ÅRSBUDSJETT
Evje og Hornnes kommune
2019
Etter kommunestyrets vedtak 07.12.17
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling i kommunestyret:
Rådmannen orienterte om endring i feiegebyr.
Forslaget er som følger:
Feiegebyr settes ned fra foreslått til 415 til kr 280,- per pipe.
Morten K. Haraldstad (Krf) foreslo følgende:
Rådmannens forslag med følgende tillegg i tekstforslag:
Kommunestyret ber rådmannen i 2019 om å komme ned i driftsutgifter for neste års budsjett
(2020). En bør strebe etter en innsparelse på 1%.
Kommunestyret ser positivt på en delfinansiering ved etablering av motorsportsenter og ber
søker komme tilbake når kommunens arealplan er godkjent.
Glenn Cato Christensen (V) foreslo følgende:
Endringer som medfører mindreforbruk:
-Tilskudd til Evje sokn og andre religiøse samfunn, 3,740 mill. reduseres med 400.000 til
3,340 mill. Dette medfører at rammen sentraladministrasjonen reduseres med 400.000.
-Drift og forvaltning reduseres med 80.000. Dette går konkret på at «tilskudd til vedlikehold
av private veier» utgår.
Endringer som medfører merforbruk:
-Det tildeles 120.000 til etablering av motorsportsenter på Evje.
-Det generelle tilskuddet til Otra IL økes med 45.000
-Det tildeles 50.000 til den frivillige organisasjonen Lan-E slik at de kan videreutvikle sin
satsning på ungdom i kommunen.
-Enhet for barnehage økes med 50.000 som øremerkes til innkjøp av Ipad’er.
-Hornnes barneskule økes med 50.000 som øremerkes til innkjøp av Ipad’er.
-Evje barneskule økes med 50.000 som øremerkes til innkjøp av Ipad’er.
-De resterende 115.000 settes på fritt disposisjonsfond.
Line K. Vennesland (AP) revidert forslag:
Inntekter
Kutt i ramme sentraladministrasjonen 125 000
Utgifter
Støtte grunnervervelse til motorcrossklubben 50 000
Ekstra støtte Otra IL
25 000
Støtte ATROP
50 000
Tekstforslag
 Kommunestyret ber rådmannen rette en forespørsel til MidtAgder barneverntjeneste
om å utrede en egen miljøterapeut-tjeneste for Evje og Hornnes med sikte på å
redusere innkjøp fra private tilbydere.
 Evje og Hornnes kommune skal i 2019 ha 11 lærlinger (tilsvarende 3 per 1000
innbygger).
Jan Kristensen (H) foreslo følgende:
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Høyres forslag, drift:
Enhetenes totale utgiftsramme må effektiviseres med 1,0%, totalt 2,88 mill.
Effektiviseringen foreslås fordelt slik:
 Støtte til grunnerverv motorsenter, 50.000
 Ekstra støtte til Otra IL, 25.000
 Støtte til ATROP, 50.000
 Støtte til Evjemoen Næringspark, 400.000
 Disposisjonsfond, 2.355.000
NB: Dette vil komme i tillegg til rådmannens forslag på 1,42 mill. avsatt til disposisjonsfond.
Høyres forslag, investering:
 Renovering av idrettsbygg på 1.358.700.
Renoveringen utsettes til Evje og Hornnes kommune og Otra IL har avklart fremtidig behov
for bygget. Administrasjonssjefen skal komme tilbake til kommunestyret med en plan for
bygget og et kostnadsoverslag for renoveringen. De økte investeringsutgiftene til Evje
barneskole må vurderes opp mot tidspunkt for renovering av idrettsbygget.
Otra IL har inngått avtale om kjøpt Agder Energi sitt bygg med lager etc. som nytt
idrettsbygg/klubbhus. Otra IL skrinlegger derved planen om et nytt bygg i tilknytning til det
gamle kommunale idrettsbygget. Hvis dette kjøpet gjennomføres endres også forutsetningene
for renovasjon av idrettsbygget.
Avstemming:
Høyres forslag falt med 19 mot 2 stemmer
Venstres forslag falt med 20 mot 1 stemmer
Rådmannens tilråding vedtatt med 12 mot 9 stemmer (2 H, V, 6 Ap)
Tekstforslag fra AP første kulepunkt enstemmig vedtatt
Andre kulepunkt falt med 13 mot 8 stemmer (6Ap, 2H)
Morten K. Haraldstad forslag enstemmig vedtatt.
Årsbudsjettet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret:
 Det framlagte budsjettforslag vedtas i henhold til obligatoriske oversikter 1a og 1b
(vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2019.
 Investeringsbudsjett for 2019 vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt)
 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom
rammeområdene:
Politiske styrings og kontrollorganer
kr 2 751 800
Sentraladministrasjonen
kr 31 994 800
Evjetun Leirskole
kr
0
Enhet for kultur
kr 6 692 100
Hornnes barneskule
kr 12 043 200
Evje barneskule
kr 19 596 100
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Evje ungdomsskule og vaksenopplæring
kr 18 575 900
Enhet for barnehage
kr 18 981 400
Midt-Agder barnevern og ppt
kr 11 002 700
Helse og familie
kr 37 906 500
Pleie og omsorg
kr 42 900 700
Lokalmedisinske tjenester
kr 1 534 165
Drift og forvaltning
kr 29 819 235
Selvkost
kr - 401 700
Finans
kr - 9 844 300
Reservert for lønn/pensjon
kr –1 426 200
Totalt fordelt til budsjettskjema 1b):
kr 222 126 400
 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille, jfr esktl. § 11
første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skatteåret.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i
kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. §
10.
 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende
deflatoren i statsbudsjettet, 2,8%.
 Tilskudd/betalinger til samarbeid mv vedtas i henhold til saksutredning.
 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:
o Det avsettes kr 420 500 til pensjonsfond premieavvik
o Det avsettes kr 500 000,- til flyktningefond
o Det avsettes kr 500 000 til fritt disposisjonsfond
o Det avsettes kr 801 000,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og
avkastning på midlene)
o Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning
av overføring til Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr
400 000,- til næringstilskudd
 Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht
vedlegg. Når det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til
nasjonal makspris.
 Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 893 850,- per
plass i 2019, ut fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. vederlagsforskriften.
 Det vedtas en total investeringsramme på kr 42 586 400, fordelt på prosjekter
ihht budsjettskjema 2a) og 2b)
Ikt i skolen
kr 325 000
Renovering spesialfløy ungdomsskolen
kr 2 500 000
Inventar rehabilitering spesialfløyen
kr 262 500
Renovering Evje barneskole
kr 31 650 000
Apparater uteområde Evjeheimen
kr 125 000
Diverse vann/avløpsprosjekter
kr 3 750 000
Møbler Evje kino
kr 312 500
Trampoliner
kr 150 000
Vedlikehold idrettsbygg
kr 1 358 700
Fortau Hornnes barneskole
kr 550 000
Fornyelse maskinpark
kr 1 250 000
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Buss med rullestolheis
kr 200 000
Utbyggingsavtale
kr 152 700
 Egenkapitaltilskudd klp kommer i tillegg med kr 780 000,-.
 Låneopptak for 2019 settes til inntil kr 23 500 000,-. Avdragstid settes til 40 år.
 Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond, framgår av
budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.
 Låneopptak startlån settes til 7 500 000,-. Avdragstid settes til 30 år.
 Det søkes om boligtilskudd til tilpasning og etablering fra Husbanken, kr
1 000 000,-.
 Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for
2019:
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når
lønnsvekst og pensjonsvekst er kjent.
o Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og barnehage
fordeles administrativt til aktuelle enheter når utgiftene i de
enkelte enhetene er kjent.
o Midler satt av på sentral ramme vedr. tidlig innsats i skole og
barnehage kan fordeles administrativt mellom aktuelle enheter.
o Øvrige delegasjoner framgår av økonomireglementet
 Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet
 Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr
400 000 fra kommunens kraftfond til næringstilskudd i 2019. Midlene skal
brukes innenfor rammen av kommunens vedtekter for kraftfond.
 Kommunestyret ber rådmannen rette en forespørsel til MidtAgder barneverntjeneste
om å utrede en egen miljøterapeut-tjeneste for Evje og Hornnes med sikte på å
redusere innkjøp fra private tilbydere.
 Kommunestyret ber rådmannen i 2019 om å komme ned i driftsutgifter for neste års
budsjett (2020). En bør strebe etter en innsparelses på 1%.
 Kommunestyret ser positivt på en delfinansiering ved etablering av motorsportsenter
og ber søker komme tilbake når kommunens arealplan er godkjent.
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2018
Behandling i formannskapet:
Line K. Vennesland (Ap) foreslo følgende endringer:
Årsbudsjett 2019
Inntekter
Kutt i ramme pleie og omsorg 240 000
Utgifter
Støtte grunnervervelse til motorsportklubben 50 000
Ekstra støtte Otra IL 25 000
Støtte ATROP
50 000
Innskudd på fritt disposisjonsfond 115 000
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Tekstforslag
 Kommunestyret ber rådmannen rette en forspørsel til Midt-Agder barneverntjeneste
om å utrede en egen miljøterapeut-tjeneste for Evje og Hornnes med sikte på å
redusere innkjøp fra private tilbydere.
 Evje og Hornnes kommune skal i 2019 ha 11 lærlinger (tilsvarende 3 per 1000
innbygger).
Knut Karlsen (Ap) spørsmål til administrasjonen
Hva er status for bruk av velferdsteknologi? Hva er økonomien?
Hva består husleien av for hver enkelt bolig som kommunen leier ut? Eks. strøm,
komm.avgifter, renter/avdrag, vedlikehold evt. annet.

Line K. Vennesland forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer
Formannskapets tilråding:
 Det framlagte budsjettforslag vedtas i henhold til obligatoriske oversikter 1a og
1b (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2019.
 Investeringsbudsjett for 2019 vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b
(vedlagt)
 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom
rammeområdene:
o Politiske styrings og kontrollorganer, kr 2 751 800
o Sentraladministrasjonen, kr 31 994 800
o Evjetun Leirskole, kr 0
o Enhet for kultur, kr 6 717 100
o Hornnes barneskule, kr 12 043 200
o Evje barneskule, kr 19 596 100
o Evje ungdomsskule og vaksenopplæring, kr 18 575 900
o Enhet for barnehage, kr 18 981 400
o Midt-Agder barnevern og ppt, kr 11 002 700
o Helse og familie, kr 37 956 500
o Pleie og omsorg, kr 42 660 700
o Lokalmedisinske tjenester, kr 1 534 165
o Drift og forvaltning, kr 29 869 235
o Selvkost, kr - 401 700
o Finans, kr - 9 844 300
o Reservert for lønn/pensjon, kr –1 426 200
o Totalt fordelt til budsjettskjema 1b): kr 222 011 400
 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille, jfr esktl. § 11
første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skatteåret.
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i
kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. §
10.
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 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende
deflatoren i statsbudsjettet, 2,8%.
 Tilskudd/betalinger til samarbeid mv vedtas i henhold til saksutredning.
 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:
o Det avsettes kr 535 500 til pensjonsfond premieavvik
o Det avsettes kr 500 000,- til flyktningefond
o Det avsettes kr 500 000 til fritt disposisjonsfond
o Det avsettes kr 801 000,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og
avkastning på midlene)
o Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning
av overføring til Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr
400 000,- til næringstilskudd
 Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht
vedlegg. Når det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til
nasjonal makspris.
 Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 893 850,- per
plass i 2019, ut fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. vederlagsforskriften.
 Det vedtas en total investeringsramme på kr 42 586 400, fordelt på prosjekter
ihht budsjettskjema 2a) og 2b)
o Ikt i skolen, kr 325 000
o Renovering spesialfløy ungdomsskolen, kr 2 500 000
o Inventar rehabilitering spesialfløyen, kr 262 500
o Renovering Evje barneskole, kr 31 650 000
o Apparater uteområde Evjeheimen,kr 125 000
o Diverse vann/avløpsprosjekter, kr 3 750 000
o Møbler Evje kino, kr 312 500
o Trampoliner, kr 150 000
o Vedlikehold idrettsbygg, kr 1 358 700
o Fortau Hornnes barneskole, kr 550 000
o Fornyelse maskinpark, kr 1 250 000
o Buss med rullestolheis, kr 200 000
o Utbyggingsavtale, kr 152 700
 Egenkapitaltilskudd klp kommer i tillegg med kr 780 000,-.
 Låneopptak for 2019 settes til inntil kr 23 500 000,-. Avdragstid settes til 40 år.
 Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond, framgår av
budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.
 Låneopptak startlån settes til 7 500 000,-. Avdragstid settes til 30 år.
 Det søkes om boligtilskudd til tilpasning og etablering fra Husbanken, kr
1 000 000,-.
 Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for
2019:
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når
lønnsvekst og pensjonsvekst er kjent.
o Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og barnehage
fordeles administrativt til aktuelle enheter når utgiftene i de
enkelte enhetene er kjent.
o Midler satt av på sentral ramme vedr. tidlig innsats i skole og
barnehage kan fordeles administrativt mellom aktuelle enheter.
o Øvrige delegasjoner framgår av økonomireglementet
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 Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet
 Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr
400 000 fra kommunens kraftfond til næringstilskudd i 2019. Midlene skal
brukes innenfor rammen av kommunens vedtekter for kraftfond.
Tekstforslag
 Kommunestyret ber rådmannen rette en forspørsel til Midt-Agder barneverntjeneste
om å utrede en egen miljøterapeut-tjeneste for Evje og Hornnes med sikte på å
redusere innkjøp fra private tilbydere.
 Evje og Hornnes kommune skal i 2019 ha 11 lærlinger (tilsvarende 3 per 1000
innbygger).

Rådmannens forslag til vedtak:
 Det framlagte budsjettforslag vedtas i henhold til obligatoriske oversikter 1a og 1b
(vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2019.
 Investeringsbudsjett for 2019 vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt)
 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom
rammeområdene:
o Politiske styrings og kontrollorganer
kr 2 751 800
o Sentraladministrasjonen
kr 31 994 800
o Evjetun Leirskole
kr
0
o Enhet for kultur
kr 6 692 100
o Hornnes barneskule
kr 12 043 200
o Evje barneskule
kr 19 596 100
o Evje ungdomsskule og vaksenopplæring
kr 18 575 900
o Enhet for barnehage
kr 18 981 400
o Midt-Agder barnevern og ppt
kr 11 002 700
o Helse og familie
kr 37 906 500
o Pleie og omsorg
kr 42 900 700
o Lokalmedisinske tjenester
kr 1 534 165
o Drift og forvaltning
kr 29 819 235
o Selvkost
kr - 401 700
o Finans
kr - 9 844 300
o Reservert for lønn/pensjon
kr –1 426 200
o Totalt fordelt til budsjettskjema 1b): kr 222 126 400
 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Den
alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille, jfr esktl. § 11 første ledd.
Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skatteåret. Takstvedtekter for
eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i kommunestyret 30.05.13, skal
gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10.
 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i
statsbudsjettet, 2,8%.
 Tilskudd/betalinger til samarbeid mv vedtas i henhold til saksutredning.
 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:
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Det avsettes kr 420 500 til pensjonsfond premieavvik
Det avsettes kr 500 000,- til flyktningefond
Det avsettes kr 500 000 til fritt disposisjonsfond
Det avsettes kr 801 000,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og avkastning på
midlene)
o Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning av overføring til
Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr 400 000,- til næringstilskudd
Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Når
det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris.
Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 893 850,- per plass i
2019, ut fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. vederlagsforskriften.
Det vedtas en total investeringsramme på kr 42 586 400, fordelt på prosjekter ihht
budsjettskjema 2a) og 2b)
o Ikt i skolen
kr 325 000
o Renovering spesialfløy ungdomsskolen
kr 2 500 000
o Inventar rehabilitering spesialfløyen
kr 262 500
o Renovering Evje barneskole
kr 31 650 000
o Apparater uteområde Evjeheimen
kr 125 000
o Diverse vann/avløpsprosjekter
kr 3 750 000
o Møbler Evje kino
kr 312 500
o Trampoliner
kr 150 000
o Vedlikehold idrettsbygg
kr 1 358 700
o Fortau Hornnes barneskole
kr 550 000
o Fornyelse maskinpark
kr 1 250 000
o Buss med rullestolheis
kr 200 000
o Utbyggingsavtale
kr 152 700
Egenkapitaltilskudd klp kommer i tillegg med kr 780 000,-.
Låneopptak for 2019 settes til inntil kr 23 500 000,-. Avdragstid settes til 40 år.
Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond, framgår av
budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.
Låneopptak startlån settes til 7 500 000,-. Avdragstid settes til 30 år.
Det søkes om boligtilskudd til tilpasning og etablering fra Husbanken, kr 1 000 000,-.
Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2019:
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og
pensjonsvekst er kjent.
o Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og barnehage fordeles
administrativt til aktuelle enheter når utgiftene i de enkelte enhetene er kjent.
o Midler satt av på sentral ramme vedr. tidlig innsats i skole og barnehage kan
fordeles administrativt mellom aktuelle enheter.
o Øvrige delegasjoner framgår av økonomireglementet
Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet
Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr 400 000
fra kommunens kraftfond til næringstilskudd i 2019. Midlene skal brukes innenfor
rammen av kommunens vedtekter for kraftfond.
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Saksutredning
Innledende kommentarer
Kommunestyret vedtar rammer for kommunens enheter i henhold til økonomireglementet.
Detaljbudsjettet er derfor kun et vedlegg til saken som viser hvordan rammene er
viderefordelt. Detaljbudsjettet sendes ikke ut, men kan fås ved henvendelse til økonomisjefen.
Kommuneplanens samfunnsdel er sydd sammen med økonomiplanen, dette gjør at
økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel er et dokument. Ny samfunnsdel ble
vedtatt i juni 2018. Vi har arbeidet med at det skal være sammenheng i planverket, slik at
satsingsområder, mål, strategier og føringer som ligger i samfunnsdelen skal gjenspeiles i
økonomiplanen og i årsbudsjettet.
Evje og Hornnes kommune har en vedtatt handlingsregel for gjeld, og i den er også netto
driftsresultat omtalt. Det heter der: «Administrasjonen bør legge fram et budsjettforslag med
minimum 1,75 % netto driftsresultat.» For 2019 når vi ikke dette målet, i budsjettet ligger
netto driftsresultat, korrigert for bundne fond, på 0,45%, og i økonomiplanen ligger det
mellom 0,06 og 0,1,02%.
Saksframlegget er delt inn slik: Først kommer en innledning som sier noe om utvikling i frie
inntekter for generelt for landet og spesielt for Evje og Hornnes. I denne innledningen er en
gjennomgang av satsinger regjeringen har hatt i statsbudsjettet. Så kommer et avsnitt som sier
noe om netto driftsresultat i framlagt budsjett, om arbeidet med budsjettet, og om hvilke
forhold som har påvirket netto driftsresultat. Så gjennomgås utviklingen i lønns- og
pensjonskostnader, det er generelle kommentarer om iks’er og andre samarbeid, og et avsnitt
om søknader fra eksterne. Det er deretter et eget avsnitt om finans, og et avsnitt med
gjennomgang av egenandeler, husleier, gebyrer mv.
Etter dette kommer gjennomgang av de enkelte enhetene, og av investeringsprosjektene.
Frie inntekter – utvikling for landet som helhet for Evje og Hornnes spesielt
Dette avsnittet sier litt om hva de frie inntektene skal dekke på landsbasis, og spesielt om
utviklingen i Evje og Hornnes kommune. Dette er ut fra budsjettframlegget som ble lagt fram
av regjeringen i oktober, det kan komme endringer i forbindelse med budsjettbehandlingen i
Stortinget.
Vekst i frie inntekter for kommunesektoren er 2,6 mrd, hele veksten går til kommunene. Dette
skal dekke en del utgifter:
Demografi. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen
som må dekkes av de frie inntektene anslås til 1,6 mrd. kroner i 2019. Dette er lavere enn
forventet.
Pensjonskostnader. Departementet har anslått økte pensjonskostnader på 0,6 mrd for
kommunene i 2019.
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter (se egen omtale): 0,6 mrd.
Redusert handlingsrom skal dermed være - 0,1 mrd. I tillegg ønsker regjeringen å synliggjøre
et effektiviseringspotensiale som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunene klarer å
effektivisere med 0,5 %, så tilsvarer det 1,2 mrd i 2019 – som kan brukes til styrking av
tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten.
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Kommunal deflator (lønns og prisvekst) er satt til 2,8 % for 2019. Når det gjelder vekst i frie
inntekter, kommer Evje og Hornnes kommune iflg «grønt hefte» - som dokumenterer
inntektssystemet - ut med nest høyest vekst i Aust-Agder, 4,0%. Dette henger sammen med at
vi er blitt dyrere å drive, vår kostnadsindeks viser en økning på 1, % fra 2018 til 2019, det er
også nest høyest i Aust-Agder.
En ting er veksten vi får i følge beregninger foretatt i dokumentasjonen av inntektssystemet
(kalt «grønt hefte). Noe annet er hva vi ser ut fra folketallsutviklingen i kommunen. I grønt
hefte er totale frie inntekter anslått til 223,164 mill. Vi nedjusterer dette til 222,900 mill.
I 2018 ble vi tildelt kr 904 000,- i skjønn vedr. «ufrivillig alene.». Totalt skjønn på landsbasis
var her 40 mill. I 2019 er denne potten, så vidt vi vet, nedjustert til 20 mill. Det er ikke lagt
inn noen inntekter fra dette eventuelle skjønnet, da denne potten fordeles senere i året. I 2018
ble den fordelt i april.
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter og andre enkeltheter som er verdt å merke seg.
I 2019 er det lagt inn 0,6 mrd til slike satsinger:
-

Tidlig innsats i skole, 200 mill.
Opptrappingsplan for rusfeltet 200 mill
Opptrappingsplan for habilitering/rehabilitering 100 mill
Opprusting og fornying av fylkesveinettet 100 mill (ikke aktuelt for kommuner.)

For vår kommune er følgende beløp tildelt:
-

Opptrappingsplan for rusfeltet, kr 142 000,- Når det gjelder dette området har vi for
2019 også fått midler til en prosjektstilling som ruskonsulent. Det betyr at mye
ressurser er tilført området. På denne bakgrunn har vi valgt å halvere summen som
tilføres, og kr 72 000 er tilført ansvar hjemmesykepleie. Dette er gjort fordi det innen
dette området har blitt merarbeid knyttet mot pasienter innen rusfeltet, og dette er
tenkt som start på et nytt årsverk i hjemmesykepleien, som skal opptrappes til 100 % i
2021. Dette er også i tråd med føringene i kommuneplanen.

-

Tidlig innsats skole, her er vi tildelt kr 142 000,-. Det er avsatt kr 61 000,- på
sentralramme. Totalpotten er redusert pga bortfall av øremerket tilskudd til tidlig
innsats og økning av assistentressursen i skolene.

-

Opptrappingsplanen habilitering/rehabilitering: Vi er tildelt kr 81 000,-. Det er en stor
vekst i utgifter på dette området, og disse midlene går til å dekke utgiftsveksten.

Ellers er det også slik at en del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de
ordinære kriteriene i inntektssystemet, og er gitt en særskilt fordeling. Dette gjelder for vår del
to områder: Midler til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, og midler til Frivilligsentraler.
Når det gjelder helsestasjons- og skolehelsetjeneste er det et beløp på kr 649 000 for 2019.
Det er her ikke tilført noen økning fra 18 til 19, det er kun en prisjustering som er foretatt.
Den totale økningen som er tilført gjennom flere år er innarbeidet i våre budsjetter.
Når det gjelder Frivilligsentraler gikk det statlige tilskuddet fra og med 2017 i sin helhet inn i
kommunens rammetilskudd. Tilskuddet til Frivilligsentralen i vår kommune, inklusiv
kommunal andel ble i 2018 satt til totalt 621 000,-. I 2019 er den satt til kr 638 400,- dvs at
tilskuddet er oppjustert med deflator. I rammetilskuddet kan vi identifisere en sum på kr
414 000,- som tilskudd til Frivilligsentral.
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Det siste vi skal nevne her, er ressurskrevende brukere. Her vet vi ikke sikkert hvordan det
blir for 2019. Vi vet at innslagspunktet er økt fra 1,235 mill for 2017 til 1,320 mill for 2018.
Dette er en økning på 50 000,- utover «indeksregulering» på 2,8 % (lønnsvekst i 2018). For
2019 har vi lagt til grunn at innslagspunktet vil bli 1,410 mill, altså igjen justering for
lønnsvekst pluss kr 50 000,-. Dette betyr i alle fall at kommunens inntekter på dette området
blir noe lavere. Når innslagspunktet øker med 50 000,- utover prisvekst, gir dette reduserte
inntekter på kr 40 000,- per ressurskrevende bruker Kommunens nettoutgift på dette området
er ca kr 3,520 mill.
Eiendomsskatt
Kommunestyret fattet i juni 2018 følgende vedtak: «Kommunestyret vil fra 2019 skrive ut
eiendomsskatt etter eiendomsskattelova §3c - "berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og
anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum". Dette innarbeides i budsjettet for 2019.»
Vi har ikke mottatt eiendomsskattegrunnlaget for 2019 på kraftverk, men har grunn til å tro at
de er omtrent på samme nivå som i 2018. Det betyr at vi budsjetterer med 3,070 mill i 2019.
Dette er ned med 390 000,- i forhold til 2018. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til taksten for
Statnett.

Netto driftsresultat i framlagt budsjett og arbeidet med budsjettet
Teknisk beregningsutvalg, som er et partssammensatt utvalg som ser på kommunal og
fylkeskommunal økonomi, anbefaler at kommunene minst bør ha et netto driftsresultat på
1,75 % for å sikre en bærekraftig økonomi i kommunene. Vår handlingsregel for gjeld, vedtatt
i kommunestyret 10.12.2015, sier følgende når det gjelder netto driftsresultat:
«Administrasjonen bør legge fram et budsjettforslag med minimum 1,75 % netto
driftsresultat.»
Det er svært viktig å legge fram et budsjett som har buffere som kan brukes gjennom året, og
som gjør at en har muligheten til å sette av til fond både til investeringer og framtidige
driftsutfordringer. Vedtatt budsjett for 2018 hadde et netto driftsresultat (korrigert for bundne
fond) på 1,27 %. Vi har også i 2019 fokusert på netto driftsresultat korrigert for bundne fond.
Dette resultatet er for 2019 0,45 %, og ligger som følger i økonomiplanen:
Netto driftsresultat
2019
2020
2021
2022
Netto driftsresultat korr for bundne
fond:
1 421
1 048
186
3 218
Netto driftsresultat i %
0,45
0,34
0,06
1,02
Dette er et minimum av det vi bør ligge på, for som man ser skal det ikke store endringer til
gjennom året før en vi måtte bruke av fond. Men like viktig som buffere til å håndtere
svingninger er det at budsjettet er realistisk, og reelt, og at man ivaretar kommunens oppgaver
på best mulig måte. De siste årene har det kommet føringer fra staten, og det er også overført
midler, til helsestasjon, rus, økt lærertetthet i skolen, tidlig innsats i skole/barnehage.
Kommunen har også selv hatt satsinger som har vært sett på som nødvendige pga
utfordringsbildet – som «Aktiv i Evje og Hornnes» og plan mot barnefattigdom. Man har
tenkt at dette er viktige områder å satse på for å bedre livskvaliteten til innbyggerne og også
for å sørge for at utgiftene framover skal gå ned fordi f.eks. flere kommer i arbeid framfor å
ha behov for sosialhjelp. Dersom man f. eks. gir midler til skolen for å øke lærertetthet blir det
underlig hvis man samtidig beordrer kutt i årsverk i samme enheter for å få et bedre resultat.
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Dette betyr ikke at man ikke ser på effektivisering og innsparinger. Det gjøres hele veien.
F.eks. er ikke enhetene tilført generell prisvekst på sine budsjett til innkjøp av varer og
tjenester på flere år, og heller ikke på vikarbudsjettene. Det blir justert når det viser seg
nødvendig, f.eks. ved stigende energipriser. Dette utgjør årlig en effektivisering.
Det skal i budsjettet være et avsnitt som beskriver arbeidet med budsjettet. Budsjettprosessen
startet i år med at budsjettrundskriv gikk ut til enhetene i juni. Enhetene ble der bedt om å
levere inn et budsjett som hadde samme tjenestenivå som i 2018. Det ble understreket at målet
fra kommunestyret var et netto driftsresultat på 1,75 %. Utfordringer rundt økonomien
framover ble også kommentert.
Det er viktig å være klar over at et budsjett med samme tjenestenivå som i dag kan inneholde
store naturlige svingninger som skyldes f.eks. flere eller færre brukere, elever, barnehagebarn
osv. Det ser vi f.eks. igjen i enhet for barnehage der færre barn har ført til nedjustering av
antall ansatte og dermed også gitt nedjustering av ramme. Det kan også være tilskudd eller
inntekter som faller bort, eller nye oppgaver som kommer til og som kommunen må løse.
Enhetene ble i budsjettrundskrivet bedt om å vurdere og ta hensyn til slike endringer.
Enhetene ble også bedt om å lage en liste over mulige innsparinger på 1,5 % av total
utgiftsramme, og det skulle være prioriterte tiltak per enhet.
En slik innsparing ville gi følgende tall per enhet.
Politisk styring og kontroll
Sentraladministrasjonen
Kultur
Hornnes barneskole
Evje barneskole
Evje ungdomsskole og voksenoppl.
Barnehage
Helse og familie
Pleie og omsorg
Drift og forvaltning

kr 34 000
kr 518 000
kr 118 000
kr 185 000
kr 291 000
kr 307 000
kr 363 000
kr 823 000
kr 783 000
kr 544 000

Enhetene leverte inn et mulighetsbilde for reduksjon av tjenestene. Det de la fram, ville i stor
grad gi betydelig reduksjon av tjenestetilbudet. I kommunen betyr det i første rekke reduksjon
av stillinger.
I budsjettet for 2019 er det enhet for helse og familie som står for den største veksten. Det er
også innen denne enheten at flere av satsingsområdene til regjeringen befinner seg, som rus,
helsestasjon og habilitering, i tillegg til legetjenesten. Vi kommer nærmere tilbake til dette
under omtale av enhetene. Men med bakgrunn i den store veksten og etter en vurdering av hva
som er realistisk er denne enheten pålagt et kutt på 0,350 mill, tilsvarende 50 % årsverk. Dette
er innarbeidet i budsjettforslaget.
Det er også innarbeidet kostnader til alternativ skoledrift under ombygging av Evjeskolene. I
byggeperioden, fra juni 2019 og framover, blir det kostnader til alternativ skoledrift. Dette er
anslått til rundt 1 mill per år. I 2019 utgjør dette rundt 600 000,-. For å bidra til
medfinansiering av merutgifter i 2019 er Evje barneskole og enhet for drift og forvaltning
hver pålagt et innsparingskrav på kr 200 000,-Dette har skolen mulighet til å finansiere via
enhetsfond, og drift og forvaltning kan finansiere det via generelt vedlikeholdsfond dersom de
ikke finner andre finansieringsalternativer.
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I økonomiplanperioden er det lagt inn kr 1 000 000,- (netto kostnad) til alternativ skoledrift i
2020 og kr 500 000,- i 2021. Dette er finansiert direkte over driften og gjør naturlig nok netto
driftsresultat dårligere da dette er en driftsutgift utenom det ordinære.
Utover dette er det ikke foretatt noen rene kutt, men det er justert for svingninger i driften, og
inntekter mv er justert i forhold til det som realistisk og forsvarlig. Effektivisering tas som
tidligere nevnt inn gjennom at det ikke foretas noen generell justering for prisvekst utover til
lønn i faste stillinger.
Netto driftsresultat for 2019 kan framstilles slik:
Tall i 1000 kroner
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til
motytelser
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte
skatter
Sum driftsinntekter

Budsjett 2019 Budsjett 2018 Endring

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale kostnader
Kjøp som inngår i kommunal
prod.
Kjøp som erstatter egen
produksjon
Overføringer
Avskrivinger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE
FINANSUTGIFTER
Renteutgifter, provisjon, andre
finansutgifter

I%

-9 464
-35 866
-26 972

-9 231
-35 237
-23 712

-233
-629
-3 260

2,53
1,79
13,75

-140 200
-13 657
-610
-81 750
-3 070
-1 696

-132 900
-15 438
-435
-80 800
-3 460
-1 646

-7 300
1 782
-175
-950
390
-50

5,49
-11,54
40,23
1,18
-11,27
3,04

-313 285

-302 859

-10 426

3,44

166 403
37 148
41 380

159 224
35 649
39 993

7 180
1 499
1 387

4,51
4,21
3,47

41 257

37 857

3 399

8,98

23 443
14 500
-366
323 765

25 478
11 339
-1 445
308 095

-2 035
3 161
1 080
15 670

-7,99
27,87
-74,71
5,09

10 480

5 236

5 244

100,14

-11 190
0

-10 789
0

-401
0

3,72
0,00

-60
-11 250

-100
-10 889

40
-361

-40,00
3,32

5 678

4 974

704

14,14

side 15 av 54

Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

0

0

0

0,00

8 980
60
14 718

9 088
100
14 162

-108
-40
556

-1,19
-40,00
3,92

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

3 468

3 274

195

5,94

Motpost avskrivinger
Netto driftsresultat

-14 500
-552

-11 339
-2 830

-3 161
2 278

-80,50

0

0

0

0
-1 939
-1 939

-50
-1 927
-1 977

50
-12
38

-100,00
0,63
-1,92

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 421
1 070
2 491

3 902
905
4 807

-2 481
166
-2 316

-63,59
18,30
-48,18

0

0

0

0

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års
regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overføring til
investeringsregnskap
Dekning av tidligere års
regnskapsmessig merforbruk
Avsetning disposisjonsfond
Avsetning til bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Tabellen viser at fra 2018 til 2019 har driftsinntektene gått opp med 10,426 mill, som tilsvarer
en økning på 3,42 %. Driftsutgiftene har gått opp med 15,670 mill, eller 5,09 %. Dette gir en
forverring av brutto driftsresultat, som er negativt med 10,480 mill. Det understrekes at
beløpet for avskrivninger kun er et anslag.
Når vi kommer til finans, har vi tatt avdragene for 2019 ned mot beregnet minimumsavdrag.
De er derfor nokså like avdragsutgifter beregnet for 2018. Renteutgiftene går noe opp pga
høyere rente, samtidig regner vi med noe mer avkastning på våre likvide midler. Økte renter
og avdrag gir større utslag lenge ut i økonomiplanperioden.
Netto driftsresultat korrigert for bundne fond ligger på 0,45 %, og vi ønsker å synliggjøre
noen av de største utfordringene med å nå et bedre resultat:
-

Beregnede pensjonskostnader øker med i overkant av 1 mill.
Kostnader til alternativ skoledrift i ombyggingsfasen ved skolene kommer inn fra juni
2019, det er beregnet i underkant av 600 000,- ekstra til dette.
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-

-

-

-

Det er en sterk økning i utgiftene i enhet for helse og familie, delvis som følge av
vedtatte satsinger, og delvis som følge av utvikling i brukere mv. Det er økning i
årsverk. Se nærmere omtale under enheten.
Det er nedgang i inntekter fra integreringstilskudd for flyktninger og inntekter til
opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Dette fører også til nedgang i utgifter, men
noe av dette blir på lengre sikt. Når det gjelder f.eks. grunnskoleopplæring for voksne
begynner utgiftene å gå ned først fra 2021.
Budsjettet er forøvrig sårbart når det gjelder mottak av flyktninger. Vi har ikke
skrivende stund ikke mottatt melding om vi vil motta flyktninger i 2019, men har
forholdt oss til vedtak i kommunestyret som sier at vi skal ta imot 10. Dersom det
skulle vise seg at vi ikke får noen, vil budsjettert integreringstilskudd måtte
nedjusteres med kr 2,137 mill, mens utgiftene på kort sikt vil gå ned mindre, mellom 1
– 1,1 mill. Det betyr at budsjettbalansen vil forverres med rundt 1 mill dersom det ikke
blir mottak av flyktninger i 2019.
Utgifter til energi (strøm) har økt med rundt 1 mill i forhold til opprinnelig budsjett i
2018. En del av økningen i frie inntekter må dermed gå til å dekke denne merutgiften.
Beregnede inntekter fra eiendomsskatt går ned med i underkant av 400 000,-.
Utgifter til fiberutbygging til private er et område som ble nevnt spesielt i fjor, dette er
en tjeneste som er utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde. I 2018 er dette anslått
til rundt 1,200 mill. I budsjettet for 2019 er det anslått et langt mindre beløp, på i
overkant av 300 000,-

Det er også faktorer som bidrar positivt inn i budsjettet. Det er brukere som går ut eller får
mindre behov, og det er økte inntekter på enkelte områder. Når det gjelder revisjon, som det
har vært fokus på, kan vi påregne samme kostnader i 2019 som i 2018 ifølge budsjettforslaget
fra dem. Går vi tilbake til 2016 budsjetterte vi med en kostnad på 969 000,- på dette området.
Dette er et interkommunalt samarbeid som har gitt oss innsparing de siste årene. Vi må også
nevne konsesjonskraftinntektene, der vi i 2018 har mottatt 435 000,-, og i 2019 ser ut til å
motta kr 610 000,-.
I årene framover vil det ikke bli en bedre kommuneøkonomi. Rådmannen mener at det må
være fortsatt kontinuerlig fokus på effektivisering framover. Dette vil føre til press på vår
interne drift, for på noen områder, der vi f.eks. er med i et interkommunalt samarbeid, har vi
mindre mulighet til å påvirke kostnadene.
Kontroll med investeringer og gjeld er utrolig viktig. Dersom inntektsnivået fortsatt er som
nå, har Evje og Hornnes mulighet for å klare seg økonomisk så lenge ikke gjelda stiger for
mye. Skulle gjelda bli høyere enn forutsatt blir det imidlertid nødvendig å se på større
innsparinger, evt. muligheter for å øke inntektene.
Utvikling i lønns- og pensjonskostnader
Disse kostnadene har utviklet seg slik fra 2017 til 2019 (alle tall er i hele 1000):
Regnskap 17
Oppr.Bud 18 Budsjett 2019
Lønnskostnader (inkl. kjøring, diett mv)
163 023
159 224
166 498
Sosiale kostnader
36 307
35 649
37 169
Avsatt lønn/pensjon
4 416
4 879
Sykepenger, fødselspenger mv
-6 516
Totalt
192 814
199 289
208 546
Introduksjonsstønad/kvalifiseringsprogrammet
-5 708
-6 432
-6 451
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Premieavvik
478
5 677
6 226
Lønnsutg. utenom intro/kvp og premieavvik
187 583
198 533
208 321
Kommentar vedr. premieavvik: Premieavviket er en inntekt både i 17, 18 og 19, og er derfor
lagt til. Tabellen viser at det er budsjettert med et stort, positivt premieavvik. Årets
premieavvik i 2019 er budsjettert med en total inntekt på 8,625 mill, mens det utgiftsføres
2,398 mill av premieavvik fra tidligere år. De 8,625 mill skal da igjen utgiftsføres over de
neste 7 årene.
Når det gjelder kvalifiseringsprogrammet/introduksjonsstønad holdes dette utenfor fordi det
ikke er ordinær lønn, men spesielle ordninger som kan ha svært varierende utgifter.
Man må være klar over man ikke ser hele bildet, fordi det på noen områder er
interkommunale samarbeid. Da blir det tjenestekjøp i stedet for lønnsutgifter. Samtidig vil
våre lønnskostnader blåses opp av de områdene der vi er vertskommune og lønner personer
som utfører tjenester for andre kommuner.
Når det gjelder avsetning til lønnsoppgjør, er lønnsveksten i statsbudsjettet for 2019 anslått til
3,25. Inne i dette er overheng på 0,6 %, dette er hos oss allerede innarbeidet i enhetenes
budsjett. Inne i dette er også økte beløp for ubekvemstillegg, dette er anslått til 0,4%. Dette
har vi også innarbeidet på enhetene. Vi står da igjen med 2,25 %, hvorav glidning utgjør 0,1 –
0,2 %. Glidning skal også i det alt vesentlige være innarbeidet, så vi går ut fra en avsetning på
2,15 %.
Når det gjelder pensjonsutgiftene, skal vi i følge prognoser betale 28,140 mill til Kommunal
landspensjonskasse (klp) og statens pensjonskasse (spk). Kostnaden, etter at premieavviket er
inntektsført, blir ca 21,75 mill. Det er 1 million mer enn kostnaden i 2018 dersom vi ser på
revidert prognose per september for inneværende år.
Vi skal i 2019 inntektsføre et nytt premieavvik på 8,624 mill, samtidig som vi utgiftsfører
gamle premieavvik med 2,398 mill. Totalt sett blir det da en inntekt på 6,226 mill. Inntekten
på 8,624 mill skal utgiftsføres igjen over de neste 7 årene. Pensjonsutgiftene er vanskelige å
budsjettere i økonomiplanen, men vi kan påregne at de er stigende, og har lagt inn en økning
per år i kostnadene i økonomiplanen. Stigende rente kan likevel føre til nedgang i
pensjonsutgiftene, men renteoppgangen som er varslet er forholdsvis beskjeden.
Problemet med inntektsføringen av premieavvik er at det kan skape et regnskapsmessig
mindreforbruk som kan settes av til fond, og da igjen kan brukes til forskjellige formål i
driften. Men ettersom dette er inntekter vi aldri vil få inn («falske fordringer») så vil dette ved
bruk redusere likviditeten på sikt – vi kan bruke midler vi i prinsippet ikke har. Per 01.01.18
hadde vi imidlertid satt av 10,725 mill på pensjonsfond mens de «falske fordringer» i
balansen var 10,202 mill. Etter 2018 vil vi ikke nødvendigvis lenger ha full dekning på dette
fondet, og etter 2019 ser det vanskelig ut å kunne ha full dekning uten å overføre fra andre
fond. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er uansett ordinære disposisjonsfond
som kan brukes til andre formål behov.
Generelle kommentarer: Iks’er, Evje og Hornnes sokneråd, interkommunale samarbeid
mv.
For iks’er med videre har det, i alle fall for mange av disse, vært slik at utgangspunktet for
justering skal være kommunal deflator. Vi går her gjennom en del av de største postene på
dette området.
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Aust-Agder museum og arkiv IKS: Her er det lagt inn totalt kr 287 800 til tilskudd og
depotleie i arkivet, kr 887 300,- i tilskudd til museet og kr 88 000,- til låneutgifter nybygg.
Når det gjelder revisjon, er det kommentert tidligere. Budsjettet her har gått ned over tid, og
anslaget for 2019 er på nivå med 2018, kr 830 000,Tilskudd til Setesdal Regionråd er lagt inn med 1,300 mill. Denne summen er også uforandret
og har vært den samme i flere år.
Til Setesdal Brannvesen iks er det lagt inn kr 2 348 350,- mot 2 310 100,-. Dette følger
budsjett og økonomiplan vedtatt i representantskapet i iks’et. Det kan også bli noe endring i
eierandelene i dette selskapet fra og med 2019, der vi får en noe høyere eierandel. Det er tatt
høyde for dette. Kjøp av feietjenester kommer i tillegg.
Tilskudd til Evje og Hornnes sokn er deflatorjustert, og det er lagt inn et tilskudd på kr
3 419 600,-. I tillegg er det søkt om en ekstabevilgning i forbindelse med fundamentering av
Hornnes kirke. Denne søknaden har rådmannen valgt å behandle som egen sak i 2018.
I tillegg til tilskudd har Evje og Hornnes sokn en tjenesteavtale med kommunen, og denne er
verdsatt til kr 105 000,-. Kommunen har regnskapsføring inkl. lønn og fakturering for kirka.
Soknet betaler ikke for tjenestene kommunen utfører for dem, men beløpet fastsatt i
tjenesteavtalen bokføres som en del av tilskuddet soknet mottar.
Setesdal ikt har levert inn et budsjettforslag der Evje og Hornnes kommunes andel er 5,150
mill for 2019, og dette er lagt til grunn for budsjettet.
Når det gjelder kjøp fra Bygland av jordmortjenester og kommunelege er det lagt inn 1,210
mill i budsjettet for 2019, dette er en økning på kr 20 000,-.
Når det gjelder Setesdal Miljø og Gjenvinning iks, ligger det inne en forventet utgift på 6,163
mill i 2019. I 2018 var budsjettet på 5,937 mill. Dette ligger inne i vårt selvkostregnskap, og
avregnes ift selvkostprinsipper.
Når det gjelder Setpro AS vil vårt tilskudd variere noe etter bruk. I 2016 betalte vi kr 884 309
til selskapet, i 2017 kr 791 398,-, og i 2018 kr 820 546,-. Dette er derfor noe vanskelig å si,
men vi har lagt inn kr 840 000,- i 2019.
Frivilligsentralen er omtalt tidligere, deres tilskudd er oppjustert med deflator til kr 638 400..
Det finnes i tillegg til dette også en rekke andre samarbeid og kontingenter som er prisjustert,
som kontingent ks, tilskudd krisesenter mv, men vi kan ikke gå gjennom alle her.
Egenandeler, husleier, gebyrer mv.
Utgangspunktet for justeringer vil i de fleste tilfeller være deflator på 2,8 %. For husleie i
kommunale leiligheter vil det være konsumprisindeksen som gjelder. Det er naturlig nok gjort
noen justeringer og tilpasninger, og vi vil knytte noen kommentarer til betalingssatsene.
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I kommunal barnehage følges reglene om makspris, og vi legger oss på den maksprisen som
er foreslått fra regjeringen og regulerer eventuelt egenbetalingen dersom denne blir endret.
Betalingssatsene graderes etter oppholdstid. Vi følger også sentrale regler vedr. redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer for husholdninger med lav inntekt.
Når det gjelder kostpenger, er dette delegert til samarbeidsutvalget. Det er derfor ikke lagt ved
betalingssatser for barnehage. Makspris økes fra 2 910 til 2 990,- fra 01. januar, og videre til
3 040 fra 01. august. Når det gjelder redusert foreldrebetaling er inntektsgrensen 548 167 fra
januar og 557 333,- fra 01.08.19, mens inntektsgrense for gratis kjernetid er 533 500 fram til
01.08 da den heves til 548 500,-.
I kulturskolen har prisene vært like i flere år, og foreslås økt fra skoleåret 19/20. For enetimer
(f.eks. piano, sang mv.) foreslås prisene økt fra kr 1 400,- til kr 1 500,- per år, mens for
gruppetilbud foreslås prisene økt fra kr 700,- til kr 750,- per år.
Prisene innenfor plan- og bygningsloven er økt med 3 %. Det samme gjelder gebyr som i
henhold av matrikkelloven.
Abonnementsgebyr for vann reduseres med kr 100,- , fra kr 1 724- i 2018. Dette er reduksjon
på 5,8%. Pris per m2 settes ned fra kr 14,60 til kr 13,70,-. For avløp settes
abonnementsgebyret ned fra 2 844,- til 2 694,- fra 18 til 19. Pris per m2 settes ned fra kr 21 til
kr 20,50. Fra 2017 til 2018 ble prisene satt ganske mye opp. Her vil det være svingninger i
forhold til fond og resultater innen området.
Når det gjelder renovasjon ligger prisjusteringen rundt 2,5 %, det er under deflator. For
slamtømming settes prisene noe ned, og feiegebyr settes opp med kr 10 (fra kr 405,- til kr
415,- per pipe.)
Startlån og husbankens virkemidler
I forslag til vedtak foreslår vi å ta opp inntil 7,5 mill i startlån, men vurderer selvsagt om
låneopptaket er nødvendig og fornuftig før lånet tas opp. Vi legger også inn i budsjettet at vi
ønsker å søke om tilskudd til etablering og tilpasning, til videre tildeling fra kommunen.
Delegasjoner til rådmannen i budsjettvedtaket
I budsjettvedtaket er det tatt inn en del forslag om delegasjoner til rådmannen.. Som tidligere
år foreslås det at rådmannen delegeres fullmakt til å fordele midler avsatt til lønns- og
pensjonsvekst og til etter- og videreutdanning. Det foreslås også at midler satt av på sentral
ramme vedr. tidlig innsats i skolen og barnehagen kan fordeles administrativt mellom aktuelle
enheter.
Søknader fra eksterne i forbindelse med budsjettet for 2019
Alle søknader følger som vedlegg til budsjettsaken. Vi beskriver her kort det forskjellige
søknadene, og har inndelt dem i søknader som er lagt inn i budsjettet, og søknader som ikke er
lagt inn.
Innarbeidede søknader:
Landsskytterstevnet:
Landsskytterstevnet skal arrangeres på Evje i 2019, og i forbindelse med dette har det kommet
en søknad som er vedlagt saken. De søker der om kr 200 000,- fra Evje og Hornnes kommune
og Setesdal regionråd årlig for årene 2017, 18 og 19. Det er fra rådmannens side innarbeidet
kr 100 000,- i budsjettet for 18 slik det ble i 2018. I 2019 søkes det også om støtte fra Evje og
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Hornnes kommune til skyttertingsmiddag for rundt 180 personer. Det er lagt inn kr 100 000,ekstra til dette. Det siste punktet i søknaden er at det søkes om vedlikehold av veger i
stevneområdet under stevnet. Søknaden er oversendt til drift og forvaltning, som ser på dette
punktet.
Tilskudd til senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO)
Her har vi vært inne med tilskudd i flere år. Det søkes om kr 11 000,-. Søknaden er
innarbeidet i budsjettet.
Stiftelsen Arkivet
Her har det også blitt gitt tilskudd i flere år. Det søkes om kr 15 000,-. Søknaden er
innarbeidet i budsjettet.
Ikke innarbeidede søknader:
Otra il:
Otra il har sendt en søknad om å få økt sitt generelle tilskudd med kr med kr 45 000 per år.
Det generelle tilskuddet er i dag på kr 175 000,- per år. Otra il ønsker å overføre de økte
midlene til skigruppa til bruk på drift av Evje lysløype, som da kan økes med kr 20 000,- til kr
50 000,-, og de ønsker å øke overføring til drift av turløyper med kr 25 000,- I tillegg vil Otra
IL matche denne økningen med et tilsvarende beløp, slik at de overfører i alt kr 90 000,- til
sommer og vintervedlikehold av løypenettet, i tillegg til de midlene som overføres fra før.
Rådmannen vil bemerke at når det gjelder Evje lysløype er de 30 000,- som gis per i dag et
«inntil» - beløp, i forhold til påløpte driftskostnader. Dersom en skal øke dette beløpet vil det
være ønskelig å holde på dette prinsippet.
Å øke tilskuddet til et slikt formål er uten tvil et svært positivt tiltak som treffer midt i
kommunens satsing på folkehelse. Det er likevel ikke innarbeidet i budsjettet, da krav til
forsvarlig resultat har blitt prioritert.
Etablering av motorsportsenter på Evje
Her er det vedlagt en søknad på kr 320 000,-. Rådmannen mener at saken er kommet noe for
kort på en del områder til å kunne behandle denne søknaden. Dette sees på i forbindelse med
kommuneplanens arealdel, og før dette er klarlagt, er saken ikke klar til behandling.
Søknad om driftstilskudd til ATROP avd. Evje og Setesdal for 2019
Organisasjonen er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon som gir støtte og hjelp til
enkeltmennesker og familier som har erfart kriser og traumer etter overgrep og krenkelser,
eller som er rusavhengig, pårørende eller sliter med psykisk helse. Organisasjonen er et
supplement til det offentlige, og har etablert seg i kommunen. De søker om kr 100 000,- for
2019. Søknaden er ikke innarbeidet.
Stiftelsen Amathea
Stiftelsen søker om tilskudd til fortsatt drift av sitt lokalkontor. Stiftelsen har kontor i
Kristiansand. Det vises til søknad.
Kirkens SOS i Agder
Det søkes om kr 10 000,. Det vises til søknad.
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Finans
Det er i 2018 lagt opp til et låneopptak på 23,500 mill. Tabellen under viser utvikling i
lånegjeld med planlagte låneopptak i økonomiplanen (alle tall i hele 1000) Som vi ser, ligger
vi i hele perioden under handlingsregel for gjeld, som setter et tak for gjelda på 80 % av
inntektene samtidig som det skal være 15 % egenkapital i investeringene. Tabellen viser også
forventet disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter (det er naturlig nok usikkerhet knyttet
til anslag for disposisjonsfond per 01.01.19.)
Lån og handlingsregel
2019
2020
2021
2022
Inntekter
313 285 312 820 316 887 315 220
Gjeld 01.01
219 540 234 060 249 818 251 875
+ lån
23 500 26 000
13 000
7 500
-avdrag
-8 980 -10 242 -10 943 -11 071
Gjeld 31.12
234 060 249 818 251 875 248 304
Gjeld i % av driftsinntekter
74,71
79,86
79,48
78,77
Disposisjonsfond per 01.01:
37 000 33 828
30 461 28 992
Bruk disposisjonsfond investering
-4 593 -4 415
-1 655
-1 705
Bruk disposisjonsfond drift
0
0
0
0
Avsetning disposisjonsfond drift
1 421
1 048
186
3 218
-3 173 -3 367
-1 469
1 513
Netto bruk disposisjonsfond
Disp.fond 31.12.
33 828 30 461
28 992 30 504
10,80
9,74
9,15
9,68
Disposisjonfond i % av inntekter
I budsjettet er det lagt opp til at vi skal motta siste del av spillemidler for flerbrukshallen,
7,500 mill, i 2019. Dette er i tråd med det vi påregner, men dersom det skulle vise seg at vi får
mindre, vil vi kunne bli nødt til å justere låneopptaket og også avdragsprofilen.
Som kommune må vi beregne minimumsavdrag. Reglene for dette er som følger: Den
samlede lånegjeld for lån til investeringer og lånekonverteringer skal avdras med like årlige
avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan
ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved
siste årsskifte. For noen år siden reduserte vi avdragene for å komme ned mot
minimumsavdrag og skaffe oss større handlingsrom. I 2019 har vi lagt avdraget ned mot det
vi beregner som minimumsavdrag for å beholde dette handlingsrommet, Lenger utover i
økonomiplanen har vi lagt opp til å øke avdragene, og påregner da å ligge noe over
minimumsavdrag. Her finnes det da et handlingsrom.
Renteutgiftene er stigende, men fortsatt ikke høye, og i 2019 er det lagt til grunn en rente på
2,04 % på flytende lån. Vi bruker kommunalbankens anslag som grunnlag. Dersom renta
stiger 1 mill, kan det gi oss rundt 700 000,- i ekstra utgifter. Dette vil også virke på
kalkulatoriske renter fra selvkostområdene, slik at differansen i realiteten blir mindre.
Utbyttet til Agder Energi er viktig for kommunen. Vi vet per nå at utbyttegrunnlaget for 2019
skal være 845 mill, utbytte skal utbetales av 70 % av dette, det betyr 591,500 mill. Vi eier
1,528 % og inntekten blir dermed ca 9,038 mill. Det er noe mindre enn i 2018 da utbyttet var
9,262 mill.
Når det gjelder konsesjonsavgifter (kraftfond) er det budsjettert med inntekter på 746 000,- og
avsetning til fond (da inklusiv avkastning på midlene) på kr 801 000,-, - mens det brukes 1
100 000,-. Det betyr en netto bruk på kr 299 000,-.
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Midlene brukes i henhold til reglene vedr. kraftfond. De kan bl.a. brukes til å dekke renter og
avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål, som bl.a. er å lønne
næringsmedarbeider. Ut fra dette brukes kr 700 000,- av fondet, koblet opp mot utbetaling til
Setesdal regionråd. I tillegg brukes kr 400 000,- årlig til næringstilskudd. Dette ble vedtatt i
årsbudsjettet for 2017, der kommunestyret delegerte til formannskapet å vedta disponering av
inntil kr 400 000,- fra kommunens kraftfond til næringstilskudd. Ordningen administreres
gjennom Evjemoen Næringspark AS. På sikt brukes det da mer av fondet enn det som settes
av, men det er mulig å fortsette som nå i økonomiplanperioden. Etter økonomiplanperioden
vil det være lite frie fond igjen på dette området, da vil det være årlige konsesjonsavgifter (per
i dag kr 746 000,- per år) og avkastning på den delen av næringsfondet som ikke er disponibel
for bruk (3,150 mill) som det vil være mulig å bruke årlig.
Omtale av enhetene
Når det gjelder årsverk, må en huske på at midler til ekstrahjelp og vikarer ikke blir regnet
med i årsverkene. Det betyr at årsverk omtalt under hver enhet ikke gir den hele og fulle
sannhet når det gjelder antall årsverk, da det på noen områder er mer ekstrahjelp og vikarer
enn på andre områder, i tillegg til at noen steder (som tidligere omtalt) erstatter tjenestekjøp
årsverk.

Politiske styrings- og kontrollorganer
Total ramme

Endring i Endring i % Årsverk
Årsverk 19 Andel av utgifter til
ramme
18
lønn/godtgjørelse
2 751 800
431 600
+ 18,6 %
0
0
61,85

Økningen i utgiften skyldes i hovedsak to ting: Det er valg i 2019, kostnadsberegnet til rundt
230 000,-. I tillegg er det lagt opp til innkjøp av Ipad’er til nytt kommunestyre.

Sentraladministrasjonen
Total
Endring
Endring i
Årsverk
Årsverk
Andel av utg. til
ramme
ramme
%
18
19
lønn
31 994 800
217 800
0,69
16,68
16,78
43,85
(Kommentar: Når det gjelder årsverk er ikke lærlinger og frikjøp tillitsvalgte regnet med. Selv
om utgiftene til disse ligger på sentraladministrasjonen regner vi ikke med at de direkte
berører driften av sentraladministrasjonen. De er imidlertid med når andel av utgifter til lønn
er beregnet.)
Sentraladministrasjonens ramme inneholder i tillegg til rådmannen og hans stab også mange
fellesutgifter og overføringer til andre. Dette er utgifter som godt kunne ha vært budsjettert og
fulgt opp av andre enheter i kommunen, men i Evje og Hornnes har vi valgt å legge disse på
sentraladministrasjonen. Dette er også grunnen til at såpass liten andel av rammen går til
lønn. Følgende ligger bl.a. i Sentraladministrasjonens ramme i 2019 (listen er ikke
fullstendig):
-

Overføring til Setesdal IKT, 5,150 mill (En liten andel av beløpet er lagt under
selvkostområdene)
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- Tilskudd til private barnehager, anslått til 1,920 mill
- Tilskudd til Evje sokn og andre religiøse samfunn, 3,740 mill
- Lærlinger innen alle områder i kommunen, nettoutgift 1,833 mill
- Overføring til Setpro, anslått til 0,840 mill.
- Overføring til Setesdal regionråd, 1,300 mill
- Betaling til Agder Revisjonsdistrikt, 0,830 mill
- Betaling for gjestebarn skole i Bygland, anslått til 0,290 mill
- Tilskudd til frivilligsentralen, 0,638 mill
Disse punktene utgjør rundt 16,500 mill. I tillegg kommer utgifter til frikjøp av tillitsvalgte,
forsikringer, porto, kopimaskiner, kontorrekvisita mv som også føres felles, noen andre
mindre tilskudd og også inntekter på konsesjonskraft.
Justeringer og naturlige svingninger innen enheten.
Det er mange poster og områder under sentraladministrasjonen. Alt kan ikke omtales, men vi
redegjør for noen av de største endringene i enhetens ramme
Under avsnittet vedr. Generelle kommentarer: IKS’er, Evje og Hornnes sokneråd og
interkommunale samarbeid» er flere av endringene vedr. interkommunale samarbeid med
videre beskrevet. (bl.a. Setesdal ikt, Setesdal Revisjonsdistrikt iks, Setesdal Regionråd,
Setpro AS).
Utgifter til lærlinger går opp med over 700 000 fra 1,119 mill til 1,829 mill. Dette skyldes
bl.a. at vi i 2019 ikke kan påregne tilskudd fra ks.
Utgifter til tilskudd til private barnehager er justert noe ned, ut fra det vi ser med tanke på
antall barn og tilskuddssats neste år. Det er også noe nedgang i forventede utgifter til
gjestebarn i tilskudd.
Evje og Hornnes sokn er omtalt tidligere i saken, men det er ut fra erfaringstall en
utgiftsøkning til tilskudd til andre religiøse formål, slik at vi i budsjettet har måttet øke disse
fra 250 000 til 320 000,-.
Midler til tidlig innsats i barnehage og skole, totalt kr 132 000,- er foreløpig satt av på
sentraladministrasjonens ramme.
Midt-Agder Barnevern og ppt
Total ramme
Endring i ramme
Endring i %
11 002 700
-245 900
-2,19
Dette samarbeidet er så stort og har såpass store endringer fra år til år, så dette er lagt ut som
et eget område i vårt budsjett.
Utgiften for neste år for kostnader som må betales til vertskommunen er beregnet til kr 11,536
mill. Opprinnelig budsjett i 2018 var 10,899 mill, så dette er en oppgang på 0,637 mill. Det er
da slik at utgifter til administrasjonen i barnevern og til drift av ppt er oppjustert med deflator,
mens utgifter til barneverntiltak økes med kr 500 000,-.
Ramma totalt for dette området går likevel ned, det er fordi utgifter til betaling for
fosterhjemsbarn som går på skole i andre kommuner forventes å gå noe med, og det kommer
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også inn en inntekt. (Inntekten har kommet i 18 og kommer trolig i 19, men opphører deretter.
Inntekten var ikke budsjettert i 2018, da den ikke var kjent.)

Enhet for kultur
Total
Endring i
Endring i
Årsverk
Årsverk
Andel av utgifter til
ramme
ramme
%
18
19
lønn
6 692 100
-201 500
-2,92
6,6
6,60
62,54
Når det gjelder årsverk, skal gards- og ættesoge arbeidet avsluttes i løpet av året, og det blir da
nedgang i årsverk. Det er ellers satt noen mindre stillingsbrøker midlertidig i forbindelse med
kino, bibliotek, ungdomsråd og ungdomsklubb. Antall fast ansatte er derfor i realiteten
mindre.
Justeringer og naturlige svingninger innen enheten.
Årsak til nedgang i ramme er i det alt vesentlige området gards- og ættesoge, der
skrivearbeidet skal være avsluttet til sommeren. Det er ikke lagt inn noe videre arbeid her,
men det vil komme kostnader rundt trykking og inntekter fra salg mv. Dette må vi imidlertid
komme tilbake til. Det er fond på området, som vil gå inn som en naturlig finansiering.
Andre naturlige svingninger er som nevnt over midlertidige, små stillinger under kino,
bibliotek og ungdomsråd, for det meste lønnsmidler som har ligget inne i budsjettet men ikke
vært knyttet opp mot stillingsprosenter. Det er ellers kun mindre justeringer.

Hornnes barneskole
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
12 043 200
1 056 100
9,61
16,62

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
18,50
88,78

Elevtall 2017/2018: 116
Elevtall 2018/2019: 121
Elevtall 2019/2020: 120
Justeringer og naturlige svingninger innen enheten.
Årsverk innen støttetiltak (assistent) er økt med ca 1,8 med bakgrunn i enkeltvedtak på
grunnlag av tilrådinger fra ppt. Det er ikke større endringer i årsverk i ordinær skoledrift. Når
det gjelder større lærertetthet kan vi påregne et tilskudd til Hornnes barneskole på kr
273 000,-, mot 336 000,- som ble beregnet for 2018. Utover dette er det lagt inn mindre
justeringer, som noe økning i skyss og leie av Otrahallen, og noe økte utgifter til utskifting av
pc’er, nettbrett og digitale tavler.

Evje barneskole
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
19 596 100
1 244 600
7,07
27,31

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
27,90
92,24
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Elevtall 2017/2018: 229
Elevtall 2018/2019: 220
Elevtall 2019/2020: 219
Justeringer og naturlige svingninger innen enheten
Endring i årsverk er på støttetiltak, som øker med 0,48 på bakgrunn i enkeltvedtak på
grunnlag av tilrådinger fra ppt. I tillegg øker ressursen i sfo med 10 % pga flere barn.
Vi påregner 546 000,- i tilskudd vedr. økt lærertetthet, mot 671 000,- i inneværende år.
Det er lagt inn 200 000,- vedr. leie midlertidige skolelokaler, og det er lagt inn et tilsvarende
innsparingskrav. Enhetsleder vurderer om dette må dekkes via enhetsfond eller om det finnes
andre muligheter.
Utover dette er det kun mindre justeringer, som f.eks. noe nedgang i forventede inntekter for
gjesteelever.

Evje ungdomsskole og voksenopplæring
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
18 575 900
2 212 300
13,52
26,40

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
29,85
88,89 %

Elevtall 2017/2018: 142
Elevtall 2018/2019: 157
Elevtall 2019/2020: 149
Årsverk i ordinær skole øker med 1,17, dette skyldes for det meste omlegging til
tolærersystem. Tolærersystemet gjør at det i fagene norsk, matematikk og engelsk skal være
to lærere som er med i undervisningen. Dette skal bidra til at andel spesialundervisning går
ned på sikt.
I inneværende år er det også noe øke på støttetiltak pga spesielle behov, dette går opp med
0,34 årsverk. Det ser imidlertid ut til at det blir en nedgang der fra høsten av, slik at fra
skolestart til høsten ventes det en nedgang på 1,4 årsverk på dette området i forhold til
nåsituasjonen. 1,4 årsverk ligger derfor inne med virkning kun for våren.
Pga stort behov på området grunnskoleopplæring for voksne er det nå to klasser på dette
området, og det gjør at årsverkene er gått opp fra 2,0 til 3,8. Ut fra det vi vet nå ser det ut til at
dette vil være situasjonen fram til høsten 2021, da behovet og dermed også antall årsverk vil
gå ned igjen til 2.
Den store økningen i rammen skyldes ellers nedgang i en del inntekter: Inntekter vedr. Norsk
med samfunnskunnskap forventes å gå ned med 0,945 mill, og det er også nedgang i inntekter
vedr. gjesteelever. Nedgang i behov for kjøp av spesielle tilbud utenfor skolen går imidlertid
også ned, og dette bremser veksten i ramme noe.
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Enhet for barnehage
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
18 981 400
-585 400
-2,99
40,11

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
38,8
94,60 %

Antall barn:
Oktober 2014:
September 2015:
September 2016:
September 2017:
November 2018:

162, fordelt med ulikt antall dager
173, fordelt med ulikt antall dager
180, fordelt med ulikt antall dager
179, fordelt med ulikt antall dager
172, fordelt med ulikt antall dager.

Det er flere barn som går 5 dager, og færre 3 og 4, spesielt 4. Det er nedgang på 0,4 årsverk til
ordinær barnehagedrift. Når det gjelder støttetiltak, etter vedtak fra ppt, er det en nedgang på
0,91 årsverk, og behovet for tiltak her ivaretas nå av spesialpedagog i 100 % stilling.
Når det gjelder behov for bemanning, skal det bemannes med bakgrunn i prinsipper for opptak i
barnehage. Det betyr at bemanning ikke økes for neste barnehageår før det eventuelt totalt sett er
behov for dette, og dette vil barnehagen ha oversikt over i mars 2019 (etter hovedopptak). Det som
kan gjøre at det blir nødvendig med høyere bemanning og flere plasser, kan være tendensen med at
folk ønsker flere dager per uke til sine barn. Med så stor usikkerhet har vi ikke grunnlag for å gjøre
endringer for høst 2019, og vi må komme tilbake til dette i tertialrapportene.
Når det gjelder foreldrebetaling, er makspris i statsbudsjettet lagt til kr 2 990,-, fra januar
2019 og 3 040 fra august 2019. Vi legger opp til å følge maksprisen. Det som er utfordringen
med å budsjettere foreldrebetaling, er at det er en god del som kommer inn under grensen for
redusert foreldrebetaling. I tillegg har vi søskenmoderasjon. Vi har gjort et anslag ut fra
situasjonen per nå.
Det er ellers gjort noen mindre oppjusteringer av vikarbudsjett mv etter av behovet er vurdert.
Helse og familie
Total ramme

Endring i
Endring Årsverk
Årsverk
Andel av
ramme
i%
18
19
utgifter til lønn*
37 906 500
6 317 800 20,00
44,34
50,12
58,04%
*Andel av årsverk til lønn er utenom introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad.
Dette er et område med mange ansvarsområder, og vi beskriver område for område både når
det gjelder årsverk og andre endringer. Enhetens budsjett er utfordrende å legge fordi det er
mange usikkerhetsmomenter knyttet til for eksempel mottak av flyktninger, kostnader
legetjenesten, endringer i omsorgslønn habilitering med mer.
Dette er også den enheten med sterkest vekst, og mange av tjenestene her er de områdene det
har vært satsinger på fra sentralt hold de siste årene: Rus/psykiatri, helsestasjon, habilitering,
barnefattigdom, deltakelse i arbeidslivet for unge som har falt utenfor.
Samtidig som veksten er stor på denne enheten, bidrar også flyktningeområdet til at endring
av rammen blir stor, fordi det forventes en stor nedgang i inntektene enn i utgiftene
kommende år.
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En sterk vekst på disse områdene er problematisk med tanke på inntektene for kommunen
totalt, da vi har den rammen vi har. Det er viktig at så mange som mulig av tiltakene som
settes inn her er forebyggende og gir brukerne bedre livskvalitet, samtidig som kommunen får
reduserte kostnader på sikt.
På grunn av den sterke veksten i utgifter på dette området har rådmannen satt krav til en
innsparing på kr 350 000,-, eller 50 % stilling.
Psykiatri- og rustjenesten:
Det er ansatt 100 % psykolog. Denne utgiften dekkes av tilskudd fra staten og ved at
Evjeklinikken dekker 40 % av denne. 20 % av stillingsressursen går inn i det nyopprettede
området familiesenter, der det er 40 % stilling totalt.
Det skal også ansettes 100 % ruskonsulent der vi får tilskudd fra Fylkesmannen. Dette
tilskuddet kan en få i maksimalt fire år, men det blir noe redusert hvert år.
Flyktningetjenesten
Vi har lagt til grunn mottak av 10 flyktninger. Men det er høyst usikkert om vi får anmodning
om et slikt mottak. Det er fattet et politisk vedtak på at det i perioden 2016-2019 skal tas imot
70 flyktninger. Det er da et vedtak på 15 flyktninger i 2019. Budsjettet samsvarer da ikke med
politisk vedtak, men er allikevel mer realistisk enn å kunne motta 15 flyktninger.
Anmodningsbrevet fra Imdi kommer trolig i løpet av november.
Inntektsanslaget for integreringstilskudd flyktningetjenesten går ned for 2019, med 2,561 mill
til 12,278 mill. Forventet utgift til introduksjonsstønad går bare ned med 0,371 mill.
Av andre endringer er det slik at flyktningetjenesten må dekke utgifter til lovpålagt aktivitet
om sommeren for flyktninger som har norsk med samfunnskunnskap. Lærere har lenger ferie
enn flyktningene har, så det betyr at det er noen uker da de ikke har tilbud. Det er da valgt å
ha lærervikar i sommerperioden. Dette er en merutgift på rundt kr 130 000, denne er
innarbeidet i budsjettet.
Totalt sett blir det da slik at mens flykningetjenesten bidro med netto «inntekt» i
kommunebudsjettet på 4,755 mill i 2018, er tilsvarende tall for 2019 2,402 mill. Differansen
her er 2,353 mill, og dersom en ser på utgiftsrammen for hele helse og familie, utgjør da dette
2,353 mill av total økning på 6,318 mill.
Helsestasjonen
Her har det vært tilført midler gjennom en opptrappingsplan – det har ikke vært øremerkede
midler, men de har kommet som en del av veksten i de frie inntektene. Dette utgjør kr
649 000,- og midlene er tilført i sin helhet. Det er ikke store endringer her, men 20 % av
midlene som har kommet gjennom opptrappingen vil i løpet av året bli lagt inn som økning i
stilling.
Legetjenesten
Dette området består av både legekontor Evjeheimen, legesenteret på Verksmoen og
legevakt/daglegevakt. Legetjenesten er budsjettert med en kostnad på 5,917 mill i 2019, det
er 1,519 mill høyere enn i 2018, eller en oppgang på 34,54 %. Endringer i køh (kommunal
øyeblikkelig hjelp)-tilbudet står for deler av denne økningen, for her har vi hatt en overføring
fra køh til legevakt, som vi regner med kan bli redusert i 2019. Dette er kun en intern
overføring, men den får betydning fordi køh ligger under pleie og omsorg, mens legetjenesten
sorterer under helse og familie. Reduksjon av denne overføringen vil derfor gi økte utgifter i
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helse og familie. Samtidig vil dette føre til at Bygland må betale mer for tilbudet i legevakten,
så total virkning av reduserte overføringer fra køh og økt inntekt fra Bygland er 0,450 mill.
Det er også lagt inn økte kostnader i legetjenesten for 2017 pga vikar, det er beregnet å ha
vikar fram til september da vi håper å ha ny lege på plass. Dette vet vi imidlertid ikke per i
dag. Det er lagt inn i underkant av 400 000,- i merutgift vedr. vakans i fastlegehjemmelen i
deler av året.
Budsjettet for legetjeneste er ellers justert ut fra erfaringstall og inngåtte avtaler. F. eks. gir
økning i satsen på basistilskuddet økte utgifter. Listen på Evjeheimen legekontor har heller
ikke blitt bygget opp slik det var ønsket, og det gir økte utgifter fordi vi må påregne at et
større antall pasienter er tilknyttet Evje legesenter enn det vi antok da budsjettet for 2018 ble
lagt.
Vi vet at dette er et område med stor usikkerhet, og usikkerhet vedr. legesituasjonen vil trolig
også bidra til at vi må komme tilbake til dette området med budsjettjusteringer i løpet av året.
NAV
Dette området består av to ansvar: NAV kommune, og boligadministrasjon NAV. Budsjettet var i
2018 på 8,073 mill, i 2019 er det 8,955 mill, altså en økning på 0,883 mill eller 10,94 %.
I 2018-budsjettet ble 30 % vakant stilling omgjort til fast, for å bruke til tjenesten gjeldsrådgivning.
Det ble også lagt inn en økning i kjøp fra staten, der vi i tillegg til leder i 50 % stilling nå også
betaler for 35 % stilling. Det har betydd en tiltrengt økning i ressursene for det kommunale NAVkontoret.
I 2019-budsjettet er det lagt opp til et nytt årsverk på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i
handlingsplan mot barnefattigdom – det er opprettet et toårig prosjekt innen tiltaket arbeid og
utdanning. NAV har også fått tilskudd til å tilsette boveileder – dette er et treårig prosjekt der
prosjektmidlene kommer fra fylkesmannen. Denne stillingen er imidlertid lagt under avdeling for
Habilitering, ambualant team.
Utover økning til et nytt årsverk, er det forventet noe økning i utgiftene til sosialhjelp. Dette er på
bakgrunn av lovendringer som gjør det vanskeligere å komme under den statlige ytelsen AAP
(arbeidsavklaringspenger). Økningen totalt sett her er kr 80 000,-. Det er også lagt inn
prisjusteringer, f.eks. er avtalen om kjøp av tjenesten «Aktiv i Evje og Hornnes» økt med deflator.
Habilitering
Budsjettet på dette området endres fra 13,635 mill i 2018 til 15,174 mill i 2019. Det er en økning
på 1,539 mill eller 11,28 %.
Pga endringer i tjenesten og sammensetning av brukere økes årsverkene med totalt 2,14. Et av
disse årsverkene er prosjektstilling som boveileder (nevnt under NAV). Denne er finansiert av
prosjektmidler. Det er økning på 80 % i Malmvegen Dagsenter, men her vil det komme inntekter
fra Bygland kommune som kjøper tjenester. Ellers er det en mindre økning (18%) på
omsorgslønn, og det er lagt inn 20 % stilling som saksbehandler. Det er noe økning til avlastning,
samtidig som det er nedgang på andre brukere.
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Det er noe nedgang i inntekter vedr. ressurskrevende brukere pga høyere innslagspunkt, og det er
foretatt noen andre, mindre justeringer, bl.a. nedgang i inntekter på Hovslagerveien pga bruker der
vi ikke kan kreve husleie.
Fengselshelsetjenesten
Pga flere innsatte med mer sammensatte helseutfordringer er det lagt opp til en øke på 8 %
lege (til 16 %) og 50 % (til 120 %) sykepleier. Det påregnes også at vi skal få mer tilskudd.
Andre ansvarsomåder
Under dette kommer administrasjon, fysioterapi, miljørettet helsevern og ergoterapeut. Det er
ikke store endringer på noen av disse områdene, kun justering av lønn og tilskudd etter nye
tariffer.
Pleie og omsorg
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
42 900 700
1 494 300
3,61
63,53

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
63,98
90,24 %

Det er her økt med 0,4 årsverk på Evjeheimen i forbindelse med endring av middagsmåltid.
Som nevnt innen avsnittet satsinger innenfor veksten i frie inntekter er kr 72 000 tilført ansvar
hjemmesykepleie fordi det innen dette området har blitt merarbeid knyttet mot pasienter innen
rusfeltet. Dette er tenkt som start på et nytt årsverk i hjemmesykepleien, som skal opptrappes
til 100 % i 2021. Dette er også i tråd med føringene i kommuneplanen.
Som nevnt under avsnittet om legetjenesten er det stor uvisshet rundt køh. Det ligger en
utgiftsramme på 1 mill her. Dette området må vi komme tilbake til i løpet av året, men vi har
ingen grunn til å påregne at det vil bli en stor overskridelse her per nå.
Utover dette er inntektsanslag mv. oppdatert ut fra det vi ser, og det er foretatt noen mindre
justeringer.

Lokalmedisinske tjenester
Total
Endring i
Endring i Årsverk
ramme
ramme
%
18
1 534 165
-34 435
-2,20
4,13

Årsverk
Andel av utgifter til
19
lønn
4,13
83,72 %

Alle fire kommunene i Setesdal er nå med i samarbeidet. Det som ligger i samarbeidet
framover er: Interkommunal samhandlingskoordinator, koordinator hukommelsesteamet,
interkommunal ruskoordinator, ikt-systemansvarlig/superbruker, kardiologi, interkommunal
audiograf og kreftkoordinator.
Et interkommunalt samarbeid på disse feltene gir muligheter til å få prosjektmidler til å
finansiere tiltak. Enheten følger dette opp kontinuerlig.
Rammeområde 52 – Enhet for drift og forvaltning
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Total
Endring i
Endring i Årsverk
Årsverk
Andel av utgifter til
ramme
ramme
%
18
18
lønn
29 819 235
235
0
31,67
30,62
43,70 %
(Kommentar: Årsverk er inklusiv selvkostområdene. Endring i årsverk er hovedsaklig innen
disse områdene)
Justeringer og naturlige svingninger innen enheten.
Tilskudd til bygging av fiber, private husholdninger, er ut fra det vi vet per nå justert fra 1,200
mill i 2018 til 0,320 mill i 2019. Dette er et anslag.
Det er lagt inn kr 100 000 + mva til nødvendig konsulent i forbindelse med kommuneplanens
arealdel. Det er også lagt inn kr 100 000 + mva til flomsonekartlegging, et prosjekt som er
påbegynt i 2018, men der det vil komme utgifter i 2019.
Utgifter til strøm har en sterk økning i forhold til da opprinnelig budsjett for 2018 ble lagt, og
her er det økt med 1,050 mill.
Når det gjelder leie av midlertidige skolelokaler, ble det nevnt i innledning at det her ble en
økt utgift på rundt 600 000,- i 2019. 200 000,- er lagt på Evje barneskole, mens øvrige utgifter
til leie er lagt under drift og forvaltning. Enheten har samtidig fått et innsparingskrav på kr
200 000,- som den har signalisert kan dekkes av generelt vedlikeholdsfond om dette skulle bli
nødvendig.
Når det gjelder selvkost, ligger dette området med en inntekt på kr 401 700,-. Dette er fordi
gamle underskudd på området renovasjon skal dekkes inn.
Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet er bygd opp med en inntekts- og en utgiftsside. Finansiering av prosjektene,
utenom inntekter som hører til et spesielt prosjekt (f.eks. spillemidler) er lagt inn felles.
Vedtatt handlingsregel for gjeld legger føringer for hvordan vi skal legge opp
investeringsbudsjettet. Regelen sier bl.a. at vi skal ha 15 % egenkapital i våre prosjekter, og det
skal være utenom tilskudd til enkeltprosjekter, og utenom merverdiavgiftskompensasjon. Da har
vi følgende finansieringskilder: Salg av eiendommer og driftsmidler mv i investeringsregnskapet,
bruk av investeringsfond eller bundne driftsfond, bruk av disposisjonsfond og overføring fra drift.
Kommunen har til opplysning per dags dato ikke investeringsfond.
Dersom vi bruker disposisjonsfond i investering, bør vi sørge for å sette av mer i drift enn det som
brukes i investering. Det klarer vi i ikke i 2019. Det er lagt opp til å sette av 1,421 mill, og bruk i
investeringsregnskapet er kr 4,548 mill. Vi påregner likevel at våre disposisjonsfond ved utgangen
av 2019 vil ligger i underkant av 11% av driftsinntektene, og slik sett vil vi ha en god reserve.

Finansiering av investeringene
Utenom merverdiavgiftskompensasjon, som vi tar med på hvert enkelt prosjekt, har vi
følgende finansiering:
 Salg av tomter/fast eiendom
kr 100 000, Mottatte avdrag på lån (utenom startlån)
kr 30 000, Bruk av disposisjonsfond
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 Lån (utenom startlån)

kr 23 500 000,-

I 2019 har vi lagt til grunn at vi vil motta siste del av spillemidler for flerbrukshall, 7,500
000,-. Dersom dette skulle vise seg å ikke stemme, må vi justere investeringsbudsjettet.

Overførte og endrede prosjekter
Det gjøres oppmerksom på at når det gjelder overførte prosjekter vil det også komme en sak
våren 2019, der en går gjennom alle investeringsprosjektene og justerer 2019-budsjettet i
forhold til reelt forbruk pr 31.12.18. Noen prosjekter overføres allerede nå.
Møbler Evje kino
Det er lagt inn kr 312 500,-, hvorav mva 62 500,- til møbler ved Evje kino. Dette dreier seg
om bord og stoler til planet framfor scenen, de fastmonterte kinostoler er fjernet for at salen
skal egne seg bedre for flerbruk. Det skal kjøpes inn bord på hjul med vippeplater, slik at det
raskt og enkelt kan ommøbleres etter behov og ved ulike arrangementer. Videre trengs det ca.
160 – 170 like stoler, som er gode å sitte i over litt tid (1,5 – 2 timer av gangen) og som kan
rekkekobles. Prosjektet var planlagt i 2018, men det har ikke blitt tid til å gjennomføre det, og
det foreslås derfor overført.
Trampoline Furuly fritidspark
Det legges inn kr 150 000,-, hvorav mva kr 30 000,-til sikrere trampoline med gummidekke
rundt på Furuly: 1 stor eller 2 små. Prosjektet finansieres via spillemidler (kr 75 000), mottatt
gave (kr 6 500,-) og enhetsfond kultur (kr 38 500,-). Prosjektet var planlagt gjennomført i
2018, men det har ikke blitt tid til gjennomføring, og det foreslås derfor overført.
Andre prosjekter
Vann/avløp
Ihht økonomiplanen skal det hvert år være en fast ramme på kr 3 750 000,-. Denne er lagt inn.
Egenkapitalkrav klp
Dette er en fast post hvert år. Vi kjenner ikke sikkert konkret beløp i 2019, men har lagt inn kr
780 000,-.
Ikt i skolen
Dette er også en fast, årlig investering. Det legges inn midler til kjøp av klassesett til 8. klasse. Kr
325 000,- legges inn, herav merverdiavgift kr 65 000,-.
Renovering spesialfløy ungdomsskolen
I andre tertialrapport 2018 ble det varslet ekstra utgifter vedr. dette prosjektet, men at de ville
komme i 2019. Det er derfor lagt inn 2 500 000,-, hvorav merverdiavgift kr 500 000,-. Dette skal
også gi noe mindre utgifter når prosjekt vedr. videre renovering av ungdomsskolen kommer senere
i økonomiplanperioden.
Inventar spesialfløy ungdomsskolen
I forbindelse med renoveringen er det også behov for innkjøp av noe nytt inventar,
kostnadsberegnet som følger:
Bord og stoler tegne- og tekstilrom.
80’ + mva
Arbeidsbord og høvelbenker sløyd.
62’ + mva
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Verktøytavler og oppheng
Kontormøbler administrasjon.
Totalt

15’ + mva
52’ + mva
209 + mva

På denne bakgrunn er det lagt inn kr 262 500,- hvorav merverdiavgift kr 52 500,-.
Renovering Evje barneskole
Dette følger kostnadsanslaget i økonomiplanen, det er lagt inn totalt kr 31 650 000 i 2019,
hvorav merverdiavgift kr 6 330 000,-. Samme beløp er lagt inn i 2020.
Apparater uteområde Evjeheimen
Dette følger av et tiltak under kommuneplanen: Jobbe for utbedring av
uteareal/nærmiljøanlegg i kommune. Det er her spilt inn å legge til rette for slike apparater i
parken rundt Evjeheimen, for å legge til rette for enkel trening. Det er lagt inn kr 125 000,-,
hvorav merverdiavgift kr 25 000,-.
Renovering idrettsbygg
Dette er et vedlikehold som er så omfattende at det må klassifiseres som renovering. Det
legges derfor inn som investering, total utgift kr 1 358 700,-, hvorav merverdiavgift kr
271 700,-.
Fortau ved Hornnes barneskole
Dette er et tiltak under trafikksikkerhetsplanen, og går ut på å legge til rette fortau mellom
barneskolen og barnehagen på Hornnes, det er per i dag ingen god trafikksituasjon for de
skolebarna som skal gå der samtidig som foreldre kjører barn inn til barnehagen. Ihht
kommuneplanen skal det brukes årlig kr 250 000,- netto vedr. trafikksikkerhetsplanen.
Ettersom det da brukes en større sum i 2019 (kr 440 000,- eks. merverdiavgift, inkl.
merverdiavgift kr 550 000,-) settes det kun av et mindre beløp i 2020, deretter er årlig netto
sum i økonomiplanen kr 250 000,-.
Fornyelse maskinpark.
Denne følger vedtatt økonomiplan fra 2017, og det er satt av kr 1 250 000,-, hvorav
merverdiavgift kr 250 000,-. Det skal i 2019 kjøpes en hjullaster, da den gamle er slitt og
mindre driftssikker enn tidligere. Det skal enten kjøpes en ny eller en nyere brukt.
Buss med rullstolheis
Det er satt av kr 200 000,- til dette prosjektet. Bussen kommunen har er gammel og det er
nødvendig med fornyelse for å ha driftssikkerhet framover.
Startlån
Det er lagt inn et utlån på 7,5 mill i 2019, og dermed også tilsvarende låneopptak. Det er lagt
opp til at vi skal betale ned startlån med 1,186 mill, og at vi skal motta 1,000 i avdrag inn.
Disse postene må vi følge opp gjennom året.
Ikke prioritert investering
Evje ungdomsskole har meldt inn behov for å gjøre noe med akustikk i
forsamlingsrom/musikkrom ungdomsskolen. Dette på bakgrunn av at det i dette rommet er
slike lydforhold at snakk og støy fra elever virker svært forstyrrende på undervisninga. Saken
er meldt inn som avvik. Investeringen er på rundt 100 000,- + merverdiavgift, og er å
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foregripe investeringer som vil komme når bygget skal rehabiliteres i 2020/2021. Dette er
ikke lagt inn, fordi det vil bli fulgt opp i rehabiliteringen av bygget.

Formelt grunnlag
Kommunestyret skal vedta budsjettet innen 31.12 året før budsjettåret, jfr kommuneloven §
45. Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet, og innstilling skal ligge
ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Det er krav til at
budsjettet skal være realistisk.
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Tall i 1000 kroner
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekter og formue 1)
Ordinært rammetilskudd 1)
Eiendomsskatt
Andre direkte eller indirekte skatter 2)
Andre generelle statstilskudd 3)
Sum frie disponible inntekter
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte 4)
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
AVSETNINGER OG BRUK AV
AVSETNINGER
Dekn. Tidl. Års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger 5)
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger 6)
Netto avsetninger
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Opprinnelig
budsjett 2019

Opprinnelig Regnskap
budsjett 2018 2017

-81 750
-140 200
-3 070
-1 696
0
-226 716

-80 800
-132 900
-3 460
-1 646
0
-218 806

-77 988
-128 709
-3 904
-1 701
0
-212 301

-11 190
0
5 678
0
8 980
3 468

-10 789
0
4 974
0
9 088
3 274

-10 872
0
4 944
0
8 036
2 108

0
1 421
801
0
0
-1 100
1 122

0
3 902
746
0
0
-1 100
3 548

0
12 105
826
-12 372
0
-878
-319

0
-222 126
222 126
0

0
-211 985
211 985
0

2 156
-208 356
203 374
-4 982

1) Dette er et anslag ut fra framlagt statsbudsjett i oktober. Vi har brukt prognosemodell fra ks.
2) Andre direkte og indirekte skatter består av naturressursskatt kr 950.000,- og konsesjonsavgift kr
746.000,3) Generelle statstilskudd er budsjettert på de enkelte enhetene, budsjettskjema 1b, og framgår derfor
ikke her.
4) Renteinntekter og utbytte er budsjettert med (alle tall i hele 1000):
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Utbytte
Ordinære renteinntekter
Forsinkelsesrente
Andre renteinntekter
Startlån
Totalt
Av utbytte utgjør agder energi 9,038 mill

9 058
1 700
30
10
392
11 190

5) Avdragene er beregnet ut fra nedbetalingsplaner og skal være over
minimumsavdrag.
6) Bruk av og avsetning til bundne fond gjelder konsesjonsavgiftsfond
(kraftfond).
Øvrig bruk av og avsetning til bundne fond er i budsjettskjema 1b.
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Budsjettskjema 1B
Driftsbudsjettet, fordelt på Resultatenhet
Tall i 1 kroner
Driftsutgifter pr. Resultatenhet
Politiske styrings og kontrollorganer
Sentraladministrasjonen
Leirskolen
Støttetiltak
Kultur
Hornnes skule
Evje Barneskule
Evje Ungdomsskule og voksenopplæring
Enhet for barnehage
Midt-Agder Barnevern og ppt
Helse- og familie
Pleie- og omsorg
Lokalmedisinske tjenester
Drift og forvaltning
Selvkost
Finans
Reservert for lønn/pensjon
Sum fordelt

Opprinnelig
budsjett 2019
2 751 800
31 994 800
0
0
6 692 100
12 043 200
19 596 100
18 575 900
18 981 400
11 002 700
37 906 500
42 900 700
1 534 165
29 819 235
-401 700
-9 844 300
-1 426 200
222 126 400

Opprinnelig Regnskap
budsjett 2018 2017
2 320 200
31 777 000
0
734 900
6 893 600
10 987 100
18 301 500
16 363 600
19 566 800
11 248 600
31 588 700
41 406 400
1 568 600
29 819 200
-253 800
-8 910 800
-1 427 000
211 984 600

2 405 965
32 411 182
0
19 611
6 594 464
10 532 042
18 506 692
15 278 026
18 725 587
11 266 144
29 494 405
39 860 260
1 100 895
28 714 358
102 692
-8 058 436
-3 579 908
203 373 979
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Tall i 1000 kroner
INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskuttering
Avdrag på lån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Merverdiavgiftskompensasjon
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet:
Bruk av fritt disposisjonsfond
Bruk enhetsfond kultur
Totalt brukt disposisjonsfond
Bruk av bundne investeringsfond

Oppr.
budsjett
2019

Oppr.
budsjett Regnskap
2018
2017

42 587
7 500
1 286
780
0
0

25 548
5 000
1 101
700
0
0

52 299
3 253
850

52 152

32 349

56 904

-31 000
-100
-7 575
-7 770
-1 115
0
-47 560

-21 000
-50
-2 475
-4 360
-1 831
0
-29 716

-21 112
-12
-24 367

0
0
-4 593

0
0
-2 633

-3 237
0
-7 062

-52 153

-32 349

-56 904

0

0

0

0
502

-1 115
0
-46 605

4 548
39
4 586
7
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BUDSJETTSKJEMA 2B
Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekt
Alle tall i 1000 kroner
Oppr. bud 2019

Oppr. bud 2018

Regnsk. 2017

42 587

25 548

52 299

0
0
0
0
0
325
0
2 500
263
31 650
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 750
0
0
313
0
0
0
150
1 359
0
0
0
0
550
0
0
0
1 250
200
0
153

0
0
0
0
0
325
0
11 500
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 750
0
0
313
0
0
0
150
0
2 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500
0

2 000
287
422
153
312
284
7 034
190
0
0
134
980
0
559
0
19 441
1 667
475
287
196
1 420
185
313
166
802
0
617
1 061
0
150
140
106
0
0
222
5 941
131
233
0
148
1 365
1 231
0
0
2 813
153

42587

25548

51618

Fra budsjettskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler

Fordeling på Prosjekt
2000
3000
3002
3006
3007
334
365
375
3750
379
4007
4011
4014
4015
4020
427
5000
5001
5002
5500
5501
5502
554
584
585
599
627
6500
6502
678
681
682
686
687
7000
761
7610
7611
7617
762
764
8000
8500
8501
902
980

Overtakelse av Stusslistugu
Renovering uteområdet Evje-skolene
Naturbarnehage Hornnes
Møbler og utstyr voksnoppløringssenter
Smartboard.
Ikt i skolen - satsning fra 2010
Flerbrukshall
Renovering spesialfløy ungdomsskolen
Inventar rehabilitering spesialfløy/usk
Renovering Evje barneskole
Oppgrad,HDform. tv E.heim/H.heim 16
Evjeheimen diverse oppgradering 2017
Dagaktivitetstibud ved Hornnesheimen
Uteområde Evjeheimen
Apparater Uteområde Evjeheimen
Ombygging Evjeheimen 2012
Thulitten oppgradering 2017
Oppgradering VA Tingberget 2017
Digitalisering VA ledningsnett
Kameraløsning Fennefoss renseanlegg
Innløpsrister Fennesfoss renseanlegg
VA-ledning Verksmoen
PLS-styring Fennefoss renseanlegg
Svarteveien VA
Sindremoen VA
ikke spes va i økonomiplanen
Vei ned i bukta - Furuly fritidspark
Oppgradering kino
Møbler Evje kino 2018
Friidrettsanlegg Hornnes
Friidrettsanlegg Hornnes tidtakerbu
Friidrettsanlegg Hornnes lager
Nye trampoliner 2018
Velikehold Idrettsbygg
Fortau Verksvegen
Kalkdoserer
Kalkdoserer: Engen
Kalkdoserer: Skjerka
Fortau Hornnes bsk
Miljøgate Evje sentrum
Areal utenfor banken
Kjøp Evjevegen 17 – 2017
Fornyelse maskinpark fra 19
Buss med rullestolheis
Brannstasjonen: Garasje
Hornåsen byggfelt, utbyggingsavtale

Sum fordelt
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Økonomisk oversikt - Drift
Tall i 1000 kroner

Oppr. budsjett Oppr. budsjett
2019
2018

Regnskap
2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leigeinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og inndirekte skatter
Sum driftsinntekter

-9 464
-35 866
-26 972
-140 200
-13 657
-610
-81 750
-3 070
-1 696
-313 285

-9 231
-35 237
-23 712
-132 900
-15 438
-435
-80 800
-3 460
-1 646
-302 859

-9 039
-32 907
-39 135
-128 709
-17 596
-2 121
-77 988
-3 904
-1 701
-313 098

DRIFTSUTGIFTER
Lønsutgifter
Sosiale kostnader
Kjøp som inngår i kommunal prod.
Kjøp som erstattar egen prod.
Overføringer
Avskrivinger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

166 403
37 148
41 380
41 257
23 443
14 500
-366
323 765

159 224
35 649
39 993
37 857
25 478
11 339
-1 445
308 095

163 023
36 307
44 143
41 700
20 752
11 802
-1 588
316 139

10 480

5 236

3 041

-11 190
0
-60
-11 250

-10 789
0
-100
-10 889

-10 880
0
-99
-10 979

5 678
0
8 980
60
14 718

4 974
0
9 088
100
14 162

4 968
0
8 036
51
13 055

3 468

3 274

2 076

-14 500
-552

-11 339
-2 830

-11 802
-6 685

Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst Finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter, provisjon og andre finansutg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivinger
Netto driftsresultat
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BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidlegere års regnskapsmessige mindre
forb.
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overføring til investeringsregnskap
Dekning av tidligere års regnskapsmessig
merforbruk
Avsetning disposisjonsfond
Avsetning til bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat korr for bundne fond
Netto driftsresultat korr for bundne fond i %

0
0
-1 939
-1 939

0
-50
-1 927
-1 977

-12 372
-258
-6 151
-18 781

0

0

3 237

0
1 421
1 070
2 491

0
3 902
905
4 807

0
14 300
2 947
20 484

0

0

-4 982

-552
-1 421
0,18

-2 830
-3 852
0,93

-6 685
-9 889
2,13
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Økonomisk oversikt –
Investering
Tall i 1000 kroner

INNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eierruttak
Sum inntekter

Oppr. budsjett Oppr. budsjett
2019
2018

Regnskap
2017

-100
0
-7 854
0
-7 575
0
-15 529

-50
0
-4 360
0
-2 475
0
-6 885

-12
0
-8 457
-11 261
-4 649
0
-24 378

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm. egenprod.
Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.
Overføringer inkl. merverdiavgiftskompensasjon
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Fordelte utgifter
Sum utgifter

0
0
34 737
0
7 849
0
0
42 586

0
0
21 188
0
4 360
0
0
25 548

45
12
43 109
0
8 452
0
0
51 618

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekking av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov

1 286
7 500
780
0
0
0
9 566
36 623

1 101
5 000
700
0
0
0
6 801
25 464

850
3 253
681
0
0
502
5 286
32 525

-31 000
-1 030
0
0
0
-4 586
0
0
-7
-36 623

-21 000
-1 831
0
0
0
-2 633
0
0
0
-25 464

-21 112
-1 115
0
-3 237
0
-1 965
0
0
-5 097
-32 525

0

0

0

FINANSIERING
Bruk av lån
Mottatt avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Overføringer fra driftsregnskap
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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Utvikling i gjeld og handlingsregel for gjeld
Inntekter
Gjeld 01.01 - utenom startlån
+ lån
-avdrag
Gjeld 31.12
Gjeld i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond per 01.01 (anslag):
Bruk disposisjonsfond investering
Bruk disposisjonsfond drift
Avsetning disposisjonsfond drift
Netto bruk disposisjonsfond
Disp.fond 31.12: (anslag)
Disposisjonfond i % av inntekter
Tabellen viser at vi holder oss innenfor handlingsregel for
gjeld.
Tabellen viser også et anslag for utvkling i disposisjonsfond.

Startlån
Gjeld 01.01
+ lån
-avdrag
Gjeld 31.12
Tabellen viser forventet utvikling for startlån med et
låneopptak på 7,500 mill.

2019
313 285
219 540
23 500
-8 980
234 060
74,71
37 000
-4 586
0
1 421
-3 166
33 834
10,80

2019
26 066
7 500
-1 286
32 280
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Betalingssatser for enheter innen helse og sosial
Justerte priser pr 10.12
TJENESTE
Husleie omsorgsboliger Evjeheimen( 2 soverom)
Husleie omsorgsboliger Evjeheimen
Husleie omsorgsboliger Hovslagerveien
Husleie omsorgsboliger Tingberget
Husleie hybler, omsorg
Husleie fotpleie/frisør
Min.pens. hjemmehjelp, pr mnd
Hjemmehjelp timebetaling
Amb. vaktmester timebetaling
Middagskjøring til hjemmeboende ( pr. stk )
Alarmtelefon pr. mnd. mobil
Alarmtelefon pr. mnd. under 2G
Alarmtelefon pr. mnd. over 2G
Leie av handicapbuss pr. km
Varmtvannsbasseng ( pr.time )
Varmtvannsbasseng Hele bassenget, grupper. Pr time
Leie av konferansesal. ( priv. )
Leie av stue. ( priv. )
Leie av stue og konf.sal.( priv. )
Leie av konferansesal. ( møte. )
Leie av stue. ( møte. )

Budsjett 19 Budsjett 18
9.353
9.045
8.183
7.914
8.183
7.914
6.014
5.816
4.448
4.302
2.451
2.370
Makspris
Makspris
185
180
230
225
100
100
370
360
170
165
220
215
5
5
80
75
800
750
800
800
600
600
1300
1300
500
500
400
400
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Betalingssatser
SFO 2019, Evje barneskule og Hornnes barneskule
Leie Evje barneskule 2019
Betalingsatser SFO
Timer pr. uke
Opp til 5,5
6-10,5
11-15,5
16 og over
Ekstra kjøp pr time
Betalingssatser utleie
Svømmehallen
Næringsdrivende/private/andre kommuner mv,
svømmehallen
Badstue

Satser 01.01.18 Satser 01.01.19
820,840,1 370,1 400,1 810,1 850,2 310,2 360,40,41,Pr. time 2018
Pr.time 2019
215,220,645,60,-

660,65,-

Utleie Evje Flerbrukshall
Per time
Trening kveldstid, hel hall
Trening kveldstid, 2/3 hall
Trening kveldstid, 1/3 hall
Lørdag/søndag, idrettsarrangement

270,225,185,450,-
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Betalingssatser i kulturskolen 2018 - 2020
Tilbud i
2016/
2017 /
2018/
2019 /
Kulturskolen
2017
2018
2019
2020
Sang
1400,1400,1400,1500,Trommer
1400,1400,1400,1500,Gitar
1400,1400,1400,1500,Elektrisk gitar
1400,1400,1400,1500,Bass
1400,1400,1400,1500,Piano
1400,1400,1400,1500,Hardingfele
1400,1400,1300,1300,Fiolin
1400,1400,1300,1300,Band
1200,1200,1200,1300,Kunst
1600,1600,1600,1700,Dans
700,750.
Musikkteknologi
700,750,Kor/musikal
700,750,Drama
700,750,Korps
600,?
Fra og med elev nr 3 i samme familie, gis det søskenmoderasjon. ½ pris på den/de nye
elevene.
Instrumentleie per semester

kr 250,-
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Drift
Gebyrregulativ for 2019.
Vann- og avløpsgebyrer
Jfr. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Satsene er eks. mva.
Vanngebyrer:

2018

2019

Abonnementsgebyr

kr 1.724,-

kr 1.624,-

Målt forbruk, pris /m3

kr 14,60

kr 13,70

Tilkoblingsgebyr

kr 10.000,-

kr 10.000,-

Abonnementsgebyr

kr 2.844,-

kr 2.694,-

Målt forbruk, pris /m3

kr 21,-

kr 20,50

Tilkoblingsgebyr

kr 10.000,-

kr 10.000,-

Standard I

kr 2.752,-

kr 2.820,-

Standard I – felles

kr 1.668,-

kr 1.710,-

Kompostering I

kr 1.872,-

kr 1.920,-

Kompostering I – felles

kr 1.384,-

kr 1.420,-

Alternativer, tilleggsgebyr:
- Matavfall (brun) dunk 240 l
- Restavfall (svart) dunk 240 l
- Matavfall (brun) dunk 360 l
- Restavfall (svart) dunk 360 l
- Papir (grønn) dunk 360 l
- Restavfall (svart) dunk 660 l
- Papiravfall (grønn) dunk 660 l
- Glass/metall (grønn) dunk 660 l

kr 720,kr 796,kr 952,kr 1.184,kr 952,kr 3.716,kr 2.132,kr 3.880,-

kr 738,kr 816,kr 976,kr 1.214,kr 976,kr 3.808,kr 2.184,kr 3.976,-

Hytte, fritidsbolig

kr 1.428,-

kr 1.464,-

Avløpsgebyrer:

Renovasjonsgebyrer
Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.
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Slamtømmingsgebyrer
Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.

Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert 2 år.

2018

2019

Tank < 4,5 m3, (minstepris)

kr 1.336,-

kr 1.270,-

Tank 4,5 m3 – 7,5 m3

kr 2.052,-

kr 1.952,-

Tank 7,5 m3 – 10,5 m3

kr 2.472,-

kr 2.352,-

Tank 10,5 m3 – 13,5 m3

kr 3.194,-

kr 3.032,-

Tank 13,5 – 16,5 m3

kr 3.400,-

kr 3.232,-

Fellestank < 4,5 m3

kr 672,-

kr 640,-

kr 1.026,-

kr 976,-

kr 470,-

kr 450,-

Tank < 4,5 m3, (minstepris)

kr 2.386,-

kr 2.268,-

Tank 4,5 m3 – 7,5 m3

kr 3.526,-

kr 3.352,-

Tank 7,5 m3 – 10,5 m3

kr 4.474,-

kr 4.250,-

Tank 10,5 m3 – 13,5 m3

kr 5.100,-

kr 4.844,-

Slam 20 m3

kr 7.882,-

kr 7.488,-

Fellestank < 4,5 m3

kr 1.196,-

kr 1.136,-

Volum utover forannevnte, pris pr m3

kr

kr 450,-

Fellestank

4,5 – 7,5 m3

Volum utover forannevnte, pris pr m3
Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert år.

470,-

Tømming på bestilling (såkalte ”tette tanker uten utløp” og ved tømming på ordinære anlegg
utenom planlagt tid)
Tank < 4,5 m3, (minstepris)

kr 2.575,-

kr 2.446,-

Tank 4,5 m3 – 7,5 m3

kr 3.712,-

kr 3.526,-

Tank 7,5 m3 – 10,5 m3

kr 4.705,-

kr 4.472,-

Tank 10,5 m3 – 13,5 m3

kr 5.034,-

kr 4.784,-

Volum utover forannevnte, pris pr m3

kr 470,-

kr 450,-

Tillegg for nød-tømming utenom arbeidstid, gjelder alle tanker

kr 5.000,-

kr 6.000,-
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Husleietakster for aldersboliger

2018

2019

Leilighet 35m2: (nr. 402, 403, 404, 406, 407, 413, 414)

kr 4.288,-

kr 4.434,-

Leilighet 47m2: (nr. 401, 405, 408, 412, 415) )

kr 5.080,-

kr 5.253,-

Leilighet 68m2: (nr. 409, 410, 411, 416, 417, 418)

kr 6.660,-

kr 6.886,-

Leilighet ved Hornnes heimen ”hønsehuset”

kr 5.908,-

kr 6.109,-

Leilighet inne på Hornnes heimen, stor

kr 5.908,-

kr 6.109,-

Leilighet inne på Hornnes heimen, liten

kr 5.050,-

kr 5.222,-

kr 405,-

kr 280,-

Feiegebyr
Jf lov om brannvern § 28. Satsen er eks. mva.
For feiing betales pr. pipe
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Prisliste for leie av Furuly flerbrukshus
Privat

2018

2019

Storsal

kr 1 540,- pr. gang/dag (mandag – fredag)

kr. 1 580,-

Sal 2

kr

450,- pr. gang/dag (mandag – fredag)

kr.

480,-

Private selskaper
Storsal

kr 3 000,- lørdag – søndag

kr. 3 000,-

Storsal

kr 4 500,- fredag – søndag

kr. 4 500,-

Storsal

kr 6 000,- torsdag – søndag

kr. 6 000,-

Storsal

kr 1 820,- pr. gang/dag

kr. 1 880,-

Sal 2

kr

kr.

500,-

Næring

460,- pr. gang/dag

Lag og organisasjoner fra egen kommune
Storsal

kr 920,- pr. gang/dag

kr.

950,-

Sal 2

kr 160,- pr. gang/dag

kr.

170,-

Lag og organisasjoner fra andre kommuner
Storsal

kr 1 230,- pr. gang/dag

kr. 1 260,-

Sal 2

kr

kr.

270,- pr. gang/dag

280,-

Bruk av innelåst teknisk utstyr:
F. eks. prosjektor, lerret, lyd/lys etc. faktureres med kr. 580,- i tillegg til vanlig leie.

NB!
Barne- og ungdomsarbeid for unge t.o.m. 17 år har gratis leie.
Tiltak for denne aldersgruppa vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

MERK! Utdrag fra «Retningslinjer/vilkår for leie av Furuly flerbrukshus»
«I helgene (fredag – søndag) prioriteres utleie til arrangementer og selskaper i Storsalen.»

Prisene reguleres i henhold til Evje og Hornnes kommunes vedtatte budsjett, hvert år pr. 1.1

side 54 av 54

