
 

 
PS 71/21 Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022 
Kommunestyrets behandling av sak 71/2021 i møte den 09.12.2021: 
 
NB! J.fr. «TABELL» - Tabellene legges inn i det endelige budsjettdokumentet. 

 
 

Vedtak 

1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 
2022 basert på rådmannens forslag og vedtatte endringer og tillegg, og de forutsetningene som 
fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter. 

2. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til økning av kommunale avgifter og 
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2022. For 2022 
fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser: 

TABELL 

3. Kommunestyret vedtar å benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2021 til å justere 
husleieprisen for 2022. 

4. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer 
og samlet beløp til fordeling drift med 123.000 tusen kr, iht. bevilgningsoversikt drift: 

TABELL 

5. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til fordeling av netto driftsrammer til 
resultatområdene for 2022, iht. bevilgningsoversikt drift, fordeling per rammeområde: 

TABELL 



6. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2022 på samlet 9.725 
tusen kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved bruk av lån til 
videreutlån, da kommunen har tilstrekkelig ubrukte lånemidler i Husbanken. Rådmannen foreslår 
å finansiere resten av årets samlede investeringer med bruk av fri egenkapital (disposisjonsfond) 
da vedtatt måltall for gjeldsbelastning i forhold til brutto driftsinntekter er overskredet. I 
rådmannens forslag innebærer dette overføring fra driftsbudsjettet med 8.647 tusen kr, ny 
kommunelov krever at finansiering av investeringer med frie midler skal gå via driftsbudsjettet. 
TABELL 

7. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 
2022 på 9.725 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger: 

TABELL 

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 2022-2025 og 
årsbudsjett 2022 budsjettert til 1,5 mill. kr årlig. 

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

11. For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige 
eiendommer til 3 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 og lov om endringer i 
eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017. Det legges inn en reduksjonsfaktor på 30% i 
henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 nytt syvende ledd. 

13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 
2020 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 og 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 2022 til de maksimalsatser som 
vedtas av Stortinget. 

15. Skattøren fastsettes til 10,95 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 36 pst 
av frie inntekter. 

16. Opprusting av deler av Ljoslandsveien tas inn med kr 500 000,- i 2022 for masseutskifting og 
asfaltering. Investering oppgradering gjenvinningsstasjonen samt nye porter til 
gjenvinningsstasjonen/lager skyves til budsjettet 2023 med tilsammen 1,2 mill kr. 



Kommunestyret ber om at det utredes et helhetlig forslag for gjenvinningsstasjon i Iveland 
herunder hensiktsmessig plassering, bygningsbehov og uteområde før eventuell investering 
iverksettes. 

17. Budsjettposten overføring tilskudd til flyktningbarn i barnehagen reduseres fra kr 300 000,- 
til kr 200.000,-. Kr 100.000,- overføres generelt disposisjonsfond. 

18. Det settes av kr 15.000,- årlig til drift av Ungdomsrådet og kr 15.000,- årlig til drift av Råd 
for Eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Pengene sett av til rådmannens stab – kultur og 
dekkes inn fra generelt disposisjonsfond. 

19. Foreldrebetalingen SFO reduseres til kr 110,- pr time. Inndekning fra generelt 
disposisjonsfond med kr 100.000,- 

20. Kommunestyret ønsker en tydeligere satsing på bekjempelse av barnefattigdom og ber 
rådmannen utrede flere treffsikre tiltak som bekjemper eller kompenserer en vanskelig situasjon 
for barn i familier i vedvarende lavinntekt. Ungdomsrådet må involveres i dette arbeidet. 

Iveland kommune skal tilby gratis eller sterkt subsidierte leielokaler som kan egne seg for 
barnebursdager ol. 

Arbeidet med utstyrssentralen skal videreutvikles og gjøres mer tilgjengelig for barn og unge. 
Det skal utredes samarbeid med BUA og søkes tilskudd for finansiering av ordningen, gjerne i 
samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd. 

Det skal utredes et forsøksprosjekt som skolemåltid i skolene våre i samarbeid med frivilligheten 
og eventuelt andre aktører. Det må undersøkes om det finnes tilskuddsordninger og om dette kan 
innfases gratis i Ivelandsskolene i ulike klassetrinn. Saken bør legges fram til behandling innen 
budsjettbehandling for 2023. 

21. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid med å etablere flere VTO-plasser eller 
lignende tiltaksordninger for innbyggere i målgruppa som i dag står utenfor arbeidslivet. I 2022 
skal det tilstrebes å tilby minimum 2 nye tiltaksplasser i samarbeid med NAV. 

22. Det skal i 2022 utredes mulighet for etablerings av bestillingsbuss i Iveland i form av intern 
rute og/eller korresponderende busstilbud mot Vennesla/Evje. 

23. Det skal utredes et alternativ til Moonlight der vi driver ungdoms- og fritidsarbeid i egen 
regi. Legges frem til politisk behandling i løpet av 2022. 

24. Utrede opprettelse av et frivillighetsråd som skal være et knutepunkt for det frivillige 
arbeidet i Iveland. Frivilligsentralen og lag/foreninger er sentrale aktører i dette arbeidet og 
saken legges fram til politisk behandling 1. halvår 2022. 

 


