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1. Rådmannens forord til budsjettet og økonomiplan 2018-2021

Iveland i utvikling: Befolkningsveksten har
stagnert noe det siste året etter flere positive år.
Det ble også i 2016 levert et positive netto årsresultater. Ambisjonen i Kommuneplan 2026 er
høy befolkningsvekst fordi det er viktig for samfunnsutviklingen og den økonomiske utviklingen.
I samsvar med kommuneplanen har Iveland tatt
flere større investeringer i de siste årene, og noen nye følger også i denne økonomiplanperioden.
Disse er nødvendige for å stimulere til fortsatt
vekst og utvikling.
Kommunereformen: Regjeringen signaliserer
at kommunereformen skal fortsette.
Inntektssystemet: Det nye inntektssystemet
fører til at Iveland får mindre penger i direkte
tilskudd og mer pr innbygger. Prognosen av endringene fører til at rammetilskuddet reelt blir redusert hvert år i økonomiplanperioden. De største endringen kommer av at småkommunetilskuddet er halvert og basistilskuddet redusert.
Eiendomsskatt: Forslagene om flere nye endringer i eiendomsskatten på næring og «verk og
bruk» vil kunne føre til at Iveland får mindre inntekter over eiendomsskatten de neste årene.
Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommene
i kommunen gir kommunen økte inntekter. Størrelsen avhenger av skattesatsen og takstverdien
på eiendommene.
Fokus på store mål: Man viderefører fokuset på
mål som simulerer til vekst. Kommunen må bidra
til nærings- og samfunnsutvikling som fremmer
befolkningsvekst. Fokus på levekårene, folkehelsen, utdanning og kompetanse vil være like viktig som utvikling av bo- og arbeidstilbud.
Befolkningsutviklingen: Negativ befolkningsvekst og demografiutviklingen vil kunne gi kommunen store kostnader. Selv med et stramt budsjett må kommunen tilrettelegge for utviklingen
av boliger og tomteområder. Stimuleringstiltak
som får innbyggere til kommunen må benyttes.
Bosetting– og integreringsarbeid som fører til at
ankomne flyktninger kommer i arbeid er viktig.
Infrastrukturtiltak på alle områder må styrkes
slik at Iveland oppleves som ”sentralt”.
Store investeringer: Kommunens egenkapital
må benyttes til investering og utvikling, og den
må rettes mot kommuneplanens mål om vekst.
Usikre inntekter: Nytt inntektssystem ble ved-

tatt i Stortinget 2016 med virkning fra og med 2017,
og Iveland er blant de kommunene som fikk størst tap
av inntekter ved omleggingen. Inntektsveksten de
siste årene er lavere enn realveksten, og dette skjer
også for 2018, kommunen får en vekst på 1,3%, mot
lønns– og prisveksten på 2,6%. Iveland har et lavere
skatteanslag for 2018 enn 2017. Det videre resultatet
av nytt inntektssystem kan føre til at fondsmidler må
benyttes i en perioden. For at fondsmidler ikke skal
benyttes til drift videreføres arbeidet med å senke
lønns– og driftskostnadene. Det vil være nødvendig å
søke etter økte inntekter i hele økonomiplanperioden,
samt øke selvkostnivåene. Samarbeid som fører til at
man kan sikre gode tjenester til innbyggerne må vurderes lokalt og regionalt.
Levekår og oppvekst: Kommunen har levekårsutfordringer som vil kreve ressurser, og ressurser må
rettes mot utvikling av gode levekår for barn, ungdom
og voksne. Oppvekst er et satsningsområdet som videreføres, og man ser positiv utvikling. Det satses
stort gjennom flere tiltak via Kvalifisert for Framtida.
Helse og Velferd satser på individuelle og universelle
forebyggende tiltak gjennom tidlig innsats, Trygg Tidlig og Hverdagsrehabilitering. Mottak og integrering av
flyktninger vil kreve mye av kommunen og det frivillige arbeidet i kommunen.
Utvikling: Det har vært jobbet med tiltak som reduserer driftskostnadene uten å svekke tilbudet til innbyggerne. Dette må videreføres for å kunne skape
økonomisk handlingsrom i en tid som krever omstilling. Regjeringen vil at kommunen skal gi bedre tilbud
innenfor skole, helse– og omsorg, sterk sosial sikkerhet, økt pedagognorm i barnehagene samt ha fokus
på trygg tidlig og effektivisering. For å lykkes må vi ha
motiverte ansatte og et godt samarbeid med politikerne. Det må satses på utvikling og innovasjon selv om
budsjettet blir stammere.
Effektivisering og nytenkning: Ansatte er innforstått med at framtiden vil kreve noe annet. Nytt inntektssystem, nye tjenester og det å forme en ny kommune krever nytenkning av ansatte og politikere i hele
planperioden.
Digitaliseringen vil øke og her må kommunen være i
front både når det gjelder økonomi og kompetanse om
vi skal få ta del i den effektiviseringen og kvalitetshevningen dette gir.
Samarbeid politikk og administrasjon: Godt samarbeidet mellom politikerne og administrasjonen styrker kommunens muligheter i en framtid med mange
nye utfordringer.
Rådmannen ser fram til et spennende år med samhandling som sikrer gode tjenester slik at Iveland
fortsatt skal være Et godt sted å bo.

Iveland, 9. november 2017
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2. Økonomiske hovedoversikter

Tabellen er oppdatert etter vedtak i PS 65/17

Avgifter og betalingssatser 2018
Økonomisk oversikt—Drift 2018
Budsjettskjema 1A: Driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, Netto
Budsjettskjema 1B: Fordeling nettobevilgning per rammeområde,
Økonomisk oversikt – investeringer 2018
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjett for økonomiplan 2018-2021
Budsjettskjema 2B – investeringer i økonomiplan 2018-2021
Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2018-2021
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Avgifter og betalingssatser 2018
Avgift og betaling

Evt. kommentarer

Årsavgift for vann
Årsavgift for kloakk

Satser evt endringsforslag
for 2018
Økning 2,6%
Økning 10%

Slamtømming private (krav om selvkost)

Økning 20%

Inndekning Regnskap 2016 på 79%.

Tilkoblingsavgift for vann
Tilkoblingsavgift for kloakk
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Renovasjonsavgift
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Gebyr for kart– og delingsforretninger
Gebyr brøyting private veier
Kommunalt eide boliger

Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 4,1%
Økning med KPI

Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning

Økning med KPI

Øvrige omsorgsboliger

Økning med KPI

Leiesatser idrettshallen
Foreldrebetaling barnehage

Økning 2,6 %
Kr. 2 840 ,- prmnd.

Foreldrebetaling SFO

Kr. 110,- pr time

Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO

Kr. 100,- pr påbegynt time

Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet.

Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen

Økning 2,6%

Gebyr ved for sen henting SFO og barnehage

Kr. 300/påbegynt time

2017 prisen er fra kr 2650 til 3400 pr år
ift aktivitet.
Skal dekke personalets lønn

Middagsbetaling for bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm
Transport (middagsombringing)
Full kost bygdeheimen
Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol
Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang

Økning 2,6 %
Staten sine satser gjelder
Staten sine satser gjelder
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Staten sine satser gjelder
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Inntil totalt kr. 130
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Inndekning Regnskap 2016 på 63%
Inndekning Regnskap 2016 på 70%

Tilsvarer økning SSB kostnadsindeks
Nivå vurderes ift gjengs leie ved hver
nye leiekontrakt
Kr 8208,- pr mnd med tillegg på 10% for
ektepar/samboere i felles leilighet
2017 leien er fra kr 3500 til 7500 pr
mnd. Leienivået tilpasses gjengs leie
ved ny leiekontrakt
Differensierte satser

Reguleres deretter
Reguleres deretter
Ny sak i 2017/2018 ift nytt system

Reguleres deretter

- deretter erstatningskrav
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Økonomisk oversikt—Drift 2018
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Budsjettskjema 1 A—Netto driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
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Budsjettskjema 1B: Fordeling av nettobevilgning per rammeområde
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Økonomisk oversikt—investeringer 2018
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Budsjettskjema 2A—investeringsbudsjett for økonomiplanen 2018-2021
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Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2018-2021
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Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2018-2021
G/S veg Vatnestrøm
Det er gitt tilsagn om 3 mill. kr. fra ATP som
tilskudd til prosjektet g/s veg mellom butikken
og oppvekstsenteret. Kommunens andel beregnes til 2 mill. kr. Inn mot totalt behov på 5.
mill. kr. til gjennomføring av prosjektet i 2018.
Sanere VA – G/S veg Vatnestrøm langs Fv405
I forbindelse med bygging av g/s veg er det
nødvendig å sanere og fornye eksisterende
vann og avløpsledninger langs ny g/s veg. Det
foreslås avsatt 1,5. mill. kr. til gjennomføring
av prosjektet i 2018.
Tomter, Bjørnehatten
Det er prosjektert 9 boliger på kommunens
tomt. For å kunne få byggeklare boligtomter på
Skaiå, foreslås det 1,5 mill. kr. til opparbeidelse av infrastruktur i 2018. Det forutsettes å
hente steinmasse fra kommunens uttak på Moltekjerr.
Utvidelse brannstasjonen
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring av
brannstasjonen for å redusere helse og risiko
tilknyttet kjemikalier i forbindelse med røykdykkerinnsats. Det må etableres garderobe
med ren og uren sone (byggetrinn 1). Videre er
det behov for vaskeplass til biler og utstyr
(byggetrinn 2). Kostnadene på 1,5 mill. kr. foreslås fordelt på 2018 og 2019 i hovedsak ved
bruk av egne fagfolk.
FDV – veier, broer
FDV- planen for veier viser etterslep på opprusting av kommunale veier. De neste årene må
flere broer sikres med bedre rekkverk. Rapport
fra Sinus viser et etterslep på 12 mill. kr. på
broene i Iveland. Belastet veistrekning på
Bergøya utbedres i 2018. Det foreslås avsatt
1,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden.
FDV- vann og avløp
Mye av det kommunale ledningsnettet på vann
og avløp med pumpestasjoner er bygd på 1970
-80 tallet og må skiftes ut. Ledningsnettet i
Bakkane boligfelt er dårlig, og det planlegges
utbedring av dette. Det foreslås avsatt 1,0 mill.
kr hvert år i økonomiplanperioden.
Sanere gamle private kloakkanlegg tilknytning offentlige anlegg
Det var i 2016 planlagt sanering av private
vann og avløpsanlegg for tilkobling til nytt
kommunalt vann og avløpsanlegg på Skisland.
Saken ble behandlet i kommunestyret den
22.06.16 og vedtatt utsatt. Flere innbyggere
formidler økte utfordringer og vurderer nytt
privat anlegg hvis kommunen ikke tilrettelegger for kommunal tilkobling. Det foreslås det å
starte saneringer av private anlegg med å avsette 1,8 mill. kr i 2018.

Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2
Skaiå barnehage har siden skolen flyttet ut blitt ombygd og oppgradert for å tilpasses økt behov for inntak av barn. Andel barn under 3 år øker, noe som er
positivt og plasskrevende. Det er foreslås oppstart
med planlegging og tilrettelegging i 2019 og ferdigstillelse av et tilbygg på ca 600 m2 i 2020 innafor en
kostnadsramme på 15 mill. kr.
Ruste opp lekearealer Skaiå barnehage
Uteområdet ved barnehagen trenger en oppgradering.
Sandarealer rundt og ved lekeapparater ønskes erstattet med kunstgress. Dette bidrar til et renere lekeareal og mindre slitasje på innvendige arealer. Det
foreslås avsatt 0,5 mill. kr. i 2018.
Sikkerhetsoppgradering/ENØK kommunehuset
Ventilasjonsanlegget er gammelt og ønskes skiftes ut
som et ledd i ENØK tiltak. Videre er det behov for enkelte sikkerhetstiltak i 1. etasje for bla. NAV.
Parkeringsplass ved kirka, utvidelse areal/elva
Det er behov for å bedre trafikksikkerheten ved kirka.
Området fremstår noe uryddig mht. parkering og kjørevei. Det er forslag om en oppstramming av kryss og
et bedre skille mellom kjørebane og parkering. For å
få dette til er det behov for en opprensking av Kirkebekken. Det foreslås å avsette 1,0 mill. kr i 2018.
Stedsutvikling Vatnestrøm
Reguleringsplan for Vatnestrøm legger føringer på en
opprusting av området ved butikken og rundt badestranda i Bakkane. Tiltakene må ses i sammenheng
med bygging av ny g/s veg, og foreslås gjennomført i
2018 og 2019 sammen med grendelaget innafor en
kostnadsramme på 1.0 mill.kr.
Uteområde Åkle
Kommunen har etter avtale med utbygger ansvar for
å opparbeide uteområdet på Åkle. Dette må skje etter
hvert som leilighetene bygges. For 2018 er det planlagt bygging av renovasjons bu i stil med øvrig bebyggelse.
Overvåking avløpsanlegg
For å spare ressurser og oppdage driftsforstyrrelser
tidlig, er det planer om installasjon av overvåking på
Vatnestrøm og Birketveit RA. Det etableres en driftssentral på Birketveit som på sikt vil kunne overvåke
alle 4 renseanleggene og de 20 pumpestasjonene i
kommunen. Det foreslås å starte innafor en kostnadsramme på 0,25 mill. kr. i 2018.
Iveland idrettshall, negativ mva-justering
Kommunen fikk mva kompensasjon ved oppføring av
tilbygg til hallen. Ettersom Iveland IL skal disponere
arealene til treningssenter må kommunen tilbakebetale 0,3 mill. kr. til staten.
Gressklipper
Det er behov for utskifting av gressklippere regelmessig med stor belastning på utstyr grunnet store arealer og våtere årstider. Det avsettes 0,15 mill. kr til
kjøp av ny 4x4 klipper i 2019.
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Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2018-2021

EL- bil til avløpsanlegg
Det er behov får å skifte ut bil til avløpsanleggene. Foreslår kjøp av EL- bil til 0,3 mill. kr. i
2019
Rehabilitere RA på Skaiå
Eksisterende renseanlegg er over 20 år og
trenger opprusting til dagens rensekrav. Det
planlegges rehabilitering av renseprosess til 1,5
mill. kr i 2019.
Sanere bolig Vestvoll, ny bolig / leiligheter / bokollektiv
For å gjøre bruk av tilskuddsordninger i Husbanken, planlegges sanering av Vestvoll og
erstatte boligen med et leilighetsbygg. Oppstart i 2019 med ferdigstillelse i 2020 innafor
en kostnadsramme på 6,250 mill. kr.
Opprusting idrettshallen
Det planlegges opprusting av idrettshallen
gjennom ENØK tiltak. Hallen begynner å bli slitt
og trenger en generell oppgradering. Det må
søkes om tippemidler, med gjennomføring i
2020 og 2021 innafor en kostnadsramme på
5.250 mill. kr.
Kjøp av brukt traktor
Eksisterende traktor bør på sikt skiftes ut. Det
foreslås å bytte inn dagens traktor og kjøpe ny
brukt i 2020 innafor en kostnadsramme på 0,5
mill. kr.
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3. Nasjonale føringer— og noen konsekvenser for Iveland kommune
Kommuneopplegget i 2018

Vekst i samlede inntekter på 4,6 mrd. Kr

Vekst i frie inntekter på nesten 3,8 mrd. Kr

Kommunene får nesten 3,6 mrd. Kr

Fylkeskommunen får 0,2 mrd. kr

Særskilte satsninger også i 2018
Statsbudsjettet 2018
Norge er et land med store muligheter. Mange
deltar i arbeidslivet, og vi har store naturressurser, en kompetent arbeidsstyrke og solide
statsfinanser. Velstanden er jevnere fordelt enn
i de fleste andre land. Vi produserer varer og
tjenester effektivt og får godt betalt. Vår velstand er bygd på handel med utlandet og frie
markeder. Over tid er det særlig vekstevnen i
fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Høy arbeidsinnsats og
økende produktivitet er grunnlaget for høy verdiskaping. Finanspolitikken har de siste årene
vært brukt aktivt for å motvirke arbeidsledighet. Det har virket etter hensikten. Sammen
med lave renter og en markert bedret konkurranseevne har en målrettet finanspolitikk bidratt til at veksten nå er på vei opp og ledigheten er på vei ned, også på Sør- og Vestlandet.
Etterspørselen fra petroleumsnæringen har
gjennom flere tiår trukket opp aktiviteten i fastlandsøkonomien. Petroleumsnæringen vil være
viktig for norsk økonomi også i lang tid fremover, men den vil bidra mindre til veksten enn
før. Derfor må det legges til rette for ny vekst i
andre næringer. Regjeringen fortsetter arbeidet
for gode rammebetingelser for næringslivet,
med et enklere og mer vekstfremmende skattesystem og en kompetent arbeidsstyrke. Det vil
styrke næringslivets konkurransekraft. Vi må
få mer ut av ressursene som brukes i offentlig sektor. Regjeringen ønsker derfor større oppmerksomhet om resultater og hva vi får
igjen for pengene. Produktivitetsvekst i offentlig
sektor betyr at tjenestetilbudet kan forbedres
uten utgiftsøkninger, noe som også fremmer
konkurransekraft og legger til rette for ny virksomhet i privat sektor. Det vil komme godt
med når handlings rommet fremover vil
være langt mindre enn vi er blitt vant til.
Hovedprioriteringer i 2018

Helse

Samferdsel

Kunnskap

Kommuneøkonomi

Trygghet og beredskap

Inntektene avtar, utgiftene øker

Strammere økonomiske rammer

Avtakende vekst i avkastningen på oljefondet

Vi blir flere eldre

Økte forventninger til velferdstjenestene
Deflator 2018
For kommunesektoren er den anslått til 2,6 %.
Mye å spare på mer effektive tjenester

Potensiale for effektivisering i barnehagene,
skole og omsorg

Store variasjoner mellom kommunene

Mer effektiv drift—mer til tjenester
Vekst i frie inntekter til kommunene
Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi-, pensjonskostnader og satsinger. Dette utgjør
3,6 mrd. kr. Iveland fikk en vekst på 1,3 % i frie inntekter, tilsvarer 1,201 mill kr.
2,6% vekst ville ha gitt Iveland 2,4 mill kr.
Gjennomsnittsvekst i Aust-Agder er 2,5%.
Hva skal de frie inntektene dekke?
Demografi
Pensjonskostnader
Opptrappingsplan rus
Tidlig innsats barnehage og skole
Forebyggende tiltak barn, unge og fam.
Handlingsrom

2,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4

mrd
mrd
mrd
mrd
mrd
mrd

Også i 2018 vil det være en underliggende vekst i diverse ressurskrevende tjenester. Kommunene må bruke av de frie inntektene til å dekke økte kostnader.
Iveland kommune får frie inntekter
På 91 457 mill kr. Disse skal også dekke oppgavekorreksjonene for kommunen.
Frie inntekter — Rammeoverføring
Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter og skal finansiere
det meste av kommunens drift.
Oppgavekorreksjoner i Iveland kommune er anslått til 1,201 mill. kr. De største korreksjonene er:
 Tilskudd til Frivilligsentralen på 315.000 kr.
 Helsestasjon/skolehelsetjenesten 219.000 kr.
INGAR er en inntektsgarantiordning som gir utjevning
for korrigert vekst i rammetilskuddet.
Iveland kommune får et trekk til INGAR på
95 000 kr for 2018.
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Veksttilskuddet blir tildelt kommuner med en
særlig høy befolkningsvekst. Tilskuddet videreføres i 2018 for vekst på 1,4 %, eller mer.
Distriktstilskudd Sør-Norge innbefatter nå
småkommunetilskuddet for kommuner med
færre enn 3200 innbyggere, og fordeles i forhold til en satt distriktsindeks. Iveland kommune har fått en indeks på 63.
Iveland kommune mottar distriktstilskudd Sør
Norge på 2,772 mill. kr.
Skjønnstilskudd blir tildelt Fylkesmannen og
blir viderefordelt til kommunene. Det har lagt
en viss føring til grunn for midlene i tidligere år.
En andel for ordinært skjønn skulle ta høyde for
skjevfordelt virkning av inntektsomlegginger,
mens rest skjønn (prosjektskjønn) blir tildelt
kommunene etter søknad om prosjektmidler.

Man forventer samlede tilskudd på nærmere 6 mill kr i
2018.
Ressurskrevende tjenester gir regjeringen utfordringer gjennom stadig økene utgiftsvekst. Regjeringen
gir en kompensasjonsgrad på 80 % over innslagspunkt, endret til 1,157 mill. kr med virkning i 2018.
Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten for 2017 i 2018. Kommunene skal inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, altså i
2017. Den underliggende veksten i ordningen antas å
fortsatt øke.
I budsjetteringen av inntektene for 2018 vil man legge
til grunn et innslagspunkt på kr. 1,157 mill. kr. I tillegg økes den kommunale andelen med 50 000 kr pr
bruker.

Iveland kommune har mottatt skjønnstilskudd
for differensiert arbeidsgiveravgift. Dette trappes ned mot 0 i år 2020.

Tilskudd til utleieboliger via Husbanken får en ramme på 834,4 mill kr i 2018. Det er ikke planlagt i budsjettet investeringer til anskaffelse av utleieboliger.

Iveland kommune mottar 0,78 mill. kr i ordinært skjønn fra fylkesmannen i 2018.

Eiendomsskatt:
Samlede endringer i eiendomsskatt på verk og bruk
har medført en inntektsreduksjon på 1,2 mill kr fra
2017 til 2018 for Iveland kommune.

Inntektsutjevningen er en del av rammetilskuddet. Den skal kompensere forskjeller i inntektssystemet mellom kommunene.
Iveland kommunes anslag på netto inntektsutjevningen er 8,334 mill. kr i 2018.
Skatteinntekt og skatteprosent
Landsgjennomsnitt skatteprosent er 100 %.
Skatteprosent snitt for 2014-2016 er 75 % og
brukes for 2018 for Iveland.
Anslag Iveland kommunes skatteinntekter er
beregnet til 29,350 mill. kr for 2018.
Skatteanslaget
I Iveland kommune utgjør samlet skatt og inntektsutjevning om lag 40 % av de frie inntekter.
Skatteøren 2018
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved
at det fastsettes maksimalsatser på skattøret.
Kommunalt skattøret er 11,8 % for 2018.
Investeringstilskudd til kommunene til heldøgnsomsorgsplasser viderefører i 2018.
Statstilskudd flyktninger: Kommunen får i en
periode på fem år tilskudd til bosetting av flyktninger. Tilskuddet trappes i løpet av perioden
ned og faller bort. Nye flyktninger er bosatt i
2017, og det er usikkert om bosetninger i 2018.

Eiendomsskattesats fastsettes til 7 promille for ”verk
og bruk” . Dette gir Iveland kommune en samlet inntekt på verk og bruk på anslagsvis kr 8,0 mill kr 2018.
Det planlegges med en eiendomsskattesats på 2 promille på andre eiendommer, og at det skal gi kommunen inntil 2,0 mill kr for 2018.
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift mottar
Iveland kommune som medeier i konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS, eierandelen utgjør 2 %.
For budsjettet 2018 er det henført kr. 1,8 mill. kr. Prognosen på nettoutbetaling er fallende i økonomiplanperioden.
Momskompensasjon utgjør inngående merverdiavgift som refunderes for kjøp av varer– og tjenester.
Refusjon avhenger av budsjettert nivå på kjøp av tjenester. Det skilles mellom momskompensasjon for
henføring til drifts– og investeringsregnskapet.
Iveland kommune har budsjettert med inntekter på ca
3,3 mill. kr. i drift for 2018.
Merverdiavgift ifm. Investeringer kommer fram i tabellen om inntekter investering som en andel av samlet finansiering for investeringer.
Kommunereformen
Regjeringen har i statsbudsjettet 2018 satt av tilskudd
til kommuner som har startet sammenslåingen.

Iveland kommune har et politisk vedtak på
maksimalt 25 flyktninger innenfor fem-års perioden . Vedtaket må vurderes på nytt.
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4. Økonomisk utvikling og tabeller
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222,
223), kroner per innbygger
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5. Kommentarer og forklaringer til budsjettet
Netto driftsinntekter omfatter sentralt fordelte inntekter og andre inntekter, her inngår ikke inntekter
som kommunen politisk selv bestemmer gjennom avgifter og betalingssatser hvert enkelt år. Disse inntektene er lagt inn i rammen til den enheten som krever
inn inntekten, og medfører at enhetens utgiftsramme
blir justert ned med denne inntekten.
Andre kommunale inntekter
Økonomiske hovedoversikter (tabellene er i
kap. 2) angir rådmannens forslag til økonomiske rammer i økonomiplanperioden 2018-2021,
samt årsbudsjett 2018 for hhv.:

Driftsregnskapet, netto og brutto

Investeringsregnskapet
Inntekten i driftsregnskapet fordeler seg
mellom den inntektene kommunen får gjennom
frie inntekter fra staten (i statsbudsjettet), samt
de øvrige inntektene kommunen mottar gjennom skatter, avgifter og tilskudd til tjenesteyting. Sistnevnte omfatter medfinansiering mellom kommune og stat. Dette tilsvarer eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift, rentekompensasjonsordning, tilskudd brukerstyrt personlig assistanse (BPA), statstilskudd flyktninger, og momskompensasjon.
Noen nøkkeltall fra inntektssystemet

Brutto driftsinntekter omfatter de samlede inntektene, inkludert de som blir bestemt politisk gjennom
avgifter og betalingssatser i det enkelte budsjettår.
Disse inntektene finnes i tabellene under hver enhet.
Reservert ramme for sentral lønns– og pensjonsreserve forvaltes av rådmann og er en fordelingsramme
som skal ta høyde for det enkelte års lønnsoppgjør.
Pensjonsreserven skal ta høyde for svingninger i utgiftene til pensjon i det enkelte budsjettår.
Lønns– og pensjonsrammen er satt til 1,0 mill. kr.
Finans omhandler hvordan vi tilegner oss, forvalter
og anvender penger over tid, og omfatter:
 Finansinntekter tilsvarende utbytte, renteinntekter
samt gevinst per 31.12. av finansplasseringer
 Finanskostnader tilsvarende renteutgifter og avdrag til lån, samt tap på finansielle plasseringer
per 31.12.

Statsbudsjettets konsekvens for Iveland
(kap. 3) forklarer sammensetningen på de frie
inntektene til Iveland kommune. Videre fremkommer det her kilder til ulike inntekter som
kommunene kan tilpasse seg til.
Deflator har siden 2010 i snitt vært på 3,0%.
Iveland kommune har i store deler av perioden
blitt underkompensert for deflatorveksten, og
de siste årene har man fått ca halve deflatorveksten. Dette har medført nødvendig økonomiske tilpasninger ved årlig reduksjon i driftsrammene for enhetene, dvs at man ikke har
kunnet følge lønns– og prisveksten på tjenesteproduksjonen.

Rente- og utbytteinntekter
Iveland kommune har en andel aksjer i Agder Energi
AS tilsvarende 1,06 pst. Eierkommunene i Agder Energi AS har vedtatt at kommunene skal ha utbytte av et
garantiresultat på 400 mill. kr, og 60 pst av resultatet
over 400 mill. kr. Det er lagt til grunn et fallende resultat i perioden. For 2018 benyttes resultat til Agder
Energi AS fra 2016 som var 607 mill kr.
Iveland kommune har lagt til grunn et samlet utbytte
på 5,53 mill kr for budsjettåret 2018.
Iveland kommune har lagt til grunn et anslag på ca
0,97 mill. kr i renteinntekter i 2018.
Endring i rentenivå vil gi svingninger i renteinntektene. Det er lagt til grunn 2 pst rente i økonomiplanperioden på fondsreserven.
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Renteutgifter og avdrag
Renteutgiftene består av både kommunale lån og
formidlingslån (startlån). Det er lagt til grunn en
gjennomsnittlig rente på om lag 2,0 pst for den
totale låneporteføljen.

Man forventer finanskostnader på 1,169 mill. kr
og avdrag på lån er beregnet til 3,049 mill. kr
for 2018.
Netto driftsresultat utgjør differansen mellom brutto driftsresultat og netto finansresultat.
Tabellen viser positivt netto driftsresultat i 2016,
og det forventes også positivt i 2017. I perioden
2018-2021 velger man å legge seg på anbefalt
netto driftsresultat i budsjettet. Det er ikke lov å
ta opp lån, eller bruke lånemidler til å finansiere
negativt netto driftsresultat.
I økonomiplanperioden vil Iveland kommune
kunne få behov for å tilføre driftskapital fra
fondsreserver avsatt i tidligere perioder fordi det
er stor usikkerhet ift nye skatteregler, skatteinngang, driftskostnader for enkelte tiltak og bemanningsutviklingen.

Det skilles mellom bundne fond og frie disponible
fond. Bundne fond er til bruk for spesielle formål og
kan ikke omdisponeres. De frie fond kan omdisponeres og benyttes fritt av kommunestyret. Iveland kommune har følgende fondsbeholdning per 2. tertial
2017:

I et langsiktig perspektiv er det viktig å skape et
positivt vedvarende netto driftsresultat på 1,75%. Positivt netto driftsresultat skal ivareta og opprettholde
verdiene kommunen eier/har. Det er viktig og drive
vedlikehold for å ta vare på kapitalvaren. Det motsatte betyr et verdifall på eiendelene (kapitalslit).
Investeringer foretas i kapitalgjenstander som
kommunen bygger og evt. gjør en standardheving på.
Det er stedsutvikling og standardheving som har prioritet i perioden 2018-2021, jf. budsjettskjema 2B.
Rådmannens forslag til samlede investeringer i økonomiplanperioden er på 54,3 mill. kr.
Investeringsutvikling

Utviklingen i netto driftsresultat

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler
et nivå på netto driftsresultat til minimum 1,75
% av totale inntekter (Se rød horisontal strek i
tabellen).
Fondssituasjon Iveland kommune har i tidligere
perioder opparbeidet fondsreserver som kommunen har benytte de siste årene til investeringer
og som vil bli benyttet i perioden. Prognosen viser svakere resultater i perioden, og det vil fører
til reduksjon i fondsbeholdningen.

Finansieringsbehov som oppstår kan kommunen
velge finansiert gjennom bruk av oppsparte midler
avsatt til fond i tidligere perioder, og/eller gjennom
budsjetterte overførte, positive netto driftsresultat i
perioden. For øvrig kan kommunen velge å lånefinansiere investeringene, samt innhente tilskudd og evt.
selge anleggsmidler. Fondsmidler representerer en
finansieringskilde til drifts– og investeringsregnskapet.
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Lån i perioden:

Formidlingslån er lån i Husbanken for videreformidling
til husholdninger. Kommunen har 2. prioritet sikkerhet
for disse lånene og hefter sammen med Husbanken
for en prosentvis andel av gjelden ved evt. mislighold.
Kommunen holder en reserve for tapsavsetning.
Iveland kommune har om lag 1,0 mill. kr til videreformidling til husholdninger (startlån) i 2018, som delvis
finansieres med ubrukte lånemidler og opptak av nytt
lån i Husbanken. Totalt utlån til startlån i perioden er
7 mill.kr.
Iveland kommune tar opp et formidlingslån på 1,0 mill
kr i 2018 fra Husbanken.
Øvrige lån omfatter lån til kommunale investeringer i
økonomiplanperioden.

Iveland kommune har investert i tiltak som
har som formål og øke bosettingen og folketallsveksten. Disse investeringen skal man ha
pengene igjen fra for og kunne investere i nye
samfunnsnyttige tiltak. Fra prosjektet på Åkle
har man fått tilbake ca 2,2 mill. kr., Bjørnehatten har ennå ikke noe og det samme for Skisland. Det skal settes inn tiltak som man håper
vil gi en raskere tilbakebetaling.

De samlede låneopptak i økonomiplanperioden løper
seg til anslagsvis 32,9,0 mill. kr i perioden. Dette innbefatter også formidlingslånene.
Figuren som følger viser nivået på den årlig gjeldsutviklingen i perioden 2017-2021 uten formidlingslånen.

Momskompensasjon for investeringene er
estimert til 7 mill. kr i investeringsperioden
2018-2021.
Finansiering av investeringene fremgår av budsjettskjema 2A (kapittel 2).
Rådmannens forslag til fondsbruk i økonomiplanperioden til investeringer utgjør 18,6 mill.
kr.
Inntekter i investeringsregnskapet i økonomiplanperioden tilsvarer 8,5 mill. kr.
Samlet finansiering til investering utgjør 54,3
mill. kr i perioden 2018-2021.

Total gjeldsutvikling som følge av planlagte
investeringer i økonomiplanperioden 2018 —
2021 og tidligere låneopptak gir Iveland kommune et maksimalt låneopptak pr 31. desember
2018 på totalt 69,4 mill. kr inklusive formidlingslån.

Avdragsperioden på lånene Iveland kommune har
tatt opp er i snitt på 40 år. Rentesituasjonen er gunstig i denne perioden og rådmannen anbefaler at man
vurdere flytende rente i ennå noen år selv om finansreglementet anbefaler noe annet.

En slik lånebeholdning vil de neste årene kreve
nøktern drift og år med lave investeringer fordi
avdrag og finanskostnader skal nedbetales over
driftsbudsjettet.

Det skilles mellom lån til formidlingslån
(startlån) og til kommunale investeringer.
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Hvordan nå målene:

6. Strategier og prioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunen jobber med å tilrettelegge for flere fleksible tomter som kan benyttes til næring.
Vatnestrøm Industriområde er videreutviklet slik at
det gir utbyggingsmulighet for eksisterende og nye
aktører. Jernbanesporet til området er på plass og gir
nye muligheter.

Kommuneplanen:
I samfunnsdelen har en valgt visjonen ”Iveland
kommune – et godt sted å bo”. Kommunens
hovedmål er ”Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet ”.
Økonomiplanen (Handlingsplanen) skal gjenspeile og iverksett handlinger som bidrar til å nå
målene i kommuneplanens samfunns– og arealdel.
Boliger og tomteutvikling:
Kommunens største inntektspotensial ligger i
økt antall innbyggere. De siste årene har det
stort sett bare vært privat utvikling knyttet til
Åklet og noen enkelt frittstående boliger. Kommunen må nå vurderer tiltak som kan øke boligutviklingen i kommunen.
Kommunens nye sentrum «Åkle» er godt i gang
og 19 av 22 boenheter bebodd. Kommunen utvikler nærområdet i takt med utbyggingen.
Den kommunale startlånsordningen (er toppfinansiering) videreføres og skal bidra til at flere
kan realisere kjøp eller bygging av egen bolig.
God personal- og økonomistyring: I økonomiplanperioden vil kommunen ha utfordringer
med å tilpasse utgiftene til inntektene. Ansatte
og ledere skal samarbeide tett slik at man møter
de nye utfordringene på en ansvarlig og ressurseffektiv måte.
Organisasjonsmodellen ble endret i 2017 og
man må jobbe videre i planperioden med nødvendige tilpassinger av personalressursene til
framtidens krav– og tjenesteproduksjonen.
God økonomidisiplin fra enhetene, utnytting av
det som ligger i nye digitale tjenester, kompetanseheving, innovasjonsarbeid og optimal ressursbruk i forhold til oppgavene blir viktig i hele
perioden.
Næringsutvikling: Det må tilrettelegges for
arbeidsplasser i kommunen ved bruk av god bo–
og næringspolitikk. Tilskuddsordninger, Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner, veiledertjenester for etablerere
og kommunale tilrettelegging blir viktig.

Kommunen vil i årene fremover ha fokus på bolig og
næringsutvikling ved aktiv deltakelse og innovasjonsrettede tiltak. Kompetanse- og økonomiske tiltak vil
kunne være tiltak som blir benyttet.
Omdømme: Kommunen har et godt omdømme og
det må utnyttes når politikere og ansatte presenterer,
representerer og omtaler kommunen.
Gode tjenester: Organisasjonen er i endring og tjenester kan bli ytterligere endret. Tjenestene som skal
leveres må kunne måles og evalueres av andre. De
skal være gode og forsvarlige. Det er viktig at det settes et “rett” nivå på tjenesten.
Kommunen følger og benytter de målinger som finnes
på og om kommunen, utvikler og benytter målinger
som kan benyttes ifm. tjenesteutvikling, evaluering og
service.
Oppvekst: Iveland kommune har ennå noen utfordringer i forbindelse med lavt utdannelsesnivå. I planperioden videreføres tiltakene som fremkommer i satsingen ”Kvalifisert for framtida” for skolene og barnehagene. Disse evalueres årlig for at man skal oppnå
bedre resultater. De siste årene har skoleresultatene
vært stigende, og man ser nå resultathevning i grunnskolen og dette med fullført kompetanse.
Barnehagene har vekst innenfor de minste aldersgruppene, noe som er positivt for framtiden. Denne utviklingen medfører krav til økte arealer og bemanning.
Man må derfor søke å benytte hele kapasiteten ved
barnehage på Skaiå og Vatnestrøm framfor å bygge
noe nytt i førest del av planperioden.
Helse og velferd: Kommunen arbeider for å imøtekomme og tilfredsstille de krav som kommer fra sentralt holdt, samt de utfordringene som kommer lokalt
med hensyn til demografi- og folkehelseutviklingen.
Demografiutviklingen vil gi Iveland nye utfordringer
innenfor omsorgsområdet som kommunen må møte
på en kvalifisert måte. Man ser utfordringene med
krav til kommunal øyeblikkelighjelp med døgnopphold
for bruker med psykisk– og rusproblematikk.
Levekår og livsstils utviklingen medfører nye utfordringer som barnefattigdom, livsstilssykdommer,
gjeldsproblematikk, rus, psykiatri og økning i andel
uførepensjonister.
Videre vil man arbeide for å øke sysselsetting blant
innbyggerne i kommunen, benytte aktivitetsplikten for
sosialhjelpsmottakere samt øke språktreningsplasser
for fremmedspråklige.
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Det er økt fokus på implementering av hverdagsrehabilitering for å stimulere til at flere eldre kan bo hjemme lengre, samt øke kompetansen innenfor demens.
Iveland deltar i anskaffelsen av digital responssenter som vil gir hjemmeboende en bedre sikkerhet.
Nytt Omsorgssenter står ferdig og kommunen
kan nå levere bedre og nye tjenester i årene
som kommer. Dette vil medføre enkelte endringer for brukere og ansatte.

Samarbeidsrelasjoner: Iveland kommune samarbeider både mot Setesdalsregionen og kommuner i Knutepunkt Sørlandet (Region Kristiansand) på ulike områder. Kommunen samarbeider og med andre kommunale og private aktører i Agder.
Dette er i utgangspunkt samarbeid som gir innbyggerne og kommunen fordeler og positive synergier.
Antall formaliserte relasjoner er mange og geografisk
spredt i store deler av Agder, men med hovedvekt på
Setesdal-, Kristiansand– og Arendalsområdet.
Noen av de viktigste er fordelt slik:

Drift og Utvikling: Kommunen skal være en
aktiv part i samfunns– og arealutviklingen med
mulighetsstudier og godt planarbeid.

- 8 samarbeidstiltak med Setesdal-kommunene.
- 7 samarbeidstiltak med KnpS-kommunene.
- 6 større samarbeidstiltak med andre kommuner.

I lyset av en framtid med trangere økonomiske
rammer må målrettet Forvaltning-, Drift– og
Vedlikeholdsarbeid (FDV) planlegges ressurseffektivt, samtidig som kommunen opprettholder
god kvalitet og trygghet.

Iveland kommune er representert med ansatte i de
fleste av disse selskapene. Det krever økonomisk- og
personellmessige ressurser, men de er nyttig for at
kommunens innbyggerne skal få levere gode og effektive tjenester.

Investeringer skal være slik rettet at de gir gevinster i form av bedre kvalitet, økt kapasitet og
lavere kostnad for flere.

Iveland kommune vil ha fokus på at de kommunale
samarbeidene ikke utvikler en usunn økonomiutvikling
i forhold til de tjenestene de skal levere til kommunen.
Det vil i framtiden være ennå viktigere å evaluere nytten og effekten av disse samarbeidene jevnlig.

Man vil også måtte vurdere kommunens eierskap i selskaper og bygninger, forvaltningsansvar av veier og bygninger, samt flere infrastruktur anlegg.
Graden av selvkost og betalingssatser må i perioden sees i lyset av inntekts– og kostnadsnivået til tjenesten og kommunens økonomi.
Selvkost på tjenesten må søkes oppnådd i perioden.
Kommunal innovasjon: For å møte framtidens krav og tjenestebehov innenfor den økonomiske og ressursmessige rammen kommunen
har så må det drives kommunalt innovasjonsarbeid fra politikere og administrasjonen.
I 2018 vil det være behov for endringer innenfor helse og velferd, oppvekst og sentraladministrasjonen. Til dette innovasjonsarbeidet vil det
også være behov for økonomiske ressurser.

Kommunereformen:
Regjeringer har signalisert at de vil fortsette arbeidet
med kommunereformen, og for at flere kommuner
velger å søke sammenslåing.
Rådmannen vil i tråd med kommunestyrets vedtak
innstille alt lokalt arbeid med reformen, men vil fortsette arbeidet med å utvikle Iveland til å bli en kommune som er tilpasset det nye inntektssystemet, slik
at Iveland også i framtiden skal oppleves som en levedyktig kommune for framtiden.
Kommunereformen vil ikke redusere behovet Iveland
har for tett samarbeid med andre kommuner for å
kunne videreutvikle kommunen og tjenestene til innbyggerne og ansatte.
Kommunereformen og regionreformen vil etter all
sannsynlighet påvirke kommunenes utvikling i
framtiden.

Innovasjonsarbeidet kan deles i tre faser, teknologi, oppgaveendring og organisasjonsendring. Innovasjonen er ikke ferdig før vi ser resultatene i hvordan vi leverer tjenestene.
Målet er at Iveland i framtiden også skal kunne
levere gode tjenester innenfor den økonomiske
rammen kommunen får i framtiden. Dette arbeidet vil medføre endringer for ansatte, politikere og innbyggerne i kommunen.
Digitalisering og IKT: Det vil bli satset mer på
å utnytte IKT– og digitale muligheter innenfor
tjenesteproduksjonen i årene som kommer. Det
vil her være fokus på bedre og mer effektiv
Tjenesteproduksjon, og her vil digitaliseringen
åpent mange nye muligheter.

22

7. Organisering: Tjenesteområder og tjenesteytende enheter

Tjenesteområde:

Tjenester og løpende oppgaver:

Omfatter enhet:
Politisk område

Økonomi, 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.

Rådmannens
stab

Skolene i
Iveland

Skole- og SFO drift i hele skolen

Rådmannen

1,00

Økonomiavdelingen

3,80

Servicetjenester

3,80

Barnehage– og
skolefagligansvarlig

1,71

Vatnestrøm skole +
SFO

3,99

Vatnestrøm barnehage

Barnehagedriften i hele kommunen

Skaiå barnehage

Pleie– og
omsorg

Drift av hele pleie- og omsorg (inkludert bl.a. hjemmesykepleie og Omsorgssenteret),

Helse og
velferd

Nav sosial, kommunelege, fysioterapi, helsesøster,
legetjeneste, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste,
psykiatritjeneste, fysioterapi, Husbankens ordninger,
støttekontaktordningen, flykninger, rus, mv
Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger, 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

1,0

Kultur og
informasjon

Iveland skole +
SFO

Barnehagene i
Iveland

Antall
årsverk
grunnbemanning
:
1,20

27,63

6,45
26,73

Pleie og omsorg

28,4

Nav sosial

3,85

Helse

5,03

Drift og utvikling

Totalt

16,12

130.71

Endringene i bemanningen for enhetene fra 2017 til 2018 er beskrevet under den enkelte enhet.

Årsverksutvikling jfr årsmeldingene til og med 2016(inkl lærlinger og prosjekter) , anslag 2017 og 2018
Årstall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Årsverk

116

128

136

131

129

126

131

128

131
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8. Organisasjonskart

Enhetsledernes
ansvarsområder:
Personal
Økonomi
Fag
Tjenesteproduksjon
Mål- og resultatansvaret for
enheten
Planarbeid
Rapportering
Beredskap
Internkontroll
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9. Iveland kommunes samarbeid med andre

Navn

Type relasjon

Agder Revisjonsdistrikt IKS

IKS

Lovpålagt

Hjemlet i:

Ja

Bidrag/
overføring/
kostnad per år Har Iveland
(tusen kr. 2015) eierandel?
540

20 %

Aust-Agder kulturhistoriske senter

IKS

Setesdal Brannvesen

IKS

Ja

SMG

IKS

Ja

Setesdalmuseet

IKS

Nei

Konsesjonskraft

IKS

Nei

Politisk vedtak

2,57 %

Agder Energi AS

AS

Nei

Politisk vedtak

1,06 %

Aust-Agder Næringsselskap AS

AS

Politisk vedtak

10 av 3042

Kommunekraft AS

AS

Politisk vedtak

1 av 320

Visit Sørlandet AS

AS

Politisk vedtak

0,21 %

Frivilligsentralen

Formålsfellesskap

Nei

Politisk vedtak

125

Nei

Barnevern

Vertskommune

Ja

Lov

1300

Nei

PPT Vennesla

Vertskommune

Ja

Lov

430

Nei

Moonlight

Kjøper tjenester

Nei

Politisk vedtak

500

Nei

Setpro

Medeier

Nei

Aksjeloven

Agder sekretariat

Kjøper tjenester

Ja

Politisk vedtak

KR IKT (avvikles)

Vertskommune

Nei

Politisk vedtak

Aust-Agder kulturhistoriske senter

130

2%

Lov

2 040

17,9 %

Lov

1 602

20 %

0

16,67 %

234

Nei

Medlem

Nei

34

KS

Medlem

Nei

122

KS-OU midler

6,3 %

90

Kjøper tjenester

Nei

Tilskudd til arkivordningen/
depotleie

Konsolideres

20 %

LVK

Bedrekommune

Kommentarer

16

Sekretariat for
kontrollutvalget

Avvikles
Tilskudd nybygg

Nei

Nei

MTU /
brukerundersøkelser

150
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Navn

Type relasjon

Lovpålagt

Skatteoppkrever

Vertskommune

Ja

Aust-Agder utviklingog kompetansefond
Radio Loland

Hjemlet i:
Lov

Bidrag/overføring/
kostnad per år (tusen kr.
2015)
240

Nei
A/L

Har Iveland
eierandel?

Kommentarer

Nei

1%
Politisk vedtak

3 av 76

Setesdal informasjons
og kompetansesenter
10 av 417

Setesdal Bilruter

L/L

0,67 %

AT Skog BA

BA

<1 %

KLP

Andel

Ja

<1 %
135

Falck

Kjøper tjenester

Nei

Administrativt

Nei

Datasamarbeid Vennesla

Kjøper tjenester

Nei

Administrativt

Nei

OFA

Pensjon
Bedriftshelsetjeneste

Innkjøpssamarbeid

11

Krisesenteret

Vertskommune

Ja

Lov

85

Nei

Gjeldsrådgivning

KnPS

Ja

Lov

10

Nei

Kr. sand

Vennesla
fullfinansiert
Kommunal ø-hjelp

Vertskommune

Fom 2016

Legevakt

Kjøper tjenester

Ja

Setesdal IKT

Kjøper tjenester

Nei

Politisk vedtak/lov

279

Nei

Lov

330

Nei

2 400

Nei

Administrativt

Rammefinansieres fom 2015
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Enhet 10: Politisk område
Enhetens hovedoppgaver omfatter all politisk virksomhet i kommunen, så som godtgjørelse og
lønn til politikere, utgifter i forbindelse med valg, møter, reiser osv.
Endring i den økonomiske rammen
10 Politisk

R 2016

Inngående nettobudsjett
Pensjon

B 2017

2018

2019

2020

2021

2 400

2 444

2 377

2 427

2 327

-67

50

-100

50

2 377

2 427

2 327

2 377

44

Økning/reduksjon
Nettobudsjett

2 573

2 444

Inntekter
Bruttobudsjett

Tekst:
Økonomisk ramme inkluderer kommunens utgifter til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Agder Sekretariat (Kontrollutvalgssekretariat).

Økning/reduksjon
Tiltak +/-

2018

Valg
Redusert antall kommunestyrerepresentanter og utvalg

-50

Beregnet trekk mva

2019
50

2020
-50
-50

2021
50
-50

-17

* Sum til tab enhet
Tekst:
Størrelsen på reduksjonen knyttet til eventuelt færre utvalg og representanter avhenger av antallet
utvalg og representanter.

Nye eller endrede tjenester i 2018
Politisk organisering er vedtatt for kommunestyreperioden 2015-19. Dersom det ved kommunevalget 2019 velges færre kommunestyrerepresentanter og færre utvalg vil det gi reduserte utgifter til
blant annet møtegodtgjørelse.
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Enhet 11: Rådmannens stab
Hovedoppgavene internt i organisasjonen er administrasjon, utvikling, oppfølging, politisksekretariat og støttetjenester til ansatte, enhetene og politikerne. Eksternt skal enheten ha en aktiv rolle
innenfor samfunnsutviklingen, næringsutviklingen, prosjekter, eierskap, interkommunalt samarbeid, innovasjon, samarbeid mellom eksterne og kommunen, samt videreføre det gode samarbeidet med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og KS.
Rådmannens stab er sammensatt av de tidligere enhetene; kulturenheten, oppvekstkontoret, servicetorget, økonomienheten og rådmannen.
De tidligere enhetenes oppgaver vil i 2018 i store trekk bli administrert som tidligere samtidig som
man jobber med å tilpasse dem den nye organisasjonsmodellen.
Endring i den økonomiske rammen
11 Rådmannsstab

B 2017

2018

2019

2020

2021

Inngående nettobudsjett

16 583

18 032

18 032

18 032

18 032

Økning/reduksjon

1 4490

+1 432

18 032

19 464

Nettobudsjett

R 2016

17 353 215

Inntekter
Bruttobudsjett

1 600
21 864

Tallene til resultat og nettobudsjett er summen av de tidligere enhetene.
Økning/reduksjon
Tiltak +/KnpS og prosjekt i KnpS
Frivilligsentralen
Stilling til økonomienheten
Tiltak og støtte innenfor kultur
Pensjon

2018

Elektroniske søknadsskjema

2020

2021

220
31
875
50
91

Trommesett
Prosjekt

2019

10
200
45

Skiløyper

-20

-20

-20

-20

Kulturskolen

-60

-60

-60

-60

Sum

1 432

Økninger og reduksjoner er som beskrevet over.
Nye eller endrede tjenester i 2018
Det planlegges å rekruttere en ny medarbeider i løpet av våren 2018 som kan betjene både lønnskjøringer og økonomifunksjoner. På denne måten sikrer man backup-funksjoner på de mest kritiske arbeidsoppgavene i avdelingen og gjør den mindre sårbar ved sykdom og andre personalmessige endringer.
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Enhet 11: Rådmannens stab
Regjeringen ønsker en sterkere satsing på digitalisering i offentlig sektor. Rådmannen vil prioritere
dette gjennom gode nettbaserte tjenester og en modernisering av dagens servicefunksjoner/
servicetilbud. Servicetjenesten intern og eksternt vil bli evaluert ift etterspørsel, fremtidig struktur
og endringer i samfunnet og nasjonale føringer.
Oppgaver knyttet mot barnehage og skole vil kunne få endret arbeidsform internt og eksternt.
Organisasjonsendringer i 2018
De tidligere enhetenes vil bruke 2018 til å tilpasse produksjonen til dem den nye organisasjonsmodellen og en digital utvikling.
Kompetanseutvikling i 2018
Arkivskolen gjennomføres av en ansatt i Servicetorget, dette vil heve kompetansen på arkiv og vil
bidra til høyere kvalitet på arkivarbeidet i alle enheter i kommunen.
Den teknologiske utviklingen er i kontinuerlig fremmarsj med nye muligheter og utfordringer innenfor programvare, informasjon m.v. Biblioteket benyttes nå i stor grad som en selvbetjeningsløsning
der ansatte er til stede ca 20% av tiden. Formålsparagrafen til bibliotekene har endret seg til nå å
være en møteplass / kulturarena m.v.
Kommunens hjemmeside gir organisasjonen gode muligheter for bruk av digitale løsninger internt
og mot innbyggere / samarbeidspartnere. For å kunne ivareta og videreutvikle seg innen dette fagområdet må kompetansen og teknologien til enhver tid være oppdatert.
Det vil fortsatt være fokus på effektivisering ved å utnytte alle moduler i økonomisystemet best
mulig. I tillegg er det behov for kompetanseheving på budsjettarbeid og nøkkeltallsanalyse. Løpende ajourhold av kunnskap innenfor kommuneloven med forskrifter, bokføringsloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven, kostra-veileder og årlige føringer fra regjeringen må ivaretas. Personalressurser
må disponeres på de områdene hvor vi ser utviklingen krever det. Dette vil i fremtiden kreve at
ansatte oftere får nye oppgaver og må avslutte andre oppgaver.
Utviklingsmål for økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018.
Prioriterte tiltak for å nå målene i kommuneplanen
Tiltak

Søkes gjennomført i 2018

Planlegges for 2019-2021

Organisatorisk: Finne
den rette bemanningen og kompetansen til enheten
Økonomiske: Dimensjonere et reelt økonomi nivå
Tjenesteproduksjon:
Enheten skal utvikles
seg til å bli en god
serviceleverandør jfr
kommuneplanen

Samkjøre og kvalifiser enheten.
Opprettholde et godt arbeidsmiljø og en god intern kommunikasjon.
Søke å finne det rette driftsnivået i løpet av året

Økt digitalisering

Utvikle enheten og alle dens tjenester: Kulturarenaene, økonomi, servicetjenester, skole, barnehage, administrasjon

Klare å drifte enheten disse åren
på 2018 nivå inkl lønns- og prisjustert
Utvikle nye tjenester som vil blir
etterspurt og som fremmer økt
service og effektivitet.
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Enhet 21: Skolene i Iveland

Skolenes hovedoppgave er å legge grunnlaget for at Ivelands framtidige voksne gjennom en god
grunnskolegang får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv og kan bidra til videreutvikling av Iveland som bygd og kommune.

Endring i den økonomiske rammen
21/22 Skolene

B 2016

R 2016

B 2017

Inngående nettobudsjett IS

15 700

17 598

16 500

Inngående nettobudsjett VS

3 240

3 254

2 925

Tillegg lønnsendring

2018

2019

2020

2021

20 400

20 400

20 340

20 400

20 340

20 340

20 208

783

Økning/reduksjon

495

Nettobudsjett

19 425

20 703

Inntekter

-3 624

-3 715

Bruttobudsjett

23 049

24 115

Skolene og elevmassen er i konstant endring i forhold til individuelle behov. Ordinært timetall og
undervisning er ganske konstant, men enkeltelevers behov endres hele tiden. Størsteparten av
skolenes utgifter er til lønn, og elever med særskilte behov står for en forholdsvis stor del av dette
igjen. Inneværende skoleår og for økonomiplanperioden ser vi at det vil være økt behov for særskilt oppfølging av enkeltelever, både i forhold til norskopplæring av en ganske stor gruppe flyktninger, og i forhold til atferd som krever høy oppdekning av personale.

Økning/reduksjon
Tiltak +/-

2018

2019

2020

2021

Enkeltvedtak, ped.timer

250

180

180

180

Enkeltvedtak, fagarbeider

300

250

250

250

Flyktninger, 8 t/uke

195

330

330

iPad, 2 klassesett
Fratrekk for mva
* Sum til tab enhet

60

60

- 310
495

490

I tillegg til reelle behov for bemanning ift enkeltelever, ønsker skolene seg et lite løft innen digitale
hjelpemidler. Det finnes mange eksempler på kommuner som satser på nettbrett i skolene; Iveland skole ønsker seg i underkant av 2 klassesett (totalt 30 iPad) fordelt over 2018 og 2019.
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Enhet 21: Skolene i Iveland

Nye eller endrede tjenester i 2018
UDIR har sendt ut skjerpede krav til skolene om å følge opp elevers svømmeundervisning. Skolene
i Iveland vil bruke skoleåret 17/18 til å vurdere om vi klarer å oppfylle de nye kravene innenfor de
rammene vi har i dag.
Ved nedleggelse av oppvekstkontoret, vil trolig skolene få tilført økonomisk ansvar for gjesteelever
grunnet politiske vedtak

Organisasjonsendringer i 2018
Vatnestrøm oppvekstsenter, skole og SFO og Iveland skole har siden 1/1-17 vært ledet av èn felles rektor. Barnehagen på Vatnestrøm ble 1/8-17 overført til leder av Skaiå barnehage. Arbeidet
med denne strukturendringen har pågått over tid, og vil ikke påvirke organisasjonen noe videre i
2018. Felles ledelse av skolene oppleves samlende, positiv og til det beste for brukere og ansatte i
skole og SFO.

Kompetanseutvikling i 2018
Skolene jobber kontinuerlig for å øke kompetansen hos ansatte. I tillegg til interkommunale satsinger innen inkluderende læringsmiljø, håper vi på et fortsatt samarbeid i en form med RVTS,
samt intern kompetanseheving på ulike tema. Skolene jobber samtidig med å oppfylle formelle
krav til undervisningskompetanse for lærerne, og har et mål om å videreutdanne minst en lærer
hvert skoleår gjennom den statlige satsingen tilhørende midler.

Utviklingsmål for økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018.
Prioriterte tiltak for å nå målene i kommuneplanen

Tiltak

Søkes gjennomført i 2018

Planlegges for 2019-2021

Organisatorisk

Skolene jobber videre med
«likhetstanken» og samorganisering av skolene

Skolene jobber videre med
«likhetstanken» og samorganisering av skolene

Økonomiske

Skolene søker ressurseffektvisering der et er mulig, uten at det
går på bekostning av elevers
læringsmiljø eller læringsutbytte
Skolenes jobber for et godt læringsmiljø og læringsutbytte.
Læringsresultatene ligger over
tid jevnt med eller over landsgjennomsnittet.

Skolene søker ressurseffektvisering der et er mulig, uten at det
går på bekostning av elevers
læringsmiljø eller læringsutbytte
Skolenes jobber for et godt læringsmiljø og læringsutbytte.
Læringsresultatene ligger over
tid jevnt med eller over landsgjennomsnittet.

Tjenesteproduksjon
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Enhet 23: Barnehagene i Iveland
Sikre barna i Iveland kommune et tilfredsstillende pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Endring i den økonomiske rammen

23 Iveland barnehager

R 2016

B 2017

2018

2019

2020

2021

Inngående nettobudsjett SB

13127

12821

17688

17706

17706

17706

Inngående nettobudsjett VB

3635

3937
930, økt
pensjon

-282

Økning/reduksjon
Nettobudsjett

16762

Inntekter
Bruttobudsjett

17688

17406

2705

3285

20373

20991

*Nettobudsjett 2018 er samlet sum for begge barnehagene.
Iveland kommune har store barnekull som har rett på barnehageplass i 2018.
Rammen er iberegnet lønnskostnader til å fylle opp med maks antall barn pr avdeling i forhold til
lov og godkjenning.
Det er ikke budsjettert med å åpne en tredje avdeling på Vatnestrøm, og det gjør at vi nesten ikke
øker rammen, til tross for lønnsvekst og økte utgifter (se tabell nedenfor).
- I tillegg til at vi
får litt økte inntekter med varslet økning i makspris.
Vi har beregnet lønnskostnader til enkeltvedtak ut ifra de barna som allerede har enkeltvedtak.
Nye barn kjenner vi ikke til, og dette er vanskelig å beregne.
Inntekter er beregnet etter antall barn som har rett på plass, men kan ikke forutse antall barn som
søkes inn, eller eventuelle reduksjoner i prisen i forhold til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Gjestebarn er en usikker post.
Økning/reduksjon
Tiltak +/-

2018

2019

2020

2021

Spesialpedagog 20% for barnehagene
Flyktningekoordinator for barnehagene,
behovsprøvd.

120

120

120

120

120

120

120

120

Kostnader ferieåpen barnehage

110

110

110

110

Endring i ramme grunnet mva komp

-180

-180

-180

-180

Frafalt kostnader

-152

-152

-152

-152

* Sum til tab enhet

18

18

18

18

Tekst: Fra februar 2017 har barnehagene hatt en en 20 % stilling som spesialpedagog. Dette fordi
det er økte oppgaver på barnehagene i forhold til kartlegging og tester og oppfølging av spesialpedagogisk hjelp.
Flyktningekoordinator stillingen på 20% er behovsprøvd. Pr barnehageåret 2017-2018 er 18 % av
barna i Skaiå barnehage flyktninger.
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Enhet 23: Barnehagene i Iveland
Nye eller endrede tjenester i 2018:
Barnehagene skal tilpasse driften til den nye rammeplanens mål og krav, med virkning fra
01.08.17.
Det er vedtatt å holde barnehagen åpen to uker i juli mnd. Det må jobbes med å finne gode løsninger for å ivareta barnas trygghet og trivsel, samtidig som vi klarer å planlegge og gjennomføre
ferieturnus for personalet.
Organisasjonsendringer i 2018
Barnehagene har fått felles ledelse fra 01.08.17. Gjennom barnehageåret 2017-2018 skal det sees
på organisering og utnyttelse av administrasjonsressursen og mulighet for å effektivisere med digitale løsninger.
Det skal sees på utnyttelse av kompetanse, bemanning og areal på tvers av barnehagene for å få
et godt og likeverdig barnehagetilbud i kommunen.
Kompetanseutvikling i 2018:
Barnehagene er med på den interkommunale satsningen inkluderende læringsmiljø, med hoved
fokus på forebygging av mobbing og utestengelse.
Ny revidert rammeplan kommer til å prege barnehagenes kompetanseutvikling, og føre til endret
eller styrket praksis etter rammeplanens mål.
Utviklingsmål for økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018.
Prioriterte tiltak for å nå målene i kommuneplanen
Tiltak

Søkes gjennomført i 2018

Planlegges for 2019-2021

Organisatorisk

Effektiv administrativ ledelse av
barnehagene.
ressursbruk, arbeidsfordeling og
digitale løsninger.

Økonomiske

-Sykefravær på under 7 %.
-nøkternt og samkjørt innkjøp
- mindre vikarbruk

Barnehagene har tatt i bruk digitale løsninger både internt og i
kommunikasjon med foreldre.
Administrasjonen har en effektiv
arbeidsfordeling.
-Fortsatt lavt sykefravær og systematisk oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
- gode og nøkterne innkjøpsrutiner.

Tjenesteproduksjon

-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
Godt arbeidsmiljø og gode resultater på medarbeiderundersøkelsen

Arbeidsmiljø

- Iveland kommunes tiltaksplan
for krenkende adferd er revidert,
og vi jobber systematisk både
med forebygging og oppfølging
- Årplan og barnehagens innhold
er tilpasset ny rammeplan.
- pedagogisk praksis er tilpasset
barnas behov og foreldrenes ønsker.

Godt arbeidsmiljø og gode resultater på medarbeiderundersøkelsen
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Enhet 30: Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for:
Sykehjem
Langtidsopphold, somatikk
Kjøkken
Renhold og vaskeri
Hjemmebaserte tjenester
Korttids-/rehabiliteringsopphold
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger
Dagtilbud hjemmeboende personer med demens
Hjemmesykepleie
Praktisk bistand og opplæring
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen
Støttekontakt
Pårørendestøtte, herunder omsorgsstønad og avlastning
Velferdsteknologiske løsninger, herunder trygghetsalarm
Matombringing
Transporttjenesten for funksjonshemmede
Ledsagerbevis
Endring i økonomisk ramme
30 PLO

B 2017

R 2017

2018

Inngående nettobudsjett

20985

Økning/reduksjon *

-2000

18 985
20 035
+1050
(pensjo
nsreserv
e)
2 700

Nettobudsjett

18985

20 035

22 735

Inntekter

1600

1 600

1 700

Bruttobudsjett

20585

21 635

24 435

2019

2020

2021

22635

22635

22635

Budsjettforslag 2018: Tiltak økning:
Økning/reduksjon
Tiltak +/2018
Hjemmesykepleien kveldsvakt og helgevakt, 1,55
årsverk
1 000
«Ressurskrevende helsetjenester» prosjekt nattevakt, 1,8 årsverk for en ny tjenestemottaker
1 300
Brukerstyrt personlig assistanse, 0,65 årsverk

300

Velferdsteknologi

100

* Sum til tab enhet

2019

2020

2021

2 700
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Enhet 30: Pleie og omsorg

Nye og endrede tjenester i 2018
Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele
livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet
og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Varslede lovendringer i økonomiplanperioden
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter gjelder fra 1. januar 2017 også for pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Regjeringen vil foreslå endringer i forskriften slik at også betalingsplikten fra 2019 gjelder pasienter innen psykisk helsevern og TSB. Dette vil kreve kompetanseheving av ansatte og mulig økt bemanning.

Kompetanseutvikling
Iveland kommune ble i 2017 tildelt 154.000,- til kompetanseheving og innovasjon via Helsedirektoratet/Fylkesmann. Hovedmålet for tilskuddet er å stimulere kommunene til å møte fremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
Delmål:
Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet
Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder
eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
Styrke lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig kompetent og stabil
bemanning.
Etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis.
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Enhet 30: Pleie og omsorg

3 prioriterte utviklingsmål for Pleie og omsorg
Mål for
2018

Mål
2018–2021

Tiltak

Aktivitet i 2018

Gode pasientforløp

Deltakelse i læringsnettverket for gode pasientforløp på Agder.
Implementere «gode
pasientforløp» i drift.

Utvikle helhetlige, koordinerte og trygge
pasientforløp.
Dempe vekst i sykehusinnleggelser.
Styrke brukers rolle i forbedring av pasientforløp.
Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere.
Styrke samhandling med fastlegene i
pasientforløpet.

Forebyggende
hjemmebesøk

Tilbud om hjemmebesøk
til 78-åringene.
Gjennomføres av tverrfaglig team.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk
er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg
frisk og aktiv lengst mulig. Hjemmebesøk er
også en arena der eldre i kommunen kan få
kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur og frivillig sektor.

Velferdsteknologi

Felles anskaffelse av
trygghets- og varslingsteknologi på Agder høsten 2017.

Ibruktagelse av ny teknologi

Kommunal responssentertjeneste

Avklare om Iveland kommune vil benytte
seg av bemannet responssentertjeneste og i
hvilken grad:
Responstjeneste
Routingtjeneste med backup
Routingtjeneste uten backup

Ernæring

Kompetanseheving fore- Alle som møter helse- og omsorgstjenesten
skal få vurdert ernæringsstatus som en nødbygging og behandling
vendig del av et klinisk undersøkelses- og
av underernæring
behandlingstilbud.
Personer i risiko skal ha en ernæringsplan
Flytte middagsmåltidet
fra kl 12.30 til kl 16.00. med dokumentasjon om ernæringsstatus,
behov, matinntak og måltettede tiltak.
Sikre at ernæring blir en integrert del av
behandlingstilbudet.

Rus og psykiatri

Kompetanseheving.
Betalingsplikt fra 2019?

Økt kompetanse, ivareta lovpålagte oppgaver.
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Enhet 31 & 32: Helse og Velferd

Enhetens hovedoppgaver:
Levere helsetjenester, herunder legetjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste,
psykisk helsetjeneste, fysioterapi og frisklivsentral.
Videre bidra til at personer blir økonomisk selvhjulpne gjennom Lov om sosiale tjenester i NAV,
Flyktningetjenesten, rustjenesten, boveiledning, Husbank, Kvalifiseringsprogram.
Endring i den økonomiske rammen
32 Helse og velferd

R 2016

B 2017

2018

2019

2020

2021

Inng.nettobudsj. NAV

5 249

7 100

12 714

13 040

12 640

13 540

Inng.nettobudsj. Helseavd.

5 586

5 490
124, økt
pensjon

126

-400

900

12 714

12 840

12 640

13 540

13 540

640

680

640

640

640

8728

6808

3734

2152

564

22 082

20 528

17 014

16 332

14 744

Økning/reduksjon
Nettobudsjett
Inntekter
Inntekter flyktningtjenesten
Bruttobudsjett

10 835

Tekst:
NAV`s budsjettramme fra 2017 blir redusert med 200 000kr i 2018.
Kommunens samlede inntekter fra integreringstilskudd ser man at faller betydelig i budsjettperioden. Derfor vil det være avgjørende at kommunen opprettholder et stabilt bosettingsarbeid dersom man skal ha mulighet til å finansiere arbeidet kommunen har inn mot flyktninger bosatt i
kommunen. Annmodningsantallet fra IMDI vil være avgjørende for hvordan bosettingen blir videre.Tallene var ikke kjent per 6 november 2017.
Man innarbeider boveiledertjenesten innenfor rammen, og søker å finansiere denne ut fra inntekter
som tilfaller kommunen ifht habiliteringstjenester.
Legevaktavtalene ble dyrere fra 2016, forventer ingen vesentlig endring for 2018.
Nye øremerkede midler på kr 219.000 til helsestasjon bør realiseres i økt stillingsstørrelse.
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for rus og psykiatri fra 2018 vil medføre en utgift på
drift og kompetanseheving lokalt; dette vurderes mer formålstjenlig og mer økonomisk enn en interkommunal avtale.
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Enhet 31 & 32: Helse og Velferd
Økning/reduksjon
Tiltak +/+Boligsosial boveileder (fast stilling)

2018

2019

2020

220

220

-Reduksjon i ant. personer på introlønn

-200

-200

-200

+ØHD rus og psyk/kompetanseheving

50

50

50

50

+Øremerkede midler helsestasjon

219

219

219

219

+Beredskapsgodtgjøring fastleger

170

170

170

170

1000

1000

-113

-113

+Psykolog og ergoterapikompetanse

220

2021
220
-200

+Prosjektmidler forebygging (+200/4år)
- Endring i ramme grunnet mva-komp
-Reduksjon for å balansere budsjettet
* Sum til tab enhet

-113
-200
146

-113
0

0
346

0
1326

1326

Tekst:
Det vil bli en økning i rammen tilsvarende 35% stilling til boligsosial boveileder. Dersom man får
tilskudd fra fylkesmannen også i 2018, vil ikke disse pengene bli brukt i 2018, men vil budsjetteres
med igjen i 2019.
Det vil også være en reduksjon i antall personer på introlønn dersom kommunen ikke bosetter flere flyktninger i 2018, men dette kan man ikke trekke fra før man vet antall på nye flyktninger som
kommer.Annmodningstallene var ikke klare per 06.11.17.
Det vil være formålstjenlig å planlegge med deltidsstillinger/interkommunal avtale på lovpålagt
psykolog og ergoterapeutkompetanse fra 2020.
Nye eller endrede tjenester i 2018
Aktivitetsplikt som ble lovpålagt fra 01.01.2017 bør innarbeides med større forutsigbarhet og involvere flere enheter. Foreløpig er det ikke lagt inn økte kostnader her, men man erfarer at det vil
kunne komme, da det krever en del ekstra ressurser og utstyr.
Innføringen av kommunal øyeblikkelig hjelp for rus og psykisk helse inntrer fra 01.01.2018.
Det må også bemerkes en generelt økende forventning til kommunens helse – og velferdstjenester. Omfordeling av oppgaver eksempelvis fra sykehus og spesialisthelsetjenester legger økt trykk
på hele organisasjonen.
Organisasjonsendringer i 2018
Nav og Helseavdelingen er fra 2018 en samlet enhet, med en enhetsleder, som da vil lede den nye
enheten Helse & Velferd.
Kompetanseutvikling i 2018
Behov for økt kompetanse på rus og psykiatri knyttet til kommunal øyeblikkelig hjelp, og også
ønske om økt kompetanse blant annet på familieterapi.
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Enhet 31 & 32: Helse og Velferd

Utviklingsmål for økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018.
Prioriterte tiltak for å nå målene i kommuneplanen
Tiltak

Søkes gjennomført i 2018

Planlegges for 2019-2021

Organisatorisk

Sammenslåing av Helse/NAV.
Finne synergieffekter gjennom
formålstjenlig organisering og
oppgavefordeling
Vurdere formålstjenlige endringer på bakgrunn av 10faktor.
Utarbeide Virksomhetsplan for
NAV Stat som også har felles
mål med NAV kommune i tråd
med Stortingsmelding 35 .
Utarbeide system for samarbeid
for gjennomføring av aktivitetsplikt med øvrige enheter i kommunen
Oppfylle lovpålagte krav innenfor ny felles enhetsramme.

Økt samordning og samarbeid i
ny felles enhet.

Organisatorisk

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon

Økonomisk

Implementere og videreutvikle
enheten.
Videreføre og oppdatere virksomhetsplan årlig.

Videreføres

Fortsatt levere forsvarlige lovpålagte tjenester innenfor rammen.
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Enhet 60: Drift og utvikling
Enhetens hovedoppgave er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger, anlegg for
vann og avløp, kommunale veger og grøntanlegg, samfunnsutvikling, kart og oppmåling, landbruk,
geologi og samfunnssikkerhet.
Endring i økonomisk ramme
60 Drift og utvikling
Inngående nettobudsjett

R2016
18 650

B2017
15 476

Inntekter
Bruttobudsjett

9575

2019

2020

2021

15 576

15 576

15 576

-408

-708

-508

15 476

15 168

14 868

15 068

14 868

9715

9 130

9 130

9 130

9 130

25 191

24 298

23 998

24 198

23 998

Økning/reduksjon *
Nettobudsjett

2018

15 576
-708

Kommentar: Nettorammen for 2018 er økt med 0,092 mill. kr, og inntekter er basert på prognose
for 2017. Man finner i tillegg å dekk 0,5 mill. kr av lønn over prosjekter også i 2018.
Det er lagt inn 1,568 mill. kr. i MVA- kompensasjon.
Økning/reduksjon

Kommentar: I økonomiplanperioden er det behov for en økning av rammen da det i 2017 er ført
direkte lønnsutgifter i investeringsbudsjettet. Videre er kommunale utleieboliger og leiligheter tilpasset gjengs leie i 2017 som innebærer lite rom for økte inntekter for 2018. Det er også tatt hensyn til at leiligheter ikke er utleid til enhver tid. Tilskudd til private veier med 0,1 mill. kr er fjernet.
Lønnsmidler på 0,75 mill. kr som i 2017 ble overført fra drift til investering er tilbakeført til drift.
Det er lagt inn en generell økning på 2,4% i lønns og prisvekst på forventet kommunale inntekter.
Slam til private avløp økes med 20% for å bidra til reduksjon av underskudd gjennom flere år.
Mulige effektiviseringer i løpet av perioden
Utviklingen i den økonomiske rammen for enheten har medført en reduksjon på ansatte de siste to
år. Arbeidsoppgavene øker med nye uteområder som må vedlikeholdes. Enheten strekker seg
langt for å disponere tildelte ressurser på best mulig måte, og det søkes kontinuerlig å finne optimal løsning for kostnadseffektivitet, oppgavefordeling og organisering.
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Enhet 60: Drift og utvikling
Tjenesteleveransens utvikling i kommende periode
Den totale tjenesteproduksjonen i enheten vil svekkes, noe innbyggerne og øvrige enheter vil legge merke til. Ny bygningsmasse må også følges opp og vedlikeholdes.
I perioden må det brukes mer ressurser til vedlikehold av kommunens park- og uteområder som
følge av de nye nærmiljøanleggene som er bygget på Birketveit og Skaiå. Likevel ønsker enheten å
strekke seg langt for å løse den økte oppgavemengden med dagens bemanning.
Forvaltning av bygg skjer i samråd med enhetene. Drift og utvikling har gjennom flere år redusert
ressurser til bygningsvedlikehold, og utfordrer derfor enhetene til å velge effektive og gode løsninger i forbindelse med investeringer og drift av kommunens bygningsmasse. Vegvedlikehold har
vært prioritert de siste årene, og tilgang på steinmasser fra tipp Moltekjær vil gi enheten mulighet
til å kunne fortsette oppgraderingen av vanskelige partier på de kommunale veiene. Arbeidet med
vedlikehold av vann- og avløpsanlegg vil få økt fokus i perioden.
Drift og utvikling fortsetter sin sentrale rolle i realiseringen av investeringsprosjektene som det
legges opp til i økonomiplanperioden. Enheten involveres i hele prosessen fra planlegging, via byggeledelse til oppfølging og fremtidig drift av ferdigstilte prosjekter.
Det er forslag om å få opparbeidet de ni eneboligtomtene kommunen har i Bjørnehatten, slik at
det kan tilbys byggeklare tomter på Skaiå fra våren 2018.

Kompetanseutvikling
Med redusert bemanning er det enda viktigere å videreutvikle enhetens medarbeidere. Det må
også planlegges for å fordele arbeidsoppgaver på de gjenværende medarbeidere ved naturlig avgang. Økt fokus på oppfølging av forvaltningsoppgaver vil måtte prioriteres kommende periode.
Enheten arbeider aktivt for å beholde kvalifisert fagpersonell ved å videreutvikle et trivelig og godt
arbeidsmiljø. Enheten prioriterer utstrakt teamarbeid, hvor hver enkelt medarbeiders kompetanse
søkes utnyttet maksimalt. Dette er en nøkkel til å gjøre enheten i stand til å påta seg gjennomføring av investeringsprosjektene i økonomiplanperioden.

Innovasjon som understøtter Iveland som egen kommune
Enheten vil organisere virksomheten på en måte som gir mest mulig effektiv utnyttelse av tildelte
ressurser. Det er viktig at en sikrer et fokus på de tjenestene som er viktigst for innbyggerne og
de øvrige enhetene.
Enheten er innstilt på å søke samarbeid med nabokommuner for å finne gode kostnadseffektive
måter å løse oppgavene på. Riktig og tilstrekkelig kompetanseheving av ansatte er viktig for god
oppgaveløsning og innovasjon i tjenestene. Ny teknologi krever oppdatert kompetanse for å bidra
til god kostnadseffektivitet.
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Enhet 60: Drift og utvikling

3 prioriterte utviklingsmål for Drift og utvikling

Tiltak

Aktivitet i 2018

Gjennomføre de
vedlikeholdsoppgaver som prioriteres i FDV- planene.

Planlegge å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte ved å tilpasse innleid hjelp
opp mot egne ressurser, slik
at vi får mest igjen for de
midler som avsettes.

Mål for
2018

Mål
2018–2021

Tilstrebe best mulig standard Opprettholde en forsvarlig
på veier, bygg og anlegg ut
ramme for vedlikehold.
fra tildelte økonomiske ramme.
Det vil bli økt fokus på oppgradering av vann- og avløpsanlegg kommende år.
Det planlegges etablert
overvåking av flere avløpsinstallasjoner.

Legge til rette for
god samfunnsutvikling

Prioritere utvikling av boligområder for å få gang på boligbyggingen.

Skaiåområdet må få tilgang
til byggeklare tomter. Ved
opparbeidelse av tomter i
Bjørnehatten vil en kunne
tilby byggeklare boligtomter
til en rimelig pris.

Arbeide for at enheter
tilføres nok ressurser til at
byggeaktiviteten kan ta
seg opp.
Selge kommunale tomter i
Bjørnehatten og Skislandsåsen.

Videreutvikle enheten

Enheten prioriterer å bruke
betydelige ressurser på oppfølging av kommunens investeringsplan ved bruk av egne
fagansatte både til planlegging og gjennomføring.

Bruke egne ansatte på utvidelse av brannstasjonen,
FDV- planlegging, prosjektledelse og oppfølging av investeringsprosjektene.

Gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter i
henhold til økonomiplan.

Gi faglige utfordringer, sosial
tilhørighet, ansvar og konkurransedyktige betingelser.

Satse på kompetanseheving
innafor nye og prioriterte
forvaltningsoppgaver.

Utvikle fagkompetansen i
enheten ved å bruke egne
ansatte i flest mulig prosjekter
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Protokoll — PS 65/17 Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret vedtar formannskapet innstilling til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 basert på
rådmannens forslag med de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. Budsjettdokumentets
kapittel 2, økonomiske hovedoversikt med vedtatte endringer.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2018.
For 2018 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
Avgift og betaling
Årsavgift for vann
Årsavgift for kloakk
Slamtømming private (krav om selvkost)

Satser evt endringsforslag
for 2018
Økning 2,6%
Økning 10%
Økning 20%

Tilkoblingsavgift for vann
Tilkoblingsavgift for kloakk
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)
Renovasjonsavgift
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn
Gebyr for kart– og delingsforretninger
Gebyr brøyting private veier
Kommunalt eide boliger

Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 4,1%
Økning med KPI

Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning

Økning med KPI

Øvrige omsorgsboliger

Økning med KPI

Leiesatser idrettshallen
Foreldrebetaling barnehage
Foreldrebetaling SFO
Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO
Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen

Økning 2,6 %
Kr. 2 840 ,- prmnd.
Kr. 110,- pr time
Kr. 100,- pr påbegynt
time
Økning 2,6%

Gebyr ved for sen henting SFO og barnehage

Kr. 300/påbegynt time

Middagsbetaling for bygdeheimen
Dagopphold bygdeheimen
Korttidsopphold bygdeheimen
Trygghetsalarm
Transport (middagsombringing)
Full kost bygdeheimen
Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G
Purregebyr biblioteket
Bevillingsgebyr for salg av øl
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol
Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang

Økning 2,6 %
Staten sine satser gjelder
Staten sine satser gjelder
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Økning 2,6 %
Staten sine satser gjelder
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Økning 2,6%
Inntil totalt kr. 130
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats
Veiledende sats

Evt. kommentarer
Inndekning Regnskap 2016 på 63%
Inndekning Regnskap 2016 på 70%
Inndekning Regnskap 2016 på 79%.
Krav om selvkost.

Tilsvarer økning SSB kostnadsindeks
Nivå vurderes ift gjengs leie ved hver
nye leiekontrakt
Kr 8208,- pr mnd med tillegg på 10%
for ektepar/samboere i felles leilighet
2017 leien er fra kr 3500 til 7500 pr
mnd. Leienivået tilpasses gjengs leie
ved ny leiekontrakt
Differensierte satser

Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet.
2017 prisen er fra kr 2650 til 3400 pr
år ift aktivitet.
Skal dekke personalets lønn

Reguleres deretter
Reguleres deretter
Ny sak i 2017/2018 ift nytt system

Reguleres deretter

- deretter erstatningskrav
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3. Iveland kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2017 til og juster husleieprisen for året 2018.
4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 879 mill. kr, skjema 1 A:

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for
2018, skjema 1 B:
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6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 19 178 mill. kr, herav
1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av formidlingslån på 1 mill. kr i
Husbanken.
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7. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2018 på 17 350 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:
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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 2018-2021 og årsbudsjett 2018
budsjettert til 1,0 mill. kr årlig.

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

11. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.

12. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en alminnelig eiendomsskattesats til 7 promille
jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en
lavere eiendomsskattesats til 2 promille for følgende eiendommer: a) Bolig- og fritidseiendommer jfr
eiendomsskattelovens § 12 a, b) Huslause grunneiendommer, dvs. Ubebygde eiendommer, jfr eiendomsskattelovens § 12 b.

13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2018 unntas
eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven §
7 a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 b, (kun eiendommer som
er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 b).
Fritak etter § 7 pr. 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge eldre/Frivilligsentral.
Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 c 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. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk
fra om med 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak for eiendomsskatt inntil 5 år jfr Eiendomsskatteloven
§ 7 c.
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, medio mai, medio august og medio november i
skatteåret.
14. Skatt for 2018 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av
Stortinget.

15. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 pst av frie inntekter.

16. Aktivitetshuset på Vatnestrøm ved Vatnestrøm Grendelag overføres 15 000 kr i oppstartstilskudd fra rådmannens stabs ramme jfr søknad.

17. Det bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til treningssenteret i Ivelandshallen
i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i kommunestyret 15.06.2017. Pengene dekkes inn via
Rådmannens stab – kulturdelen.
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18. Næringsabonnenter får fast vann- og avløpsabonnement lik boligabonnenter.

19. Økte kostnader til slamtømming fra kommunale avløpsanlegg – kr 140.000,- dekkes inn ved at fastavgift og forbruksavgift avløp øker med 10% som forslått av rådmannen, mens vannavgiftene kun økes
med deflator 2,6%.

20. Brøyteavgiften for private veger reduseres til 4.900,- og ordningen med tilskudd til sommervedlikehold
avvikles som foreslått av rådmannen.

21. Tapte inntekter for forslagene 18 til 20 på ca kr. 200.000,- tilføres rammen til Drift og Utvikling ved at
man reduserer budsjett avsetning til ubundne fond i 2018.

22. Tilskudd til Iveland IL for kjøring av skiløyper reduseres ikke. Kr. 20.000,- tilføres Ramme Rådmannens stab og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i 2018.
23. Rammen til skolen i Iveland økes tilsvarende 8 uketimer norsk for minoritetsspråklige (ca 200.000,-).
Beløpet tas fra disposisjonsfond flyktninger.

24. Bevilgning til treningssenter kr. 40.000,- ta fra disposisjonsfond. For finansiering av pkt 17 i rådmannens forslag til budsjett.

25. Investering Skaiå barnehage skyves til 2020 og 2021.

26. Investering FDV vann/avløp settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.

27 Investering FDV vei og bruer settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.

28. Investering-Sanering Vestvoll, ny bolig utsettes til 2021.

29. Iveland kommune ønsker å legge til rette for byggeklare boligtomter i Birketveitsområde. Egen sak
fremmes til behandling i kommunestyret og eventuelle kostnader nyttet til dette bes fremmes i tertialen.

30. Budsjettskjema 2b. Investering Vatnestrøm lysløype tilføres kr. 200 000,- i 2018 og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i 2018.
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