Protokoll — PS 58/18 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019
Kommunestyrets vedtak:
1.Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 basert på
rådmannens forslag og de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter, samt med de vedtatt endringene.
2. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser for
kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2019, samt med de vedtatt endringene.
For 2019 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser: Se tabell avgifter og betalingssatser
3. Kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2018 til og justere husleieprisen for 2019.
4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet
beløp til fordeling drift med 115.075 tusen kr, iht Budsjettskjema 1A—drift: Se tabell
5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene
for 2019, iht. Budsjettskjema 1B: Se tabell
6. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2019 på samlet 24.858 tusen kr,
herav 4 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved låneopptak i Husbanken med 4 mill.
kr, og med samme nedbetalingstid som gis ved videre utlån (20 år). Se tabell 2A-investeringsbudsjett
7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2019 på
20.070 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger: Se tabell 2B-investeringer
8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler samt velferdsmidler til resultatområdene.
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2019-2022 og årsbudsjett 2019
budsjettert til 1,5 mill. kr årlig.
10. Egenkapitalinnskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet.
11. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§11 og 12 og lov om endringer i eiendomsskatt til
kommunene av 19.12.2017.
12. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige eiendommer til 2
promille, jfr. eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 og lov om endringer i eiendomsskatt til kommunene av
19.12.2017.
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 2019 unntas
eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7a,
samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven §7b).
Fritak etter § 7 pr 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge eldre/Frivilligsentral.
Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7c er gitt boligene med seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31 / Bnr
50, samt Gnr 7 / Bnr 5 og Gnr 7, / Bnr 40. Disse er fritatt i 5 år fra om med 1. januar 2017. Nye boliger som
blir ferdigstilt og tatt i bruk fra og med eller etter 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak fra eiendomsskatt på inntil 5 år jfr. Eiendomsskatteloven § 7c. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, mai, august og november i skatteåret.
14. Skatt på formue og inntekt samt selskapsskatt fastsettes for 2019 til de maksimalsatser som vedtas av
Stortinget.
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15. Skattøren fastsettes til 11,55 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 36 pst av frie inntekter.
16. Kloakkavgiften økes med 3 %. Redusert brukerbetaling Drift og Utvikling kr 524 x 300 ab dvs kr
160.000,-. Inndekning: Generelt disposisjonsfond.
17. Skolen får økt sin ramme med kr 100.000,- til IKT/iPad for elevene. Det fremmes en sak for kommunestyret som viserbehov for IKT/iPad når/hvordan skolen eventuelt kan ta i bruk personlig iPad i undervisningen. Bruk av disposisjonsfond.
18. Grunnerverv og tomteutvikling til bolig og evt næring økes fra 5 mill til 9.250 mill.
19. Skaiå barnehage – investering og låneopptak skyves ett år og erstattes av kr 500.000,- til planleggingsprosjekt nybygg, behov etter prognose barnetall, vurdering gammel bygningsmasse og driftsbesparelser ved
prosjektet.
20. Der settes av 0,5 mill kroner til investering for 2019 og 2020 til utbygging av høyhastighets bredbånd/
fiber i samarbeid med kommunen, DDA og innbyggere.
22. Boliger rus og psykiatri skyves ut i tid til behovet er større.
23. Ivelandveggen utgår.
24. Oppgradering uteområdet Skaiå barnehage utsettes til 2020.
25. En ber administrasjonen følge opp samarbeidsutvalgenes innspill og utrede økonomiske konsekvenser
med felles 3. og 4. klasse på Vatnestrøm skole innen 1. 6. 2019.
26. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene som er lagt frem i økonomiplanen 2020-2022, er kommunen nødt til å ta betydelige grep for å finne innsparinger og økte inntekter både på kort og lengre sikt. Kommunestyret ber Formannskapet, i samarbeid med rådmannen, legge frem forslag til nødvendige innsparinger,
endringer i organisasjon og tjenestetilbud, samt økonomiske prioriteringer fremover som bidrar mot et budsjett i balanse fra 2020 og en mer bærekraftig økonomi for økonomiplanperioden.
27. Rehabilitere vei Ljoslandsveien med kr 150 000,-, masseutskifting på dårlige partier og asfaltering. Finansiering: "Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien"
34. Oppdatere kjøkkenet i idrettshallen med inntil kr. 50 000,- til innredning og utstyr. Finansiering: tas fra
disposisjonsfond.
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Avgi og betaling

Evt. kommentarer

Årsavgi for vann

Satser evt endringsforslag
for 2019
Økning 3,0%

Årsavgi for kloakk

Økning 3,0%

Inndekning regnskap 2017 på 72%

Slamtømming private (krav om selvkost)

Økning 20%

Inndekning regnskap 2017 på 76%. Krav
om selvkost.

Tilkoblingsavgi for vann

Økning 3,0%

Tilkoblingsavgi for kloakk

Økning 3,0%

Feieravgi (Setesdal Brannvesen IKS)

Økning 3,0%

Renovasjonsavgi

Økning 3,0%

Gebyr for byggemeldinger og lsyn

Økning 3,0%

Gebyr for kart– og delingsforretninger

Økning 3,0%

Gebyr brøy ng private veier

Økning 3,0%

Tilsvarer økning SSB kostnadsindeks

Kommunalt eide boliger

Økning med KPI siden siste
kommunale justering
Økning med KPI siden siste
kommunale justering
Økning med KPI siden siste
kommunale justering

Nivå vurderes i . gjengs leie ved hver
nye leiekontrakt
Tillegg på 10% for ektepar/samboere i
felles leilighet
Leienivået lpasses gjengs leie ved ny
leiekontrakt

Leiesatser idre shallen

Økning 3,0 %

Diﬀerensierte satser

Foreldrebetaling barnehage

Kr. 2 990,- pr. mnd.

Kr 3 040,- fra 1. august 2019

Foreldrebetaling SFO

Kr. 115,- pr me

Ekstra oppholds d i SFO

Kr. 120,- pr påbegynt me

Kun i spesielle lfeller og ved kapasitet.

Foreldrebetaling i musikk– og kulturskolen

Økning 3,0%

Gebyr ved for sen hen ng SFO og barnehage

Kr. 300 pr påbegynt me

2018 prisen er fra kr 2712 l 3485 pr år
i ak vitet og alder.
Skal dekke personalets lønn

Middagsbetaling for Omsorgssenteret

Økning 3,0 %

Dagopphold Omsorgssenteret

Staten sine satser gjelder

Reguleres dere er

Kor dsopphold Omsorgssenteret

Staten sine satser gjelder

Reguleres dere er

Trygghetsalarm

Økning 3,0 %

Full kost Omsorgssenteret

Økning 3,0 %

Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G

Staten sine satser gjelder
Økning 3,0%

Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G

Økning 3,0%

Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G

Økning 3,0%

Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G

Økning 3,0%

Purregebyr biblioteket

Inn l totalt kr. 140

Bevillingsgebyr for salg av øl

Veiledende sats

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol

Veiledende sats

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven

Veiledende sats

Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang

Veiledende sats

Ladding av el-bil via kommunalt ladepunkt

Veiledende priser

Via ekstern samarbeidspartner

Tilsynsavgi salg av tobakk

Kr. 4500,-

2019

Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning
Øvrige omsorgsboliger

Inndekning regnskap 2017på 77%

Reguleres dere er

- dere er erstatningskrav
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