prosessen med Kommunalbanken er gjennomført.
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak i 1. halvår 2017, der muligheter og
konsekvenser av forlenget nedbetalingstid på kommunens lånegjeld synliggjøres.
Votering:
For Brynjulf Aagesen (Krf): May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf,
Tor Håkon Thomassen/Krf, og Odd Håvard Dahle/V
For Gro-Anita Mykjåland (SP):

Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og
Gro-Anita Mykjåland/SP

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunale avgifter, vann og avløp: Boliger uten utleiedel betaler for forbruk med 1 m3 pr
kvm som tidligere, men maksimalt for 150 m3. Anslått årsvirkning er redusert inntekt med
kr 50.000. Enhet 60 Drift og utvikling får økt rammen tilsvarende. Inndekning, se forslag 1.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, og
Odd Håvard Dahle/V
Mot: Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita Mykjåland/SP
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Det bevilges kr 100.000 til sommervedlikehold på private veger. Enhet Drift og utvikling får
økt rammen med kr 100.000. Inndekning, se forslag 1.
Votering:
For: May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf, Tor Håkon Thomassen/Krf, og
Odd Håvard Dahle/V
Mot: Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og Gro-Anita Mykjåland/SP

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Muligheten for å gi tilskudd til bygdekino og kulturstipend for ungdom tas ikke bort.
Rammen for Enhet Kultur økes ikke. Tjenesteutvalget får i oppdrag sammen med
administrasjonen å prioritere mellom de forskjellige kulturtiltakene.
Votering: Enstemmig
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret arbeider for at Vatnestrøm skole skal bestå.
Formannskapet får i oppdrag sammen med rådmannen å arbeide med andre muligheter for
reduserte utgifter og økte inntekter som vil gi kommunen bærekraftig økonomi på lengre sikt.
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ønsker å vurdere andre langsiktige alternativer til innsparing enn rådmannens
forslag om endret skolestruktur fra 2018. Formannskapet får i oppgave sammen med
rådmannen om å arbeide frem andre muligheter som finnes for øke inntekter og redusere
utgifter inn mot budsjett 2018 og i økonomiplanperioden 2017-2020, innen 1. juli 2017.
Votering:
For Brynjulf Aagesen (Krf): May Britt Topland/H, Brynjulf Aagesen/Krf,
Tor Håkon Thomassen/Krf, og Odd Håvard Dahle/V
For Gro-Anita Mykjåland (SP):
Sig Tove Aasen/Ap, Øyvind Skaiaa/SP og
Gro-Anita Mykjåland/SP
Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag:
Uteområdet med Iveland skole gjøres ferdig i 2017, - 2mill til kunstgressbane flyttes fram fra
2018 til 2017. Økt finansieringsbehov på 2 mill kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Investering «tilkobling private anlegg Skisland» tas ut av økonomiplanen.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for Tjenesteutvalget om fremtidig bruk av
de kommunale industribyggene i Birketveit- og Skaiåområdet, for en mer effektiv og helhetlig
drift.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Ap/SP:
Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:
A). Eiendomsskattelovens §7 a
Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7, bokstav
a (eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune,
et fylke eller staten).

Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste over
eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som kan
kvalifisere for fritak.
Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak
etter § 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7b
Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er
fredet i medhold av kulturminneloven.
C). Eiendomsskattelovens § 7c
Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er
ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter 01.01.2017.
Votering: Enstemmig
Gro-Anita Mykjåland (SP) fremmet følgende samleforslag:
Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med vedtatte
endringer og forslag.
Votering: Enstemmig

Vedtak:
Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med vedtatte
endringer.
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
 Årsavgift for vann
Kr. 3 682, Årsavgift for kloakk
Kr. 5 516, Slamtømming private (krav om selvkost)
Kr. 1 322, Tilkoblingsavgift for vann
Kr. 13 546, Tilkoblingsavgift for kloakk
Kr. 22 302, Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Kr.576, Renovasjonsavgift
Kr. 3 601, Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr for kart og delingsforretninger
Nytt regulativ fra 1/3-17
 Gebyr brøyting private veier
Kr. 5 355, Kommunalt eide boliger
Gjengs leie
 Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Kr. 8 000,- pr mnd.






















Øvrige omsorgsboliger
Kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd.
Leiesatser idrettshallen
Økning 2,4%, differensierte
Foreldrebetaling i barnehager
Kr. 2 730,- pr mnd.
Foreldrebetaling i SFO
Kr. 103,- pr time.
Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100,- påbegynt time
Gebyr for sen henting SFO/barnehage
Kr. 300,- påbegynt time
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen
Kr. 2 650 til 3 400,- pr år.
Middagsbetaling på bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Dagopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Korttidsopphold bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Trygghetsalarm
*
Økning 2,4 pst
Full kost bygdeheimen
Økning 2,4 pst
Transport (middagsombringing)
Økning 2,4 pst
Egenandeler hjemmehjelp
o Inntekt under 2G
Kr. 190,- pr mnd.
o Inntekt 2 - 3G
Kr. 150,- pr time.
o Inntekt 3 - 4G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt 4 - 5G
Kr. 250,- pr time.
o Inntekt over 5G
Kr. 250,- pr tme.
Purregebyr biblioteket
Inntil totalt Kr 130,Bevillingsgebyr for salg av øl
Veiledende sats
Bevillingsgebyr skjenking av alkohol
Veiledende sats
Gebyr for kunnskapsprøve
Veiledende sats
Bevillingsgebyr fro ambulerende/enkelt gang
Veiledende sats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.
*: Det kommer nye digitale trygghetsalarmer i løpet av 2017 og det vil derav komme nye
priser for denne tjeneste i løpet av 2017.

3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer
og samlet beløp til fordeling drift med 109 356 mill. kr:

4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til
resultatområdene for 2017, skjema 1 B:

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017 på samlet 18 245
mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av
formidlingslån på kr. 1 mill i Husbanken.

6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2017 på 18 245
mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og
pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og
utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2017-2020 og
årsbudsjett 2017 budsjettert til 4,0 mill. kr årlig.
9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i
investeringsregnskapet.
10. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2, 3 a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med 1.1.2017.
11. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og
bruk og annen næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.
12. For eiendomsskatteåret 2017 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige
eiendommer, utenom verk og bruk og annen næringseiendom, jfr. Eiendomsskatteloven
§§ 11 og 12 til 2 promille.
13. Skatt for 2017 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser
som vedtas av Stortinget.

14. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40
pst av frie inntekter.
15. Kommunen benytter ikke Husbankrefusjonen for Bygdeheimen til ekstra nedbetaling i
2017 på opptatte lån, men tilfører beløpet generelt disposisjonsfond. Lånegjelden i
kommunalbanken gjørs om til en løpetid på 40 år, eventuelt lavest mulig avdrag.
Kommunens lånegjeld blir dermed ca 73 mill kr og generelt disposisjonsfond ca 32 mill
kr.
Anslått nettovirkning av forslaget(med dagens rentebetingelser på lån og bankinnskudd og
avdragstid 40 år) blir reduserte avdrag på kr. 950.000 pr år i økonomiplanperioden og økte
renteinntekter på kr 100.000 pr år i 2017. dette innarbeides i budsjett og økonomiplan, og
justeres eventuelt i første tertial 2018 når prosessen med Kommunalbanken er
gjennomført.
16. Kommunale avgifter, vann og avløp: Boliger uten utleiedel betaler for forbruk med 1 m3
pr kvm som tidligere, men maksimalt for 150 m3. Anslått årsvirkning er redusert inntekt
med kr 50.000. Enhet 60 Drift og utvikling får økt rammen tilsvarende. Inndekning, se
forslag 1.
17. Det bevilges kr 100.000 til sommervedlikehold på private veger. Enhet Drift og utvikling
får økt rammen med kr 100.000. Inndekning, se forslag 1.
18. Muligheten for å gi tilskudd til bygdekino og kulturstipend for ungdom tas ikke bort.
Rammen for Enhet Kultur økes ikke. Tjenesteutvalget får i oppdrag sammen med
administrasjonen å prioritere mellom de forskjellige kulturtiltakene.
19. Kommunestyret arbeider for at Vatnestrøm skole skal bestå.
Formannskapet får i oppdrag sammen med rådmannen å arbeide med andre muligheter for
reduserte utgifter og økte inntekter som vil gi kommunen bærekraftig økonomi på lengre
sikt.
20. Uteområdet med Iveland skole gjøres ferdig i 2017, - 2mill til kunstgressbane flyttes fram
fra 2018 til 2017. Økt finansieringsbehov på 2 mill kr dekkes av ubundet
disposisjonsfond.
21. Investering «tilkobling private anlegg Skisland» tas ut av økonomiplanen.
22. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for Tjenesteutvalget om fremtidig bruk
av de kommunale industribyggene i Birketveit- og Skaiåområdet, for en mer effektiv og
helhetlig drift.

23. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:
A). Eiendomsskattelovens §7 a
Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7,
bokstav a (eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne
en kommune, et fylke eller staten).
Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste
over eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som
kan kvalifisere for fritak.
Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak
etter § 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7b
Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er
fredet i medhold av kulturminneloven.
C). Eiendomsskattelovens § 7c
Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er
ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter 01.01.2017.

PS 36/16

Avtale om erverv av areal på Vatnestrøm

Møtet ble lukket etter Offentlighetsloven §15

Rådmannens innstilling:
Iveland kommune godkjenner avtalen.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iveland kommune godkjenner avtalen.
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Referatsaker

