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 Evje og Hornnes kommune 

 
 

Arkiv:  151 

Saksmappe: 2014/63 -14 

Saksbehandler: ASH  

Dato:  22.05.2014 

 

 

Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

46/14 Formannskapet 25.11.2014 

93/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Årsbudsjett 2015  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter 1a og 1b (vedlagt) 

som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2015. Investeringsbudsjett for 2015 

vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt).  

 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert 

rammeområde: 

o Politiske styrings- og kontrollorganer  kr    2 272 400,- 

o Sentraladministrasjonen    kr  31 179 100,- 

o Evjetun leirskole     kr                  0,- 

o Støttetiltak      kr     1 459 300,-  

o Enhet for kultur     kr     5 868 200,- 

o Hornnes barneskule     kr     9 875 500,- 

o Evje barneskule     kr   16 065 200,- 

o Evje ungdomsskule     kr   11 519 700,- 

o Enhet for barnehage     kr   14 803 400,- 

o Enhet for helse og familie    kr   35 807 100,- 

o Enhet for pleie- og omsorg    kr   37 160 600,- 

o Lokalmedisinske tjenester    kr     1 551 800,- 

o Enhet for drift og forvaltning (inkl selvkost)  kr   26 004 800,- 

o Finans       kr-193 556 200,- 

o Reservert for lønn/pensjon    kr -        10 900,- 

 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr 

eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for skattåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskatteloven § 11 

første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skattåret. 

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i 

kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jfr 

eigedomsskattelova § 10. 
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 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 3 %. 

 Tilskudd til samarbeid mv: 

o Evje og Hornnes sokneråds ramme sette til kr 3 051 700,-. 

o Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. 

o Det settes av kr 250 000,- øremerket for næringsutviklingstiltak. Disse midlene 

skal brukes innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret 

forventer tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp. 

o Tilskudd til Setpro AS settes slik: Evje og Hornnes kommune finansierer ihht 

medfinansieringsavtale  plasser til varig tilrettelagt arbeid med 25 % av statlig 

tilskudd. Øvrig tilskudd justeres med deflator. Tilskuddet vil avhenge av 

forbruk. 

o Fast tilskudd til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS settes til 925 000,-. I tillegg 

kommer utgifter til timebetaling for fakturerbare tjenester, jfr vedtak i 

representantskapet i Setesdals revisjonsdistrikt iks juni 2014. Totalt beløp vil 

avhenge av forbrukt timer. 

o Tilskudd til Setesdal Brannvesen iks settes til kr 1 740 000,-. 

o Tilskudd til Aust-Agder kulturhistoriske senter  settes til 1 030 000,-. 

o Tilskudd til Setesdal ikt settes til 4 515 100,-. 

o Tilskudd til ppt settes til 1 514 000,- jfr vedtak i kommunestyresak 67/14 

o Tilskudd til barnevern settes til kr 2 312 000, jfr vedtak i kommunestyresak 

66/14. Utgifter til tiltak kommer i tillegg. 

 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner: 
o Det overføres kr 1 000 000 fra drift til investering 
o Det avsettes kr 4 717 500  til fritt disposisjonsfond 

o Det avsettes kr 2 460 000 til disposisjonsfond premieavvik pensjon 
o Det avsettes kr 676 000,- til konsesjonsavgiftsfond.  
o Det brukes kr 1 000 000 av konsesjonsavgiftsfond i forbindelse med tilskudd til 

næringsselskap, jfr saksframlegget. 
o Det brukes kr 213 000,- av flyktningefondet på område helse og familie (jfr k-

sak 45/14 arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere i Evje og Hornnes kommune) 
o Det brukes kr 492 600 av bundet driftsfond barnehage (skjønnsmidler) til 

finansiering av stillinger utover opprinnelig ramme i Oddeskogen barnehage 

for vårhalvåret 2015. 

 Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2015: 

o Fullmakt til å benytte midler avsatt på enhetsfond/andre disposisjonsfond satt 

av for administrativ bruk. Det er da ikke krav om at slik bruk budsjetteres, og 

bruken vil inngå i budsjettskjema 1b) 
o Fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2015 å velge rekkefølge på 

finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet (dette gjelder da bruk av 

lånemidler, bruk av ubundet investeringsfond, bruk av disposisjonsfond i 

investering og overføring fra drift til investering.) Det er en forutsetning at 

handlingsregel for gjeld, som tilsier at det skal være 15 % egenkapital i 

investeringsprosjektene, overholdes. 
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 

pensjonsvekst er kjent. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med 

mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan endres administrativt ihht 

økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og 

barnehage, og midler til støttetiltak, kan også fordeles administrativt når 

utgiftene i de enkelte enhetene er kjent. 
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o Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet. 

 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 758 046 pr plass i 2015, 

ut fra de reelle utgiftene i budsjettet ihht vederlagsforskriften. 

 Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01 – 

31.12.15 til 98 % (minimum.) Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: 

Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr 

  Heltidsplass oppholdstime 

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 198 011 91,67 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 96 286 44,58 

Tilskudd kapital, 0-6 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

      

Familiebarnehager (nasjonale satser)     

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 152 500 70,60 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 116 300 53,80 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

 

 Kommunestyrets vedtak i sak 22/11, tilbakeføring av merverdiavgift til krypsivtiltak, 

oppheves. Merverdiavgiftskompensasjon fra dette området behandles på samme måte 

som merverdiavgift fra alle andre områder i kommunen.  

 Det vedtas en total investeringsramme på kr 44 571 000 fordelt på prosjekter ihht 

skjema 2a og 2b): 

o Videreført fra 2014: 

 VA-anlegg Evjemoen    kr   1 000 000,- 

 Evjemoen kino     kr   1 500 000,- 

 Furuly: Utbygging lager    kr      750 000,- 

 Skateanlegg Furuly     kr      650 000,- 
 Friidrettsanlegg Hornnes    kr   6 000 000,- 

o Nye prosjekter 2015: 

 Ipad 2015:       kr      136 000,- 

 Ikt i skolen      kr      410 000,- 

 Ventilasjon/lydisolering Evje ungdomsskole kr      750 000,- 

 Prosjekter innen vann og avløp   kr   3 750 000,- 

 Flerbrukshall      kr 12 125 000,- 

 Miljøgate Evje sentrum    kr 17 500 000,- 

 Egenkapitalinnskudd klp    kr      500 000,- 

 Låneopptak for 2015 settes til inntil 21 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. Øvrig 

bruk av lån, 4,760 mill finansieres via ubrukte lånemidler fra tidligere år.  
 Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond mv, framgår av 

budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.  
 Låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 
 Det søkes om boligtilskudd fra Husbanken, 1 000 000,-, fordelt med kr 500 000,- på 

tilskudd til tilpasning og kr 500 000,- på tilskudd til etablering. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014  

Behandling: 

Økonomisjef Anne Sofie Hornnes orienterte om  

Endringer i rammetilskuddet sammenlignet med opplegget i NB 2015, etter budsjett 

enigheten. Økning i rammetilskudd vil utgjøre ca. kr 300 000. 

 

Økonomisjefen fikk ros for godt skrevet sak. 

 

Formannskapet diskuterte saken grundig. 

 

Formannskapet ønsker å beholde et landbrukstilskudd. 

Formannskapet ønsker å beholde aktivitetssenteret i dagens struktur, ber administrasjonen se 

på organiseringen og komme med andre måter å organisere og finansiere denne på. 

 

Rådmannens tilråding med formannskapets endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets tilråding: 
 Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter 1a og 1b (vedlagt) 

som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2015. Investeringsbudsjett for 2015 

vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt).  

 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert 

rammeområde: 

o Politiske styrings- og kontrollorganer  kr    2 272 400,- 

o Sentraladministrasjonen    kr  31 179 100,- 

o Evjetun leirskole     kr                  0,- 

o Støttetiltak      kr     1 459 300,-  

o Enhet for kultur     kr     5 868 200,- 

o Hornnes barneskule     kr     9 875 500,- 

o Evje barneskule     kr   16 065 200,- 

o Evje ungdomsskule     kr   11 519 700,- 

o Enhet for barnehage     kr   14 803 400,- 

o Enhet for helse og familie    kr   35 807 100,- 

o Enhet for pleie- og omsorg    kr   37 160 600,- 

o Lokalmedisinske tjenester    kr     1 551 800,- 

o Enhet for drift og forvaltning (inkl selvkost) kr   26 004 800,- 

o Finans       kr-193 556 200,- 

o Reservert for lønn/pensjon    kr -        10 900,- 

 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr 

eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for skattåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskatteloven § 11 

første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skattåret. 

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i 

kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jfr 

eigedomsskattelova § 10. 

 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 3 %. 

 Tilskudd til samarbeid mv: 

o Evje og Hornnes sokneråds ramme sette til kr 3 051 700,-. 
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o Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. 

o Det settes av kr 250 000,- øremerket for næringsutviklingstiltak. Disse midlene 

skal brukes innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret 

forventer tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp. 

o Tilskudd til Setpro AS settes slik: Evje og Hornnes kommune finansierer ihht 

medfinansieringsavtale  plasser til varig tilrettelagt arbeid med 25 % av statlig 

tilskudd. Øvrig tilskudd justeres med deflator. Tilskuddet vil avhenge av 

forbruk. 

o Fast tilskudd til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS settes til 925 000,-. I tillegg 

kommer utgifter til timebetaling for fakturerbare tjenester, jfr vedtak i 

representantskapet i Setesdals revisjonsdistrikt iks juni 2014. Totalt beløp vil 

avhenge av forbrukt timer. 

o Tilskudd til Setesdal Brannvesen iks settes til kr 1 740 000,-. 

o Tilskudd til Aust-Agder kulturhistoriske senter  settes til 1 030 000,-. 

o Tilskudd til Setesdal ikt settes til 4 515 100,-. 

o Tilskudd til ppt settes til 1 514 000,- jfr vedtak i kommunestyresak 67/14 

o Tilskudd til barnevern settes til kr 2 312 000, jfr vedtak i kommunestyresak 

66/14. Utgifter til tiltak kommer i tillegg. 

 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner: 
o Det overføres kr 1 000 000 fra drift til investering 
o Det avsettes kr 4 717 500  til fritt disposisjonsfond 
o Det avsettes kr 2 460 000 til disposisjonsfond premieavvik pensjon 

o Det avsettes kr 676 000,- til konsesjonsavgiftsfond.  

o Det brukes kr 1 000 000 av konsesjonsavgiftsfond i forbindelse med tilskudd til 

næringsselskap, jfr saksframlegget. 
o Det brukes kr 213 000,- av flyktningefondet på område helse og familie (jfr k-

sak 45/14 arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere i Evje og Hornnes kommune) 
o Det brukes kr 492 600 av bundet driftsfond barnehage (skjønnsmidler) til 

finansiering av stillinger utover opprinnelig ramme i Oddeskogen barnehage 

for vårhalvåret 2015. 
 Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2015: 

o Fullmakt til å benytte midler avsatt på enhetsfond/andre disposisjonsfond satt 

av for administrativ bruk. Det er da ikke krav om at slik bruk budsjetteres, og 

bruken vil inngå i budsjettskjema 1b) 
o Fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2015 å velge rekkefølge på 

finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet (dette gjelder da bruk av 

lånemidler, bruk av ubundet investeringsfond, bruk av disposisjonsfond i 

investering og overføring fra drift til investering.) Det er en forutsetning at 

handlingsregel for gjeld, som tilsier at det skal være 15 % egenkapital i 

investeringsprosjektene, overholdes. 
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 

pensjonsvekst er kjent. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med 

mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan endres administrativt ihht 

økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og 

barnehage, og midler til støttetiltak, kan også fordeles administrativt når 

utgiftene i de enkelte enhetene er kjent. 
o Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet. 

 Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Når 

det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris. 
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 Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 758 046 pr plass i 2015, 

ut fra de reelle utgiftene i budsjettet ihht vederlagsforskriften. 

 Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01 – 

31.12.15 til 98 % (minimum.) Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: 

Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr 

  Heltidsplass oppholdstime 

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 198 011 91,67 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 96 286 44,58 

Tilskudd kapital, 0-6 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

      

Familiebarnehager (nasjonale satser)     

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 152 500 70,60 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 116 300 53,80 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

 

 Kommunestyrets vedtak i sak 22/11, tilbakeføring av merverdiavgift til krypsivtiltak, 

oppheves. Merverdiavgiftskompensasjon fra dette området behandles på samme måte 

som merverdiavgift fra alle andre områder i kommunen.  

 Det vedtas en total investeringsramme på kr 44 571 000 fordelt på prosjekter ihht 

skjema 2a og 2b): 

o Videreført fra 2014: 

 VA-anlegg Evjemoen    kr   1 000 000,- 

 Evjemoen kino     kr   1 500 000,- 

 Furuly: Utbygging lager    kr      750 000,- 

 Skateanlegg Furuly     kr      650 000,- 
 Friidrettsanlegg Hornnes    kr   6 000 000,- 

o Nye prosjekter 2015: 

 Ipad 2015:       kr      136 000,- 

 Ikt i skolen      kr      410 000,- 

 Ventilasjon/lydisolering Evje ungdomsskole kr      750 000,- 

 Prosjekter innen vann og avløp   kr   3 750 000,- 

 Flerbrukshall      kr 12 125 000,- 

 Miljøgate Evje sentrum    kr 17 500 000,- 

 Egenkapitalinnskudd klp    kr      500 000,- 

 Låneopptak for 2015 settes til inntil 21 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. Øvrig 

bruk av lån, 4,760 mill finansieres via ubrukte lånemidler fra tidligere år.  
 Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond mv, framgår av 

budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.  
 Låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 
 Det søkes om boligtilskudd fra Husbanken, 1 000 000,-, fordelt med kr 500 000,- på 

tilskudd til tilpasning og kr 500 000,- på tilskudd til etablering. 
 

Formannskapet ønsker å beholde et landbrukstilskudd. 

Formannskapet ønsker å beholde aktivitetssenteret i dagens struktur, ber administrasjonen se 

på organiseringen og komme med andre måter å organisere og finansiere denne på. 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2014  

Behandling: 

Egil Kjebekk (Krf) foreslo følgende: 

Følgende poster økes: 

Aktivitetssenteret kr    350 000 

Psykisk helse/rus kr    435 000 

Vedlikehold/drift kr    400 000 

Landbrukstilskudd kr    200 000 

Private veier  kr      80 000 

Skolene  kr    500 000 

Evje Sokn  kr      50 000 

Senumselever  kr    250 000 

Total økning  kr 2 265 000 

 

Line K. Vennesland (Ap) foreslo følgende: 

Utgifter 

Beholde aktivitetssenteret             350 000 

Øke stillingsbrøk på Helsestasjonen med 50 %       300 000 

Beholde stilling i psykisk helse                                                435 000 

Ny stilling i NAV         390 000 

Redusert pris på middagsutkjøring Evjeheimen til 90 kr       90 000 

Beholde alternativt opplegg Evje barneskole           70 000 

Ikke felles nattevaktordning             300 000 

Landbrukstilskudd              100 000 

Beholde dagens løpende barnehageopptak        500 000 

Økte utgifter Senumsbarn             240 000 

totalt        2 775 000 

 

Inntekter 

Positivt dritsresultat til 2,5 %      1 700 000 

Kutte avdelingsleder helse             600 000 

Ikke øke stillinger i LMT (folkehelse, hørselskoordinator)     175 000 

Senere utviding av plasser i Babushka barnehage      300 000 

totalt         2 775 000 

 

 

Tekstforslag 

- Rådmannen ser på samarbeidsalternativer med Moonlight i Vennesla for drift av Evje 

Ungdomsklubb. Det fremmes egen sak om dette innen 01.07.15. 

 

- Fremtidige vedlikeholdsplaner skal behandles av plan og byggingsrådet i god tid før 

budsjettsakene. 

 

- Kommunestyret skal hvert år vedta følgende satser angående kjøkkenet på Evjeheimen: 

 Full kost, tre måltider (frokost, lunsj, middag) 

 Enkeltmåltider (frokost, lunsj, middag) 

 

 

Liv Hansen (H) foreslo følgende: 

Økning budsjett: 
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Sentraladministrasjonen  kr 70 000 

Hornnes barneskule   kr 92 000 

Evje barneskule   kr       100 000  

Evje ungdomsskule   kr       100 000 

Psykisk helse/rus   kr       435 000 

Aktivitetssenter   kr       350 000 

Tilskudd Trollbakken   kr         15 000 

Landbrukstilskudd   kr       100 000 

Økt vedlikehold   kr       300 000  

 

Overføre kr100 000 fra Otrahallen til Friidrettsbanen,  + - 0 

 

Inndekning: 

Økt rammetilskudd   kr 279 000 

Mindreforbruk   kr 300 000 

Redusert administrativ stilling kr 600 000 

Innsparing sosiale utgifter  kr 200 000 

 

Tillegg til pkt.   

Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. 

Tilskuddet forutsetter at Setesdal Regionråd vedtar å etablere eget næringsselskap som 

skissert i kompromissvariant S.N. og at AS velges som selskapsform.  

 

Odd Helge Liestøl (TB) foreslo følgende: 

Kommunestyret ber om at administrasjonen klargjer ei eiga sak vedkomande tilskot og lån til 

friidrettsanlegget og Trollbakken og kjem attende med dette innan april 2015. 

 

 

Avstemming: 
Odd Helge Liestøls forslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig vedtatt 

 

Omforent forslag:  

Aktivitetssenteret  kr 350 000 

Psykisk helse og rus  kr 435 000 

Landbrukstilskudd  kr 100 000 

Vedlikehold drift  kr 350 000 

Evje barneskule  kr 100 000 

Hornnes barneskule  kr 100 000 

Evje ungdomsskule  kr 100 000 

Felles til skulane  kr 150 000 

Rådmannen får fullmakt til å fordele kr 150 000 mellom skolene. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Senumselever  kr    250 000 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Private veier  kr      80 000 

Forslaget falt med 11 mot 10 stemmer  
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Evje Sokn  kr      50 000 

Forslaget falt med 11 mot 10 stemmer  

 

Øke stillingsbrøk på Helsestasjonen med 50 %       300 000 

Forslaget falt med 15 mot 6 stemmer 

 

Redusert pris på middagsutkjøring Evjeheimen til 90 kr       90 000 

Forslaget falt med 14 mot 7 stemmer 

 

Ikke felles nattevaktordning             300 000 

Forslaget vedtatt med 17 mot 4 stemmer 

 

Beholde dagens løpende barnehageopptak        500 000 

Forslaget falt med 14 mot 7 stemmer 

 

Omorganisering innen helse og familieenheten       600 000 

Forslaget vedtatt 12 mot 9 stemmer 

 

Ikke øke stillinger i LMT (folkehelse, hørselskoordinator)     175 000 

Forslaget falt med 15 mot 6 stemmer 

 

- Rådmannen ser på samarbeidsalternativer med Moonlight i Vennesla for drift av Evje 

Ungdomsklubb. Det fremmes egen sak om dette innen 01.07.15. 

Forslaget ble vedtatt med 12 mot 9 stemmer 

 

- Fremtidige vedlikeholdsplaner skal behandles av plan og byggingsrådet i god tid før 

budsjettsakene. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

- Kommunestyret skal hvert år vedta følgende satser angående kjøkkenet på Evjeheimen: 

 Full kost, tre måltider (frokost, lunsj, middag) 

 Enkeltmåltider (frokost, lunsj, middag) 

Forslaget falt med 15 mot 6 stemmer. 

 

Innsparing sosiale utgifter  kr 200 000 

Forslaget falt med 16 mot 5temmer 

 

Brian J. Desmond (Frp) foreslo følgende: 

Beholde de 30 % i veterinærstillingen. 

Forslaget falt med 20 mot 1 stemme 

 

Tillegg til pkt.   

Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. 

Tilskuddet forutsetter at Setesdal Regionråd vedtar å etablere eget næringsselskap som 

skissert i kompromissvariant S.N. og at AS velges som selskapsform.  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Årsbudsjett 2015 med endringer ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
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 Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter 1a og 1b (vedlagt) 

som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2015. Investeringsbudsjett for 2015 

vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt).  

 Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert 

rammeområde: 

o Politiske styrings- og kontrollorganer  kr    2 272 400,- 

o Sentraladministrasjonen    kr  31 279 100,- 

o Evjetun leirskole     kr                  0,- 

o Støttetiltak      kr     1 459 300,-  

o Enhet for kultur     kr     5 868 200,- 

o Hornnes barneskule     kr     9 975 500,- 

o Evje barneskule     kr   16 165 200,- 

o Evje ungdomsskule     kr   11 619 700,- 

o Enhet for barnehage     kr   14 888 400,- 

o Enhet for helse og familie    kr   35 910 100,- 

o Enhet for pleie- og omsorg    kr   37 478 600,- 

o Lokalmedisinske tjenester    kr     1 551 800,- 

o Enhet for drift og forvaltning (inkl selvkost)  kr   26 454 800,- 

o Finans       kr-194 912 200,- 

o Reservert for lønn/pensjon    kr -        10 900,- 

 Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr 

eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for skattåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskatteloven § 11 

første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skattåret. 

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i 

kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jfr 

eigedomsskattelova § 10. 

 Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 3 %. 

 Tilskudd til samarbeid mv: 

o Evje og Hornnes sokneråds ramme sette til kr 3 051 700,-. 

o Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. 

Tilskuddet forutsetter at Setesdal Regionråd vedtar å etablere eget 

næringsselskap som skissert i kompromissvariant S.N. og at AS velges som 

selskapsform.  

o Det settes av kr 250 000,- øremerket for næringsutviklingstiltak. Disse midlene 

skal brukes innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret 

forventer tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp. 

o Tilskudd til Setpro AS settes slik: Evje og Hornnes kommune finansierer ihht 

medfinansieringsavtale plasser til varig tilrettelagt arbeid med 25 % av statlig 

tilskudd. Øvrig tilskudd justeres med deflator. Tilskuddet vil avhenge av 

forbruk. 

o Fast tilskudd til Setesdal Revisjonsdistrikt IKS settes til 925 000,-. I tillegg 

kommer utgifter til timebetaling for fakturerbare tjenester, jfr vedtak i 

representantskapet i Setesdals revisjonsdistrikt iks juni 2014. Totalt beløp vil 

avhenge av forbrukt timer. 

o Tilskudd til Setesdal Brannvesen IKS settes til kr 1 740 000,-. 

o Tilskudd til Aust-Agder kulturhistoriske senter settes til 1 030 000,-. 

o Tilskudd til Setesdal ikt settes til 4 515 100,-. 
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o Tilskudd til ppt settes til 1 514 000,- jfr vedtak i kommunestyresak 67/14 

o Tilskudd til barnevern settes til kr 2 312 000, jfr vedtak i kommunestyresak 

66/14. Utgifter til tiltak kommer i tillegg. 

 Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner: 
o Det overføres kr 1 096 600 fra drift til investering 
o Det avsettes kr 3 450 900 til fritt disposisjonsfond 

o Det avsettes kr 2 460 000 til disposisjonsfond premieavvik pensjon 
o Det avsettes kr 676 000,- til konsesjonsavgiftsfond.  
o Det brukes kr 1 000 000 av konsesjonsavgiftsfond i forbindelse med tilskudd til 

næringsselskap, jfr saksframlegget. 
o Det brukes kr 213 000,- av flyktningefondet på område helse og familie (jfr k-

sak 45/14 arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere i Evje og Hornnes kommune) 

o Det brukes kr 492 600 av bundet driftsfond barnehage (skjønnsmidler) til 

finansiering av stillinger utover opprinnelig ramme i Oddeskogen barnehage 

for vårhalvåret 2015. 
 Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2015: 

o Fullmakt til å benytte midler avsatt på enhetsfond/andre disposisjonsfond satt 

av for administrativ bruk. Det er da ikke krav om at slik bruk budsjetteres, og 

bruken vil inngå i budsjettskjema 1b) 
o Fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2015 å velge rekkefølge på 

finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet (dette gjelder da bruk av 

lånemidler, bruk av ubundet investeringsfond, bruk av disposisjonsfond i 

investering og overføring fra drift til investering.) Det er en forutsetning at 

handlingsregel for gjeld, som tilsier at det skal være 15 % egenkapital i 

investeringsprosjektene, overholdes. 
o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 

pensjonsvekst er kjent. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med 

mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan endres administrativt ihht 

økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og 

barnehage, og midler til støttetiltak, kan også fordeles administrativt når 

utgiftene i de enkelte enhetene er kjent. 

o Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet. 

 Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Når 

det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris. 

Justerte satser innen helse og sosial pr. 01.12.14. 

 Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 758 046 pr plass i 2015, 

ut fra de reelle utgiftene i budsjettet ihht vederlagsforskriften. 

 Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01 – 

31.12.15 til 98 % (minimum.) Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: 

Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr 

  Heltidsplass oppholdstime 

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 198 699 91,99 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 96 974 44,90 

Tilskudd kapital, 0-6 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 

      

Familiebarnehager (nasjonale satser)     

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 152 500 70,60 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 116 300 53,80 
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Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 

 

 Kommunestyrets vedtak i sak 22/11, tilbakeføring av merverdiavgift til krypsivtiltak, 

oppheves. Merverdiavgiftskompensasjon fra dette området behandles på samme måte 

som merverdiavgift fra alle andre områder i kommunen.  

 Det vedtas en total investeringsramme på kr 44 571 000 fordelt på prosjekter ihht 

skjema 2a og 2b): 

o Videreført fra 2014: 

 VA-anlegg Evjemoen     kr   1 000 000,- 

 Evjemoen kino     kr   1 500 000,- 

 Furuly: Utbygging lager    kr      750 000,- 

 Skateanlegg Furuly     kr      650 000,- 
 Friidrettsanlegg Hornnes    kr   6 000 000,- 

o Nye prosjekter 2015: 

 Ipad 2015:       kr      136 000,- 

 Ikt i skolen      kr      410 000,- 

 Ventilasjon/lydisolering Evje ungdomsskole kr      750 000,- 

 Prosjekter innen vann og avløp   kr   3 750 000,- 

 Flerbrukshall      kr 12 125 000,- 

 Miljøgate Evje sentrum    kr 17 500 000,- 

 Egenkapitalinnskudd klp    kr      500 000,- 

 Låneopptak for 2015 settes til inntil 24 800 000,-. Avdragstid settes til 30 år. Øvrig 

bruk av lån, 4,771 mill finansieres via ubrukte lånemidler fra tidligere år.  

 Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond mv, framgår av 

budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette.  
 Låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 

 Det søkes om boligtilskudd fra Husbanken, 1 000 000,-, fordelt med kr 500 000,- på 

tilskudd til tilpasning og kr 500 000,- på tilskudd til etablering. 

 

Kommunestyret ber om at administrasjonen klargjer ei eiga sak vedkomande tilskot og lån til 

friidrettsanlegget og Trollbakken og kjem attende med dette innan april 2015. 

 

Rådmannen får fullmakt til å fordele kr 150 000 avsatt til styrking av skolene. 

 

- Rådmannen ser på samarbeidsalternativer med Moonlight i Vennesla for drift av Evje 

Ungdomsklubb. Det fremmes egen sak om dette innen 01.07.15. 

 

- Fremtidige vedlikeholdsplaner skal behandles av plan og byggingsrådet i god tid før 

budsjettsakene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Innledende kommentarer 

Kommunestyret vedtar rammer for kommunens enheter ihht økonomireglementet. 

Detaljbudsjettet er derfor kun et vedlegg til saken som viser hvordan rammene er tenkt 

viderefordelt. Detaljbudsjettet sendes ikke ut, men kan fås ved henvendelse til økonomisjefen. 
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Kommuneplanens samfunnsdel er sydd sammen med økonomiplanen, dette gjør at 

økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel er et dokument. 

 

Saksframlegget er delt inn slik: Først kommer en innledning som sier noe om arbeidet med 

budsjettet og den prosessen som har vært fram mot framleggelsen av budsjettet. Så følger et 

avsnitt om hovedtrekkene i budsjettet, inkl. netto driftsresultat, og om hvilke innsparinger som 

er lagt inn, og deretter er det en gjennomgang av kommunens frie inntekter.  Så følger omtale 

av finansinntekter og utgifter,  lønns- og pensjonskostnader,  generelle kommentarer om 

iks’er og andre samarbeid, og om gebyrer mv. Det er også et avsnitt om delegasjoner foreslått 

gitt til rådmannen i budsjettdokumentet, fordi her er det noen endringer i forhold til tidligere 

år, de fleste av dem av praktiske årsaker. 

 

Til slutt kommer gjennomgang av de enkelte enhetene, og av investeringsprosjektene. 

 

Innledning  

Budsjettet legges fram i balanse, og med et netto driftsresultat korrigert for bundne fond på 

3,06%. Det er ikke justert for generell prisvekst, men det er foretatt justeringer både av 

inntekter og utgifter der endringene er kjent. 

 

Tabellen under viser netto driftsresultat i budsjettframlegget: 

  2015 

Driftsinntekter -260 408 500 

3 % = -7 812 255 

Driftsutgifter 262 202 130 

Brutto driftsresultat 1 793 630 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 666 000 

Sum eksterne finansinntekter -12 666 000 

Renteutgifter, provisjon og andre finansutg 5 583 000 

Avdragsutgifter 6 575 200 

Sum eksterne finansutgifter 12 158 200 

Resultat finans -507 800 

Motpost avskrivninger -7 540 330 

Netto driftsresultat -6 254 500 

Bruk av disposisjonsfond -213 000 

Bruk av bundne fond -2 584 600 

Sum bruk avsetninger -2 797 600 

Avsetninger disposisjonsfond 7 177 500 

Avsetninger bundne fond 874 600 

Sum avsetninger 8 052 100 

Overført til investering 1 000 000 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 

    

Netto driftsresultat, korrigert for bundne fond -7 964 500 

i % 3,06 
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Vi har tidligere sagt at også premieavviket på pensjon bør holdes utenfor når en ser på netto 

driftsresultat. Dette er «inntekter» vi har, men de skal utgiftsføres igjen senere år. Vi har ikke 

holdt disse utenfor når vi ser på netto driftsresultat i dette budsjettet, og premieavviket bidrar 

til netto driftsresultat med 2,461 mill, eller 0,94%. Dette til orientering. Det vises til nærmere 

omtale under avsnittet om lønns- og pensjonskostnader. 

 

Det har i hele 2014 vært fokus på bedring av resultatet for 2014, men også på budsjettet for 

2015 og økonomiplanen for 2015-2018. Notat fra arbeidet som ble gjennomført fra januar til 

juni er utarbeidet, og notatet er vedlagt denne saken. Saken ble drøftet både i enhetsledermøte, 

formannskap og i april 2014 var det en temadag om økonomi. Etter dette møtet var 

konklusjonen at administrasjonen skulle legge fram et forslag til håndtering av 

budsjettprosessen i møte i juni 2015, samtidig med at tertialrapporten ble lagt fram. 

 

Kommunestyret vedtok i juni (se vedlagt sak) følgende: «Rådmannen skal legge fram et 

budsjett for 2015 og en økonomiplan for 2015 – 2018 med 3% driftsoverskudd. Dette ihht 

Fylkesmannens anbefaling.» 

 

På bakgrunn av dette la rådmannen fram en sak for kommunestyret i oktober 2014: «Budsjett 

2015 og økonomiplan 15-18 – Bedring av driftsresultat.» Den saken følger som vedlegg til 

årsbudsjettet nå.  I saken ba rådmannen om tilbakemelding på en del konkrete områder. Saken 

var delt inn i 4 hovedområder. Det ene var en gjennomgang av mulige strukturendringer og 

større tiltak, som administrasjonen kunne utrede videre dersom det var ønskelig. Dette var 

områder som ikke ville få effekt på kort sikt. Det neste hovedområdet var om det var ønskelig 

å gjøre noe med kommunens investeringstakt og å skyve på investeringer. Signalet var at det 

ikke var ønske om de store endringene her. Eiendomsskatt var også et område der rådmannen 

ba om tilbakemelding. Det kom her tydelige tilbakemeldinger på at eiendomsskatt ikke var 

ønskelig. Den siste delen av saken var gjennomgang av enhetene og av mulige innsparinger 

som kan gjøres. Her kom det signaler på at svake grupper generelt skulle skjermes, men det 

var ikke ønske om å gå inn i de konkrete forslagene pr nå, da det skulle tas på budsjettmøte i 

desember.   

 

Det ble fattet følgende vedtak i saken: 

«Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med følgende: 

 Skolestruktur: under utarbeidelse av mandat for et ad-hoc utvalg må eventuell ny 
kommunestruktur hensynstas. 

 Fremme sak i administrasjonsstyret vedrørende nye stillinger i kommunen.» 

 

Hovedtrekkene i budsjettet – innsparinger og kommentarer 

På bakgrunn av saken og diskusjonen som var, har rådmannen jobbet videre med å legge fram 

et budsjett med 3 % resultat, på bakgrunn av bestillingen fra kommunestyret og vedtaket i 

oktober.  I møtet i oktober fattet kommunestyret også vedtak om utbygging av miljøgate i 

Evje Sentrum. Dette gjorde det nødvendig med et økt låneopptak i økonomiplanperioden, og 

økte utfordringene med å oppnå 3 %. 

 

Av andre spesielle utfordringer vi ønsker å nevne er utviklingen i sosialhjelpsutgifter. Her er 

det vanskelig å budsjettere, og det er svært uforutsigbart. Vi har måttet legge til grunn langt 

høyere sosialhjelpsutgifter enn det som lå inne i opprinnelig budsjett for 2014, men er ikke 

sikre på om anslaget er høyt nok. Vi viser til nærmere omtale under enhet helse og familie. 
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Også ressurskrevende brukere, både de med så store hjelpebehov at de utløser statlig tilskudd 

og de som ligger under denne grensen, er en økende og ganske uforutsigbar utfordring. Nå 

kommer det også lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent, vi vet heller ikke sikkert 

hvordan dette vil slå ut i vår kommune. Under enhet for helse- og familie har vi satt av 

900 000,- reservert til feltet ressurskrevende brukere, fordi vi ser at det trolig vil komme en 

utgiftsøke på dette feltet i 2015. 

 

Budsjettet legges nå fram med et netto driftsresultat på 3,06 % i 2015, og i 

økonomiplanperioden varierer resultatet fra 2,98 % til 3,47 %. Det er da lagt inn mange tiltak 

for å få budsjettet i balanse.  

 

Tiltakene som er lagt fram samsvarer stort sett med det som ble presentert i sak vedr. bedring 

av resultat i oktober, med noen endringer. Nærmere beskrivelse følger under gjennomgangen 

av hver enhet.  

 

I tillegg til disse tiltakene vil det være en del tiltak som allerede er igangsatt. Disse følger det 

også en gjennomgang av under hver enhet. 

 

Når resultatet for 2013 var negativt når en korrigerte for mva fra investeringer og bundne 

fond, og vi i 2014 styrer mot et resultat på ca 0%, så er det krevende å legge fram et budsjett 

med et netto driftsresultat på 3 %. Det har ført til at rådmannen har lagt inn kutt som er 

gjennomførbare, men det er en god del som kan sees på som ikke ønskelige. Det er mulig å ta 

inn igjen en del av disse kuttene, og likevel få et resultat på over 2 %, og på over 1,5 % i 

økonomiplanperioden. Dersom ca 2,500 mill legges inn igjen i budsjettet, vil resultatet i 2015 

være på 2,09 %, og resultatet vil ligge over 1,5 % i hele økonomiplanperioden. Det vil fortsatt 

være mulig med en avsetning på 4,6 mill i drift, og en overføring til investering på 1,0 mill. 

Avsetning til disposisjonsfond vil i så fall fortsatt være 1,500 mill høyere enn det som brukes 

i investering for å oppfylle egenkapitalandelen. Det er likevel slik, som tidligere kommentert, 

at 2,461mill av det positive resultatet skyldes premieavvik fra pensjon. 

 

Av rådmannen sees disse kuttene på som minst ønskelige av de som er foreslått: 
- Det foretas ganske store nedskjæringer i skolene. Rådmannen mener ikke at skolene skal 

skjermes helt fra kutt, men at de flate kuttene som er tildelt skolene bør reduseres kraftig. På 

Evje barneskole ligger det på området flate kutt et tiltak som bør gjennomføres uansett, og 

det gjelder skoleskyss for elever fra Krossen. Dette har bl.a. med likebehandling av elever når 

det gjelder skoleskyss å gjøre. Utover dette ville det være gunstig med mindre kutt i skolene. 

- Når det gjelder barnehage mener rådmannen det er fornuftig å se på oppheving av 

bemanningsnorm, men at en ikke bør gå inn for å øke kommunal bemanningsnorm fra 6 

plasser pr voksen til 6,5. Å reversere dette vil halvere denne innsparingen på dette området 

(anslag.) 

- Under helse og familie er det lagt inn forslag om innsparing på 1 årsverk under psykisk helse 

og rus. Dette er motsatt av signalene som kommer fra sentralt hold. Det er gjennomførbart, 

men ikke ønskelig. 

- Når det gjelder felles nattevakt, kan dette være ønskelig på sikt. Spørsmålet er om det er 

modent til å legge inn som et innsparingstiltak i 2015. Her vet en bl.a. ikke kostnadene med 

teknologi som må anskaffes, og det kunne være ønskelig at dette ble vurdert i løpet av 2015 

og evt kom inn som et tiltak fra 2016. 
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- Det er også lagt inn forslag om å ta vekk reservert post til helsestasjonen. Dette er imot 

sentrale føringer, og det er ikke ønskelig. 

- Å legge ned aktivitetssenteret for alle eldre som ikke er demente, og dermed frata denne 

gruppen sitt dagaktivitetstilbud er heller ikke et godt forslag. 

- Når det gjelder vedlikehold, er det fra rådmannens side ikke ønskelig å gjøre for store kutt. 

Vedlikeholdet må tas på et tidspunkt, og utsettelse av vedlikehold kan gi større kostnader på 

sikt.  

Rådmannen ser også at det vil være ideelt å komme opp mot 3 % i resultat, og på sikt må vi 

strekke oss mot dette målet. 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

I dette avsnittet sier vi innledningsvis litt generelt om de frie inntektene for 2015, deretter tar 

vi for oss de konkrete utslagene for vår kommune. 

  

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås i forslaget til statsbudsjett 

til 4,4 mrd. kroner, fordelt med 3,9 mrd på kommunene og 0,5 mrd på fylkeskommunene. 

Utover veksten i frie inntekter foreslår regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse 

og omsorg, barn og unge og samferdsel. Deflator (prisjustering) er på 3 %, sammensatt av 

årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 %. Kommunal medfinansiering, der kommunen 

har betalt til sykehusene for innlagte pasienter, avvikles. Skattøret reduseres av denne grunn, 

og er nå 11,25 %.   

 

Hva dekker de frie inntektene? 

Demografi. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen 

som må dekkes av de frie inntektene anslås til 2,1 mrd. kroner. Totale demografikostnader er 

nedjustert til 2,5 mrd.  

 

Pensjonskostnader.  Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd i 

2015.   

 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak. 

200 mill av vekst er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 

også jordmortjenesten. Videre er 200 mill begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til 

rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill er begrunnet ut fra satsing på mer 

fleksibelt barnehageopptak.  

 

Fylkesveier. Av veksten i frie inntekter i 2015 er 200 millioner kroner av midlene til 

fylkeskommunene begrunnet med fornying og opprusting av fylkesveiene.  

 

Effekter av endringer i frie inntekter for Evje og Hornnes kommune 

Konkret for Evje og Hornnes kommune får vi en vekst på 4,8 % i år i forhold frie inntekter i 

2014. Dette er helt som landsgjennomsnittet. Vi har ikke hatt noen positiv 

befolkningsutvikling, vi står omtrent på stedet hvil. Grunnen til at vi likevel kommer så godt 

ut når det gjelder de frie inntektene, er at vi iflg. beregningene blir dyrere å drive i 2015. Mens 

vi i 2014 var 8,48 % dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune, er sammenlignbart tall for 

2015 at vi er 10,54 % dyrere å drive. 

 

Evje og Hornnes kommune var til og med 2014 innenfor en ordning som ga oss et 

distriktstilskudd. Dette var i 2014 på 2,059 mill. I 2015 får vi ikke lenger noe gjennom denne 
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ordningen. Tildelingen av dette tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et 

uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Det er noen år siden denne indeksen 

sist ble justert, og siden vi bl.a. sett over de siste årene har hatt en positiv 

befolkningsutvikling, falt vi ut av denne ordningen. Indeksen gikk fra 44 til 52, og da faller vi 

ut av ordningen. Utenom befolkningsutvikling siste 10 år, tar indeksen også hensyn til bl.a. 

andel yrkesaktive, vekst i sysselsetting siste 10 år, gjennomsnittlig inntekt pr skatteyter mm. 

 

Det ble nevnt at det gjennom rammetilskuddet kom midler til skole- og helsestasjonstjeneste, 

rus og psykiatri og mer fleksibelt barnehageopptak. Dette er føringer om satsninger fra 

regjeringens side, og vi synes det er viktig å synliggjøre hvilke summer det gjelder for vår del, 

slik at dette kan tas med i betraktningen når det endelige budsjettet fastsettes.  

 

Midlene til skole- og helsestasjonstjeneste er synliggjort i overføringen. Disse midlene utgjør 

totalt 385,4 mill på landsbasis, det er da 201 mill nye midler i 2015, mens det også var tildelt 

midler i 2014. Evje og Hornnes’ kommunes andel av disse midlene totalt sett er 285 000,-.  

 

Når det gjelder midler til rus og psykiatri, er ikke disse synliggjort. Det er 100 mill til rus og 

100 mill til psykiatri. Telemarksforskning har beregnet disse midlene til å være 68 000,- for 

vår del når det gjelder rus og 80 000,- vedr. psykiatri. De har tatt utgangspunkt i aktuell 

delkostnadsnøkkel for å beregne disse beløpene. Når det gjelder fleksibelt barnehageopptak er 

det ikke gjort noen slik beregning. Dette dreier seg imidlertid også om 100 mill på landsbasis, 

så beløpet som gjelder vår kommune vi trolig ligge i samme størrelsesorden som rus- og 

psykiatritilskuddet. 

 

Også i år er det tildelt midler til utdanning av deltidsbrannpersonell. Dette utgjør 333 000,-. 

Kommunene i Setesdal har allerede fullfinansiert denne reformen med tilskudd til Setesdal 

Brannvesen IKS. Disse midlene må derfor fordeles ut til de andre kommunene etter eierandel 

i Setesdal Brannvesen iks, og vi beholder midler tilsvarende vår eierandel på 20,6%. 

 

Det er kjent at både utgifter og inntekter til kommunal medfinansiering i sykehus utgår, dvs at 

disse midlene går ut av rammen. Det som gjenstår, er midler til utskrivingsklare pasienter, dvs 

midler som gjelder betaling til sykehusforetakene når kommunene ikke klarer å ta imot 

pasienter som skrives ut. Vår andel av disse midlene ser ut til å utgjøre kr 458 000,- som vi 

mottar.  Vi har ikke hatt slike utgifter i 2014. 

 

 

Lønns- og pensjonskostnader 

Lønns- og pensjonskostnader har utviklet seg slik fra 2014 til 2015 (Da regnes også midler 

avsatt til lønn og premieavvik på pensjon med): (alle tall i hele 1000): 

 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring 

Lønnskostnader 132 964 134 237 1 272 

Sosiale kostnader 33 075 33 275 200 

Avsatt lønn/pensjon 4 216 2 497 -1 719 

Totalt 170 255 170 009 -246 

Introduksjonslønn/kvp* -2 540 -3 410 -870 

Ordinært lønnsbudsjett 167 715 166 599 -1 116 

Når det gjelder tabellen må man være klar over at selv om utgiftene reduseres her, kan de 

komme igjen som tjenestekjøp. Det vil f.eks. gjelde for barnevernet, der det er inngått 

interkommunal avtale med Vennesla kommune. Vi får da ikke lønnsutgifter i vårt regnskap, i 

stedet får vi utgifter til kjøp fra andre kommuner.   
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Inkludert i lønnskostnader er introduksjonsprogrammet for flyktninger og 

kvalifiseringsprogrammet for brukere på NAV. Selv om dette er lønnsposter, har det lite å 

gjøre med kommunens ordinære lønnsbudsjett. Tabellen viser at selv om det har vært et godt 

lønnsoppgjør i år så går utgiftene til ren lønn og pensjon ned (men merk at på noen områder 

får vi det igjen som tjenestekjøp)  

 

Når det gjelder avsetninger til lønn og pensjon, har vi i år hatt muligheten til å beregne 

lønnspotten forholdsvis godt. Dette fordi lønnsoppgjøret pr 01.05 neste år, som er et 

mellomoppgjør, allerede er bestemt for de med sentralt fastsatt lønn, dette gjelder de fleste 

ansatte i kommunen. Vi har derfor kunnet regne på hver sektor og se hva dette utgjør for neste 

års budsjett. Så har vi gjort et anslag for øvrig lønnsvekst. 

 

Når det gjelder pensjonsutgifter, sier budsjettanslagene vi nå har fått at vi skal betale inn 

22,412 mill til sammen til statens pensjonskasse og kommunal landspensjonskasse. Dette er 

1,056 mill mer enn anslagene for 2014. Pensjonskostnadene går likevel ned fordi det blir et 

stort positivt premieavvik å inntektsføre neste år. Dette premieavviket skal så igjen 

utgiftsføres fordelt over de neste 7 årene.  

 

Når det gjelder pensjonsutgifter i økonomiplanen, har dette vist seg å være uforutsigbart, men 

det er ingen tvil om at utgiftene er stigende.  Vi har derfor i økonomiplanen lagt opp til at 

pensjonsutgiftene fra og med 2016 er 500 000,- høyere enn i 2015. 

 

Problemet med inntektsføringen av premieavvik er at det skaper et regnskapsmessig 

mindreforbruk som kan settes av til fond, og brukes til forskjellige formål. Men ettersom dette 

er inntekter vi aldri vil få inn («falske fordringer») så vil dette redusere likviditeten på sikt – 

vi kan bruke midler vi i prinsippet ikke har.  

 

Pr dags dato har Evje og Hornnes i overkant av 9 mill i balansen som er «fordringer» på 

premieavvik. I utgangspunktet burde det vært tilsvarende på øremerket pensjonsfond som 

ikke ble brukt. Vi har avsatt ca 4,3 mill på slikt fond, dette ligger inne i vår totale 

fondsbeholdning. Dette kan gi framtidige utfordringer, ikke minst likviditetsmessig. 

 

Av den grunn foreslår vi at 2,460 mill avsettes til pensjonsfond premieavvik, dette tilsvarer 

inntektsføring på premieavvik i 2015. 

 

 

Generelle kommentarer: IKS’er, Evje og Hornnes sokneråd og interkommunale 

samarbeid. 

For  iks’er mv har det vært enighet om at utgangspunktet for justering skal være kommunal 

deflator. Vi går her gjennom en del av de største postene på dette området. 

 

Fra og med neste år går Setesdalsmuseet iks inn i Aust-Agder kulturhistoriske senter iks, Evje 

og Hornnes kommune skal betale inn 1,030 mill til dette selskapet. Det tilsvarer i overkant av 

det vi tidligere betalte til sammen til Setesdalsmuseet iks og tilskudd til interkommunal 

arkivordning, oppjustert med deflator. 

 

Når det gjelder Setesdals revisjonsdistrikt IKS, ligger en nøkkel til grunn for fordelingen 

mellom kommunene som går på befolkning, antall bilag og økonomisk aktivitet. Det er derfor 

endring mellom kommunene fra år til år. Det oppjusteres selvsagt også for deflator. Vår andel 



 21 

ble etter dette 925 000,-, mot 896 000 i 2014. Men representantskapet i Setesdal 

Revisjonsdistrikt iks fattet i juni et vedtak om at revisjonen skulle fakturere en del 

arbeidsoppgaver etter medgått tid. Dette gjelder da særattestasjoner, møtedeltakelse som ikke 

er del av revisjonshandlingene, rapportering til kontrollutvalgene utover det som følger av 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk, revisjon av bl.a. pasientregnskaper, 

kirkeregnskapet og legater, annen bistand og rådgivning. Dette gjør at vi må påregne en god 

del ekstra utgifter, bl.a. er det merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver 6 ganger pr år, og hver 

av disse regnes som en særattestasjon. Her vil det gå med noen timer hver gang. Vi har derfor 

lagt anslaget på 1 mill, så vil tiden vise om dette er tilstrekkelig. 

 

Når det gjelder Setesdal Brannvesen, har vi lagt ved representantskapets vedtak om 

økonomiplan fra juni. Ihht denne protokollen skulle Evje og Hornnes kommune for 2015 ut 

med et tilskudd på 2,169 mill når endring i deflator hensyntas. 

 

Det har i år vært diskusjon rundt tilskudd til brannvesenet, og rådmannsgruppa har diskutert 

budsjettforslaget for 2015 for at alle kommunene skal ha et likt utgangspunkt i 

budsjettforslagene sine. De kom fram til å legge totalt tilskudd for 2015 på 8 450 000,- og vår 

andel av dette blir 1 740 000,-.   

 

Til orientering kan det nevnes at i  budsjettet for 2014 ligger det for vår del et budsjett på 

1,787 mill. Setesdal Brannvesen iks har varslet at med det tilskuddet som er bevilget for 2014, 

går det mot et underskudd, og vår andel av dette underskuddet vil bli 146 000,-. Dersom det 

viser seg å ende slik, vil vår endelige kostnad i 2014 bli 1,933 mill.   

 

Når det gjelder Setesdal Brannvesen iks er det også slik at det ligger i deres økonomiplan at 

det skal kjøpes inn en lift i 2017/18. Denne vil kreve lagringskapasitet utover det som er 

tilgjengelig i dag, og dette vil gjøre at Evje og Hornnes kommune må investere for å få dette 

på plass. Vi har pr dags dato ingen kostnadsoverslag på dette, og det er derfor ikke innarbeidet 

i budsjett eller økonomiplan. Dette må vi komme tilbake til i forbindelse med utarbeidelse av 

budsjettet for 2016. 

 

Når det gjelder Setpro AS har selskapet hatt tilskudd på 1,594 mill fordelt på de 5 

eierkommunene. 0,820 mill av dette gjelder plasser til varig tilrettelagt arbeid (VTA) og her er 

det en medfinansieringsavtale som sier at «tiltaksarrangøren mottar et kommunalt tilskudd 

som skal utgjøre minste 25 % av det statlige tilskuddet.» Denne delen justeres derfor i tråd 

med det statlige tilskuddet. Den andre delen av tilskuddet justeres for deflator. Det er 

imidlertid ikke godt å si hvor mye Evje og Hornnes kommune skal betale i 2015, for VTA-

plasser beregnes etter faktisk forbruk, og det øvrige tilskuddet fordeles 50 % etter folketall og 

50 % etter faktisk forbruk. I 2014 har Evje og Hornnes kommune betalt 0,764 mill. Det ligger 

inne et budsjett på 0,770 mill for 2015. 

 

Tilskudd til regionrådet er satt til 1,300 mill for 2015. Tilskuddet til Evje utvikling til drift er 

satt til kr 0,-. Samtidig er tilskuddet som Evje utvikling fikk til næringsutviklingsformål, kr 

250 000,- opprettholdt. Det forutsettes da at næringssatsing for Evje og Hornnes kommune 

blir gjennom et felles næringsselskap for Setesdal. Se videre omtale under 

sentraladministrasjonen. 

 

Evje utvikling har tidligere fått overført kr 150 000,- til turistinformasjon. Disse midlene 

reduseres til kr 100 000,- , og overføres til det kommunale biblioteket slik at de skal kunne 

ivareta denne oppgaven.  
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Tilskudd til Evje og Hornnes sokn foreslås satt til kr 3 051 700,-. Tilskuddet i 2014 var på kr 

3 059 900,-. Tilskuddet i 2015 er fastsatt med først å justere med deflator 3,0 %, deretter gjøre 

et fratrekk (innsparing) på kr 100 000,-. Evje og Hornnes sokn har for øvrig søkt om en 

bevilgning på kr 3 152 000 for 2015, se vedlegg. 

 

Setesdal ikt har en overføring på kr 4 515 100,-, mot i 2014 kr 4 314 100,-. Av dette er kr 

169 500 investeringer i nytt utstyr.  

 

Det er også lagt inn midler i budsjettet i samsvar med de nye samarbeidsavtalene som er 

inngått med Vennesla kommunene når det gjelder ppt og barnevern. 

  

Søknader fra eksterne i forbindelse med budsjettet for 2015 

  

- Otra il har søkt om at midlene til løypekjøring økes med kr 70 000,-, jfr vedlagt 

søknad. Søknaden er ikke imøtekommet i budsjettforslaget. 

- Otra il har søkt om 415 000,- i investeringsstøtte til Trollbakken. De varsler i samme 

søknad at det kan komme søknad om rentefritt lån på 800 000 i forbindelse med 

mellomfinansiering i påvente av tippemidler. Kommunen har nå lagt sin innsats inn 

mot friidrettsanlegg på Hornnes og har ikke lagt inn midler til denne søknaden. 

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har søkt om tilskudd over 2 år (15 og 16) til 

kompetanseutviklingsprosjekt for medlemmer av kommunale funksjonshemmedes råd 

i kommunene i Aust-Agder 2015 og 2016. Dette er kr 6 750,- pr år. Disse midlene er 

innarbeidet. 

- Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep har søkt om driftstilskudd, kr 9 267,-. 

Dette er et tilskudd vi har gitt gjennom flere år, og det ligger fortsatt inne i budsjettet. 

- Stiftelsen Arkivet har søkt om et driftstilskudd på 6 500,- for 2015. Også dette ligger 

inne i budsjettet. 

- Kirkens SOS Agder har søkt om et driftstilskudd på kr 10 000,- for driftsåret 2015. 

Dette er ikke innarbeidet. 

Under dette avsnittet kan det også nevnes at kontrollutvalget har lagt inn i sitt budsjettforslag 

at det skal være et budsjett på kr 70 000,- til konsulenttjenester. Det var til og med 2013 kr 

20 000,- men ble økt til kr 70 000,- i fjor for at kontrollutvalget skulle ha midler til å leie inn 

ekstern bistand, eventuelt som honorar for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Dette 

beløpet er ikke videreført. 

 

 

 

Finans 

Det er i 2015 lagt opp til et låneopptak på 21 000 000,- Tabellen under viser utvikling i 

lånegjeld og tenkte låneopptak i hele økonomiplanperioden.  

 

Lån og gjeldsregel 2015 2016 2017 2018 

Justerte inntekter 260 409 267 708 275 355 283 196 

Gjeld 0101 162 909 177 546 197 965 203 890 

+ lån 21 000 27 600 13 850 13 850 

- avdrag -6 363 -7 181 -7 925 -8 484 
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Gjeld 3112 177 546 197 965 203 890 209 256 

Gjeld i % 68,18 73,95 74,05 73,89 

Bruk disp.fond investering -3 153 -3 528 -2 088 -2 088 

Avsetning disp,fond drift 7 178 8 095 8 095 7 921 

Netto avsetning til fond 4 025 4 567 6 007 5 833 

 

Når det gjelder inntektene, er det i økonomiplanperioden justert opp for deflator på skatt og 

rammetilskudd, vi ligger da under 75 % og holder handlingsregel for gjeld. 

 

Det er for tiden lave renteutgifter. I 2015 har vi lagt til grunn en lånerente på 2,2 % på 

flytende lån. Siste renteregulering på et flytende lån i høst ga oss en rente på 2,005%. 

Lånerenta stiger utover i perioden, og er i 2018 budsjettert med 3 %. Pr nå er ca 62 % av våre 

lån flytende, det betyr at vi har flytende lån på rundt 110 mill.  

 

Renta virker også på renteinntektene. Vi har innskudd i bank, og vi mottar 

kompensasjonstilskudd for rente innen omsorgs- og skolesektoren. Vi løper derfor ingen stor 

risiko ved en moderat renteoppgang, men dersom renta skulle stige 1 % ift budsjett for 2015 

ville det kunne gi en merutgift åpå 800 – 900 000,- - dette vil jo også avhenge litt av vår 

innskuddsside framover. 

 

Det er også viktig å være klar over at lav rente gir høyere pensjonskostnader. 

 

Utbyttet til Agder Energi er viktig for kommunen. Vi har neste år lagt opp til et 

utbyttegrunnlag (overskudd) på 800 mill for Agder Energi. Vi eier 1,528 % av aksjene, og 

skal ihht fastsatt utbyttepolitikk motta 1,528 % av de første 500 mill. For overskudd utover 

dette skal vi motta 1,528 % av 60 %. Skulle Agder Energis overskudd bli f.eks. 100 mill 

lavere, vil dette gi oss drøyt 900 000,- mindre i inntekt.  

 

Egenbetalinger, husleier, gebyrer mv 

Utgangspunktet for justeringer vil i de fleste tilfeller være deflator på 3 %. 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: 
- I kommunal barnehage følges reglene om makspris, og vi vil legge oss på den maksprisen som 

er foreslått fra regjeringen. Fra 01.01.15 er den 2 580,-. Fra august 2015 vil det komme 

skjermingsregler som skal slå inn for familier med lav inntekt. 

- Byggesaksgebyrer er økt med 20 %. De ble økt med 20 % også i 2014, men vi ligger ikke høyt 

på disse gebyrene.  

- Når det gjelder kommunale avgifter (vann, avløp, slam, feiing og renovasjon) holder 

kommunen seg til selvkostprinsippet.  

o På vann settes abonnementsgebyret ned med kr 28,- - fra  kr 1880 til kr 1852,- målt 

forbruk har lik pris i 15 som i 14. Det er budsjettert med å bruke kr 263 000,- av 

tidligere avsatt fond.  

o  På avløp settes abonnementsgebyret opp med kr 73 til kr 3 048,- , en økning på 2,45 

%. Målt forbruk settes opp fra kr 16,50 til kr 17,00. I 2014 ble målt forbruk på avløp 

satt ned fra kr 18,50 til kr 16,50,- og settes nå noe opp igjen. Det er budsjettert med 

å bruke kr 412 000,- av tidligere avsatt fond.   

o På renovasjon er det større økning for å dekke utgiftene som kommer, standard 

gebyr I settes f.eks opp fra kr 2 230 til 2 516, en økning på ca 12 %. På renovasjon har 
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vi ligget svært lavt når det gjelder gebyrer, så dette vil ikke gi spesielt høye gebyrer. 

Det er her budsjettert med å bruke kr 170 000 av tidligere avsatt fond. 

o  Slamgebyrene øker med mindre enn 1,5 %, så dette er under forventet lønns- og 

prisvekst. Her har vi klart å dekke inn gamle underskudd, og budsjetterer med en 

avsetning til fond på kr 91 000,-   

o Feiegebyret øker med kr 40,- (fra kr 360 til kr 400,-). Her er det budsjettert med å 

bruke kr 91 000,- tidligere avsatt fond. 

Det vises for øvrig til vedlagt gebyrregulativ. 

 

 

Tilskudd til private barnehager 

Offentlige og private barnehager skal behandles likt med tanke på offentlige tilskudd. I 2014 

skulle tilskudd til de private beregnes ut fra gjennomsnittlig budsjetterte kostnader i de 

kommunale barnehagene, med tillegg for administrasjon og kapital. Fra og med 2015 skal 

tilskuddet til de private settes ut fra tilskudd beregnet etter regnskapet to år tidligere, det betyr 

regnskapstall og antall barn i de kommunale barnehagene to år tidligere. Disse tallene skal så 

oppjusteres for deflator både for 2014 og 2015 (den har begge år vært 3 %.) 

Foreldrebetalingen skal regnes ut fra ny makspris. Når det gjelder kostnader til kapital, 

benytter vår kommune nasjonal sats i stedet for å beregne selv. 

 

Vi har da kommet fram til følgende tilskuddssatser for 2015: 

Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr Nasjonal sats 

  Heltidsplass oppholdstime  

Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 198 011 91,67 197 200 

Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år 96 286 44,58 95 700  

Tilskudd kapital, 0-6 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 9 500 

Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 9 500 4,40 9 500 

Som tabellen viser, ligger vi så vidt over nasjonal sats for driftstilskudd. 

 

I og med at tilskuddet for 2015 bygger på regnskapet for 2013, er dette en endelig 

tilskuddssats som ikke skal etterberegnes senere. Det skal bare foretas justeringer etter evt 

endring i antall barn. Dette er en forenkling av regelverket. Ulempen med dette er at evt. 

endringer i satsingen på barnehage i kommunal sektor, vil få virkning på tilskuddet til de 

private først to år etter. 

 

Startlån og husbankens virkemidler 

I forslag til vedtak foreslår vi å ta opp 5 mill i startlån. Vi har hittil i 2014 tatt opp 8,200 mill, 

og har ganske mye midler som pr nå ikke er lånt ut. Etterspørselen har i 2014 vært noe mindre 

enn vi hadde forventet. 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 – og endringer i budsjettskjema 1a og 1b) 
I budsjettvedtaket i år er det tre nye kulepunkter. Som tidligere år foreslås det at rådmannen 

delegeres fullmakt til å fordele midler avsatt til lønns- og pensjonsvekst, midler avsatt til 

støttetiltak og til etter- og videreutdanning.  

 

Videre ligger det inne noen flere kulepunkter. 

 



 25 

Fullmakt til å benytte midler avsatt på enhetsfond/andre disposisjonsfond satt av for 

administrativ bruk. Det er da ikke krav om at slik bruk budsjetteres, og bruken vil inngå i 

budsjettskjema 1b) 

Det er allerede adgang for administrasjonen til å benytte slike fond, dette delegeres når 

midlene settes av. Det delegeres derfor ikke her mer frihet til å bruke fond, men dette har rett 

og slett med budsjettskjema 1a og 1b å gjøre. Det er budsjettskjema 1a og 1b (og 2a og 2b på 

investeringssida) som egentlig er kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettskjema 1a) viser 

hva som fordeles til de ulike enhetene, og hvordan dette er finansiert, mens 1b) viser 

fordelingen mellom enhetene.  Tidligere har likevel bruk av enhetsfond, vedtatt av enhetene, 

kommet med i budsjettskjema 1a. Dette er ikke korrekt. Grunnen til at vi tar med at det da 

ikke er krav om budsjettering, er fordi bruk av slike fond kan vurderes i forbindelse med 

årsavslutningen, og det er ikke nødvendig å fatte vedtak før 31.12. Dette kan i noen tilfeller 

være praktisk. Kommunestyret skal likevel få en oversikt over bruk av slike fond når 

regnskapet avlegges. 

 

Fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2015 å velge rekkefølge på 

finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet (dette gjelder da bruk av lånemidler, 

bruk av ubundet investeringsfond, bruk av disposisjonsfond i investering og overføring fra 

drift til investering.) Det er en forutsetning at handlingsregel for gjeld, som tilsier at det skal 

være 15 % egenkapital i investeringsprosjektene, overholdes. 

Når regnskapsavslutningen skal foretas, må det noen ganger foretas en vurdering av hvilke 

inntektskilder en bør benytte for å gjøre opp investeringsregnskapet, og hva som samlet sett er 

det beste å gjøre. Det foreslås at dette delegeres til rådmannen som foretar denne 

avslutningen.  

 

Det er også foretatt noen endringer i budsjettskjema 1a og 1b. I 1a ligger nå ikke lenger 

generelle statstilskudd som integreringstilskudd mv. Dette er lagt ned i 1b, da det naturlig 

hører med som enhetenes rammer. Det samme gjelder de fleste avsetninger eller bruk av 

bundet fond, som selvkostfond mv. Dette gjør at skjema 1b) har blitt mye mer lik enhetenes 

rammer enn tidligere, men fordi det er noen poster som ligger under enhetene som uansett 

hører hjemme i 1a) og noen bundne fond mv som kommunestyret av prinsippelle årsaker bør 

vedta bruk av, får man ikke fullstendig likhet. 

 

Gjennomgang av enhetenes budsjetter 

Budsjettet tildeles enhetene som netto rammer. I en slik tildeling skal det angis mål og 

premisser for tildelingene.  Enhetene i Evje og Hornnes kommune skal drifte de områdene de 

har ansvaret for faglig best mulig innenfor tildelte rammer. De skal følge lov og forskrift på 

sine områder, og følge opp vedtatte planer, føringer, vedtak og reglementer.  

 

Først følger en tabell som viser endringer i enhetenes rammer: 

 

Enhet   Budsjett 15 Budsjett 14 Endring Endring i % 

Politiske styrings og kontrollorganer 2 272 400 2 205 800 66 600 3,02 

Sentraladministrasjonen 1) 31 179 100 31 928 900 -749 800 -2,35 

Leirskolen 0 0 0   

Støttetiltak 1 459 300 1 675 600 -216 300 -12,91 

Kultur 5 868 200 6 324 400 -456 200 -7,21 

Hornnes skule 9 875 500 9 761 700 113 800 1,17 

Evje Barneskule 16 065 200 15 509 400 555 800 3,58 
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Evje Ungdomsskule 11 519 700 12 013 200 -493 500 -4,11 

Enhet for barnehage 14 803 400 17 115 000 -2 311 600 -13,51 

Helse- og familie 35 807 100 33 148 600 2 658 500 8,02 

Pleie- og omsorg 37 160 600 37 753 400 -592 800 -1,57 

Samhandlingsreformen 0 4 889 000 -4 889 000 

 Lokalmedisinske tjenester 1 551 800 1 404 700 147 100 10,47 

Drift og forvaltning inkl selvkost 26 004 800 26 940 700 -935 900 -3,47 

Selvkost 0 0 0 

 Finans -193 556 200 -199 661 200 6 105 000 

 Reservert for lønn/pensjon -10 900 -1 009 200 998 300 

 Sum 0 0 0   

1) Sentraladministrasjonen inkluderer  kr 799 000,- overflyttet fra samhandlingsreformen, som 

er avsluttet som eget budsjettområde. Uten denne overflyttingen ville det vært en endring i 

prosent på -4,85%, eller kr 1 548 800 

Tabellen viser endring pr rammeområde, uten at dette nødvendigvis sier så mye. Vi går 

gjennom hvert rammeområde og kommenterer. 

 

 

Enhet 10 - Politiske styrings- og kontrollorganer 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

2 272 400 66 600 0 0 73,28 % 

Tiltak – 35 000 

Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger foreslås redusert fra 65 til 30 000,-. Ansees 

som uproblematisk. 

 

Flat kutt – 66 000 

Kontrollutvalget fikk i fjor 50 000,- til konsulentutgifter vedr. innleie av ekstern bistand. 

Dette er ikke videreført. Se kommentarer under «søknader fra andre» der dette er spesielt 

kommentert. 

 

Øvrige justeringer 

Det er valg i 2015, og det er innarbeidet utgifter til dette.  

 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet  2015 Total innsparing videre 

85 000 85 000 

 

Enhet 26 – Sentraladministrasjonen 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

31 179 100 -628 800 15,33 15,98* 35,03 

 

*Årsverksutvikling, hensyntatt kuttforslagene: 
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2013  15,63 

2014  15,33 (30 % ble holdt vakant på servicekontoret) 

2015  15,98   

 

Siden kommunal medfinansiering utgår som utgift, er det kun utgifter til rådgiver 

helse/omsorg og evt utgifter til utskrivningsklare pasienter igjen på dette området. Det er ikke 

nødvendig å beholde dette som eget budsjettområde. Disse utgiftene foreslås derfor overført 

til sentraladministrasjonen, som dermed øker med et årsverk. 

 

Forklaring på endring i årsverk: 

Utgangspunkt 2014:   15,33  

-0,45 årsverk på servicekontoret   0,45 (denne fjernes permanent sammen med 30 % som                              

                ble holdt vakant i 14, inkluderer 10% til fairtrade) 

+0,10 årsverk økonomi                0,10 (overtakelse av oppgaver fra pleie og omsorg                                     

                 vedr. vederlagsbetaling.) 

+ stilling rådgiver helse/omsorg    1,00  (dette er ingen økning, men kun en teknisk  

                            Justering med at denne rådgiverstillingen ligger 

      under sentraladminstrasjonen akkurat som  

      rådgiver oppvekst, tilhører uansett rådmannens 

      stab.)                

Årsverk 2015    15,98 

 

 

Tiltak 

 

Evje og Hornnes sokn – tilskuddet justeres ned med kr 100 000,-. 

Dette er et tiltak som vil oppleves problematisk for Evje og Hornnes sokn.  Kostra-tallene 

viste at vi lå høyt på dette området, og dette er derfor satt opp som et tiltak. Kirkevergen har 

kommentert kostratallene, og sier at ekstrabevilgninger gjorde at tallene for 2013 var høyere 

enn normalen. Kirkevergen viser også til at det er langt færre sysselsatte enn gjennomsnittet i 

Evje og Hornnes sokn, og at det derfor er rart at de kommer ut såpass høyt. Han konkluderer 

med at det trolig er riktig at kostratallene nok ligger noe over gjennomsnittet i vår 

kommunegruppe, men altså ikke så høyt som det ser ut til fra statistikken i 2013. Kirkevergen 

ber om at dette hensyntas. 

 

Vi hadde lagt inn et forslag om total innsparing på 150 000,- i saken som gikk ut i oktober, 

men har i dette forslaget redusert dette til et kutt på 100 000,-. 

 

Videreutdanning lærere – nedjustering – 136 000 , deretter 140 000. 

Nedjusteringen innebærer en reduksjon i kommunens tilskudd til lærere som tar 

videreutdanning. Nedjusteringen tilsvarer at 2 lærere kan få tilbud om videreutdanning, 

dersom kommunen må inn med vikarmidler. Fra 2014 har vikarmidler til fagene matematikk 

og naturfag vært fullfinansiert fra staten. Kommunen må gi tilskudd til reise, opphold og 

læremidler. Utfra de fagene som lærerne har søkt for skoleåret 2014-2015, har kommunen 

prioritert 4 lærere til videreutdanning, innenfor samme kostnadsramme som to lærere i 2013-

2014. Staten har fulgt kommunens prioritering, og 4 lærere har fått plass i 2014-2015. 

 

Kommunen har siden 2010 gitt tilbud om videreutdanning til 2-4 lærere per skoleår. Siden 

statens nå finansierer større andel av vikarmidlene, anses ikke den foreslåtte nedjusteringen av 

kommunens tilskudd som dramatisk. 
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Tilskudd næringsarbeid -  nedjustering med kr 900 000,-  

Det vises til omtale under innledningen. Tilskudd til regionrådet er satt til 1,300 mill for 2015. 

Tilskuddet til Evje utvikling til drift er satt til kr 0,-. Tilskuddet som Evje utvikling fikk til 

næringsutviklingsformål, kr 250 000,- opprettholdes.  

 

Det forutsettes at næringssatsing for Evje og Hornnes kommune blir gjennom et felles 

næringsselskap for Setesdalen. Det tas 1 mill av konsesjonsavgiftsfondet til denne satsingen, 

dette er da tenkt å dekke tilskuddet til næringsutviklingsformål og utgifter vi har til 

næringsmedarbeider. (Dette er en liten endring fra 2014-budsjettet og tidligere år, vi har hvert 

år brukt kr 945 000,- av dette til næringssatsing.) 

 

Gjestebarn i barnehage – Senum  

Dette er allerede iverksatt.  

 

Flatt kutt – 684 000 

 

Nedbemanne 30 % stilling servicekontoret- 147 000 

I 2014 ble 30 % vakant stilling på servicekontoret tatt ut av budsjett. Vakansen kom av 

foreldrepermisjoner som ikke erstattes fullt ut med vikarer/ midlertidig arbeidskraft.  

Det var lagt inn i økonomiplanen at denne stillingsressursen skulle komme inn igjen fra 2015, 

men det foreslås nå reversert. Nedbemanningen vil medføre lavere tjenesteproduksjon, 

spesielt innenfor informasjonstjenester, enn man kunne hatt om man var fullt bemannet. Men 

likevel ikke mindre enn i dag ettersom den ikke er i funksjon nå. 

 

Fairtrade – 68 000 

Ansvarsområde Fairtrade  avsluttes I 2008 vedtok Kommunestyret følgende: 

«Arbeidet med sertifisering som Fairtradekommune videreføres og prosjektets økonomiske 

konsekvenser innarbeides i økonomiplanen og budsjettet for 2009» 

Administrasjonen har aldri kommet i mål med det arbeidet det er å bli en sertifisert 

Fairtradekommune. Det er heller ikke blitt et prioritert arbeidsområde, som følge av lav 

bemanning i samme periode.  Kort tid etter vedtak, og helt frem til i dag, har 

«nøkkelpersonell» ved servicekontoret vært i foreldrepermisjon eller sluttet uten å bli erstattet 

tilsvarende. Lavere bemanning som følge av dette har gitt vakanser (som bl.a. foreslås lagt 

ned i punkt over) og det har medført nødvendighet for å prioritere kjerneoppgaver. I praksis 

har Fairtradeområdet også stått vakant i denne perioden. 

Når det nå foreslås å kutte i hjemler til serviceavdelingen, så vil det naturlig ikke gi rom for å 

produsere tjenester tilsvarende manglende hjemler. Prioritering av å utføre kjerneoppgaver 

vil, ved permanent nedbemanning, bli enda viktigere og Fairtrade-arbeidet bør ikke prioriteres 

videre. 

 

Omlegging av turistinformasjonen- 50 000 

Her ble det i 2014 overført 150 000,- til Evje Utvikling. De har videre jobbet sammen med 

kommunens bibliotek og overført midler tilbake til kommunen. Vi foreslår derfor at midlene 

kuttes med 50 000,- og tilføres biblioteket direkte. 

 

Kommunal informasjon- 35 000 

I forbindelse med blant annet et samarbeid om fast annonsering i Moisund avis, opprettelse av 

kommunens stand på landbruksmessa Naturligvis, stand på utdannelsesmesser ved 

videregående skole og Universitetet ble det satt av kr 70 000,- til dette. Vi foreslår å kutte 
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denne potten til det halve, til 35.000. Det vil da bli satset på fortsatt enkelttiltak som stand på 

«Naturligvis», evt stand på Setesdal videregående avd Hornnes mv, mindre brosjyrer, etc. 

  

Ikt-utstyrspott – 75 000 

Vi har en utstyrspott til diverse ikt utstyr i sentraladministrasjonen på 230 000,-. Denne 

dekker noe utstyr på alle kommunens enheter. Vi foreslår å kutte denne med 75 000,-. Kuttet 

vil gi mindre muligheter for innkjøp av diverse utstyr. 

 

Prosjektmidler mv rådgiver oppvekst – 100 000 

Rådgiver oppvekst ser mulighet å finansiere lønnskostnader tilsvarende 100 000 via 

prosjektmidler mv i 2015. Dette tiltaket har kun effekt i 2015. 

 

Overtakelse av oppgaver fra pleie og omsorg – 25 000 

Vi overtar noen oppgaver fra denne enheten, men ved hjelp av effektiviseringsgevinst satser 

vi på å klare den med noe mindre ressurser enn de har tatt ut av enheten. Dette vil gi en 

innsparing på ca 25 000,-. Dette er allerede iverksatt. 

 

Ytterligere kutt i vakans ved servicekontoret – 172 000 

Vi har mulighet til å kutte ytterligere 35 % stilling på servicekontoret. Det gir en innsparing 

på ca kr 172 000,-. Dette kuttet er ikke ønsket av leder for avdelingen. Det er da kuttet totalt 

75 % stilling det siste året på servicekontoret (30 + 35 + de 10 % Fairtrade.)   

Det vil gi dårligere tjenester til brukere, mindre fleksibilitet og mindre mulighet for 

servicekontoret til å avlaste enhetene for oppgaver, og det vil gi sårbarhet og større 

utfordringer ved fravær og ferier. Vi ser at det har vært en økende arbeidsmengde som har 

blitt tilført sentraladministrasjonen fra enhetene de siste årene. Servicekontoret og 

økonomiavdelingen har vært på tilbudssiden og ressurser er ikke overført tilsvarende. Vi 

merker et økende press på enheten.  
 

Disse tiltakene utgjør til sammen ca 0,672 mill, og målet om 3 % er så godt som nådd for 

2015. For 2016-18 ligger innsparingen  på 0,572 mill.  

 

Prioritering av kutt fra enheten. 

Det minst ønskelige er kutt av 35 % stilling.  

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

1 808 000 1 712 000 

Spart beløp i forbindelse med gjestebarn barnehage på Senum kommer i tillegg.  

 

Øvrige justeringer 

Det er ikke gjort større justeringer, men det lagt inn endringer ut fra nye prognoser for bl.a. 

forsikringskostnader, kontingenter,  antall lærlinger, nye budsjetter for samarbeider mv. 

Inntekter er også justert der det er naturlig, f.eks. prognose for konsesjonskraftinntekter. 

 

Rammeområde 31 – Støttetiltak  

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

1 459 300 -216 300 0 0 90,59 
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Utgiftene på dette området går i det alt vesentlige til assistenter innen skole og barnehage (evt 

voksenopplæring) etter tilråding fra ppt. Disse assistentene lønnes og telles som årsverk rundt 

på de enkelte enhetene, og derfor er det ingen årsverk her. Det ligger midler på dette 

fellesområdet fordi assistenter oftest tildeles for et skole/barnehageår om gangen, dvs fra 01. 

august til 31. juli. Barn går fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole og ut av 

ungdomsskole. Pga dette og pga nye vedtak skjer det omfordelinger hver høst. Det deles 

derfor ut midler fra dette området ved starten av hvert skole/barnehageår, og det som ligger i 

rammen her er derfor lønnsmidler for 2. halvår for en god del av assistent-årsverkene. 

 

Utenom lønnsmidler lå det tidligere en reservepott på kr 100 000,- som kunne benyttes 

dersom det oppstod økte behov i løpet av året, f.eks. dersom vedtakene som fattes for andre 

halvår gir høyere utgifter enn det som har vært tilfellet i første halvår. Med pålagte 

innsparingskrav for 2015 har vi sett oss nødt til å fjerne denne reservepotten. Skulle det bli 

økte utgifter i 2. halvår eller underveis i året må vi komme tilbake til dette i tertialrapportene i 

2015. 

 

Rammeområde 32 – Enhet for kultur 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

5 868 200 -456 200 7,30 Ca 6,50 64,12 

Når det gjelder årsverk, er det noen endringer gjennom året, med at årsverkene varierer på 

ungdomsklubben og på gards- og ættesoge. Dette er derfor en avrunding. I 2014 økte 

årsverkene med 0,31 pga gratis kulturskoletime til alle i skole/sfo, dette ble avviklet fra august 

2014. 

 

Tiltak 

 

Kutt kulturmidler 10 % - kr 20 000,-. 

Litt mindre til fordeling til organisasjoner mv. Ansees som uproblematisk av enhetsleder. 

 

Tilskudd Otra il 10 %– 10 000,- 

Dette er et driftstilskudd som tildeles Otra hvert år, og som foreslås redusert fra 100 000,- til 

90 000,-.  

 

Otrahallen as har utbetalt halleie for unge under 18 år (I 2013 ca 273 000,-.) Denne ordningen 

foreslås det ingen endring på. 

 

Flat kutt – 167 000 

 

Bibliotek – 115 000,- i 2014, samme beløp videre 

Stillingsressursen på biblioteket er redusert med 20 % pga vansker med rekruttering av leder 

til biblioteket. Dette tiltaket er allerede startet opp, og utgjør ca 115 000,-. 

 

Ungdomsklubb- 70 000 

Pga svangerskapspermisjon er ungdomslederstillingen justert fra 50 til 25 % midlertidig (til 

31.07.14). Dette kuttet er ettårig, men enheten er pålagt å finne tilsvarende kutt fra 2016 og 

utover og ramma er redusert tilsvarende. Dette utgjør en innsparing på 70 000,-.  

 

Kulturskolen – lønnsmidler – 26 500,-. 
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Ofte vakanser mv i kulturskolen, pga sen oppstart av enkelte tilbud. Gjør det mulig å kutte 

noe på lønnsmidler her.  

 

Disse kuttene utgjør til sammen 211 500,- - og målet om 3 % er nådd. 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

241 500 241 500 

 

Rammeområde 35 – Hornnes barneskule 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

9 875 500 113 800 15,98 15,59 1) 89,46 

1) Dette er årsverk før innsparingsforslagene ble lagt inn. På enheten ligger det inne 

innsparingsforslag på ca 50 % stilling, med virkning fra høst 15 (helårsvirkning i 16). 

Elevtall 2013/2014: 118 

Elevtall 2014/2015: 110 

 

Tiltak 

 

Ikke lovpålagt leksehjelp – 23 000,-, deretter 55 000,-. 

Leksehjelp – Ekstraressurs til ikke lovpålagt leksehjelp som kommunen har tas bort. 

Lovpålagt leksehjelp beholdes, denne er nå fra 1 – 10. trinn. Innsparing: 23 000,- i 2014,  (fra 

august), deretter 55 000,- i de kommende årene. 

 

Ikt –ressurs – 9 000,-i 14, deretter 22 000,- . 

Det har vært tildelt ekstra midler til ikt-ressurs i forbindelse med ikt-planen. Dette må nå 

dekkes av skolens egen ramme. Innsparing: 9 000,- i 2015, deretter kr 22 000,-.  

 

Flat kutt – kr 291 000,-. 

 

Lærerstilling – 39 % vikariat – 92 000,i 14, deretter 220 000-. 

Dette vil gå utover styrkingstimer og tilpasset opplæring, som kan gis til elever i grupper (10 

timer pr uke må fjernes.) Enhetsleder kommenterer at dette igjen kan gi økt 

spesialundervisning, men dette vet man ikke.  

 

Varer og tjenester – 31 000,-  

Dette gir færre engangsbøker til bruk i skolen og redusert innkjøp av undervisningsutstyr. 

 

Disse kuttene utgjør i 2015 123 000,- i 2015, deretter kr 251 000,-.  

 

I tillegg kan det bli noe kostnadsreduksjon på assistenter totalt sett, men dette er mer usikkert 

og er derfor ikke nærmere tallfestet her.  

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

155 000 328 000 
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Evje barneskule 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

16 065 200 555 800 25,97 26,63 1) 93,16 

1) Dette er årsverk før innsparingsforslagene ble lagt inn. På enheten ligger det inne 

innsparingsforslag på ca 75 % stilling, med virkning fra høst 15 (helårsvirkning i 16). Endring i 

årsverk skyldes i det alt vesentlige endringer på område støttetiltak (assistenter til 

enkeltelever etter vedtak i ppt.) 

Elevtall 2013/2014: 205 

Elevtall 2014/2015: 215 

 

Tiltak 

 

Ikke lovpålagt leksehjelp – 20 000,- i 14, deretter 50 000,-. 

Leksehjelp – Ekstraressurs til ikke lovpålagt leksehjelp som kommunen har tas bort. 

Lovpålagt leksehjelp beholdes, denne er nå fra 1 – 10. trinn. Innsparing: 20 000,- i 2014  (fra 

august), deretter 50 000,- i de kommende årene. Kuttet oppleves ikke dramatisk. 1-4. klasse 

får en time leksehjelp pr uke, mot to som de har nå.  

 

Ikt –ressurs – 18 000,- i 14, deretter 44 000. 

Det har vært tildelt ekstra midler til ikt-ressurs i forbindelse med ikt-planen. Dette må nå 

dekkes av skolens egen ramme. Innsparing: 18 000,- i 2015, deretter kr 44 000,-.  

Dette betyr at to timer frikjøp av lærer til oppfølging av maskiner, programmer mv, faller 

bort. Dette må dekkes av skolens egen ramme, og gir to færre elevtimer. 

 

Flatt kutt – kr 465 000,-. 

 

Skyss fra Krossen for elever 1. – 4. klasse- kr 30 000,- i 15, deretter 75 000,-. 

Elever fra Krossen (1-4 klasse) har hatt en spesialordning pga at dette har vært regnet som 

farlig skolevei. Etter at Gullestad-brua ble utbedret, mener vi at situasjonen er endret, og at 

denne gratisskyssen bør fjernes. Da blir det også likt for alle med tanke på 4 km-grensa. I 

praksis vil dette for det meste gjelde 2. – 4. klasse, 1. klasse har krav på skyss dersom det er 

over 2 km. Dette kuttet er prioritert som det som først bør tas. 

 

Kutte alternativt skoletilbud for elever med spesielle behov -  kr 70 000. 

Dette er enkeltvedtak etter tilråding fra ppt.  

 

Sfo-ansatte på samme avtale som skoleassistenter når det gjelder arbeidstid (fri i 

skoleferiene) og kutte ferieåpent ved færre enn 4 brukere – kr 30 000 

Konsekvensen er et dårligere sfo-tilbud og bruk av ufaglærte i ferier, 

 

Kutt materiell og utstyr i sfo og skole – kr 40 000,-  

 

Øvrig kutt- 250 000,- - må tas i lønn (104 000 i 15, deretter 250 000,-). 

Evt kan noe tas ved endringer i assistentbehov. Resten må tas som kutt i lærertimer, 250 000 

tilsvarer 10 – 11 lærerårstimer, og vil gi større elevgrupper i spes.ped, styrking og enkelte fag. 

Her varsler enhetsleder at det må gås runder med tillitsvalgt for å finne ut hvilke løsninger 

som svekker opplæringstilbudet minst. 
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Mål om 3 % er med dette nådd andre år i økonomiplanperioden 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

312 000 559 000 

 

Rammeområde 37 – Evje ungdomsskule 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

11 519 700 -493 500 17,81 16,611) 87,30 

1) Dette er årsverk før innsparingsforslagene ble lagt inn. På enheten ligger det inne 

innsparingsforslag på i overkant av  50 % stilling, med virkning fra høst 15 (helårsvirkning i 

16). Endring i årsverk skyldes ellers at det har vært nedgang i lærerårsverk over tid, pga færre 

klasser.  

Elevtall 2013/2014: 129 

Elevtall 2014/2015: 119 

 

Tiltak 

 

Ikt –ressurs – 23 000,- i 14, deretter 55 000,-  

Det har vært tildelt ekstra midler til ikt-ressurs i forbindelse med ikt-planen. Dette må nå 

dekkes av skolens egen ramme. Innsparing: 23 000,- i 2015, deretter kr 55 000,-.  

 

Flatt kutt – kr 360 000 

Enheten prioriterer å kutte 120 000,- innen drift, og resten på lønn. Driftskutt er prioritert før 

kutt i lønn. 

 

Kutt i driftsutgifter – 120 000 

Dette vil medføre kutt i ekskursjoner som krever busstransport, som alpindag, hospitering for 

elever ved videregående skoler ved kysten osv. Det vil gi kutt i tilbud i aktivitetsuka, og det 

vil bli nødvendig å ha eldre skolebøker/materiell. Gjennomføringa av skolens sosiale 

handlingsplan vil bli redusert. En valgfagsgruppe kuttes slik at elevene kun får to valgfag å 

velge mellom. 

 

Kutt i lønn  - kr 100 000,- i 2015, helårseffekt 240 000 fra 2016 

Dette vil gå på fjerning av ressurs til ikt, mindre valgfagtilbud til elever, mer fast undervisning 

for rektor og kutt i funksjoner som Drop-out ressurs og satsningsområde for lesekompetanse 

(SOL) 

 

Kuttene i stillinger vil også gi overtallighet, da enhetsleder ikke ser for seg naturlig avgang i 

perioden. 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

243 000 415 000 

 

Rammeområde 38 - Enhet for barnehage 
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Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

14 803 400 -2 311 600 40,26 37,67 93,99 

- Dette er årsverk før innsparinger beskrevet under legges inn. Innsparingene innebærer 

maksimalt 3,1 årsverk. 

Antall barn: 

Oktober 2012:    163, fordelt med ulikt antall dager. 

Oktober 2013:    170, fordelt med ulikt antall dager. 

Oktober 2014:    162, fordelt med ulikt antall dager. 

Tiltak 

 

Fagveileder i barnehagen – 50 % stilling – kr 189 000 i 15, deretter 284 000,-. 

Her er dette kuttet lagt inn med 8/12 virkning. Helårsvirkning vil være kr 284 000,-. Denne 

ressursen ble opprettet  i forbindelse med at det en periode var 3 hus i barnehagen (Hornnes, 

Rekruttene som var midlertidig avdeling på Evjemoen og Soltun). Enhetsleder sier at 

konsekvensen av kuttet vil være at faglig veiledning av personalet og observasjon av 

enkeltbarn/barnegruppe vil bli sterkt redusert i forhold til det barnehagen har kunnet gjøre når 

de har hatt denne stillingen.  

 

Flatt kutt -  kr 513 000 

Videre i økonomiplanen ser det ut til at et stort kull slutter høsten 2016, samtidig som det 

kullet som er da vil være klart for oppstart i barnehage vil være langt mindre. Dette har dannet 

grunnlag for at vi har lagt inn en ytterligere nedjustering av rammen utover i økonomiplanen ( 

ca 200 000 i 2016 og ytterligere 400 000 i 17 når det blir helårseffekt.) Barnegruppen som 

slutter 2016 ser ut til å være så stor sammenlignet med de senere årene at ingenting tyder på at 

vi må opp på 2015-nivå igjen.  

 

Når det gjelder endring i bemanningsnorm ser vi for oss to muligheter: 

 

Oppheving av bemanningsnorm 

Vi har pr nå en lokal bemanningsnorm som sier at det skal være 6 plasser pr ansatt. Vi ser for 

oss at denne kan oppheves. Sentrale retningslinjer gir bare bemanningsnorm for pedagoger, 

og vi har anledning til å endre lokal bemanningsnorm. Man vil da ha muligheten til å vurdere 

bemanningen mer fleksibelt, og ikke absolutt med tanke på ekstra barn som kommer inn mv. 

Vi ser for oss at dette kan gi en innsparing, og vurderer den til å kunne utgjøre 165 000,- i 

2014 (5/12 virkning) og deretter 400 000,- pr år. Dette er selvsagt anslag.  

 

Justering av bemanningsnorm i kommunal barnehage – fra 6 til 6,5 plasser pr ansatt – ca kr 

330 000, i 14, deretter 800 000,-. 

For å få til ytterligere innsparing i enhet for barnehage kan man endre den kommunale 

bemanningsnormen som er 6 plasser pr ansatt. Dette er også 5/12 virkning i 15, og i 16 vil 

effekten være 800 000,-. (Dette kommer ikke i tillegg til innsparing i forrige tiltak, dette er 

totalt sett.) 

 

Enhetsleder kommenterer at dette vil gi noe større belastning da det blir noe færre voksne, og 

at dette er en endring som vil skape uro i organisasjonen. Det samme vil trolig gjelde for 

oppheving av bemanningsnorm.  
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Sammendrag 

Total maks innsparing enhet 

2015 

Total innsparing videre 

519 000 1 084 000 

 

Andre kommentarer 

Som kommentert i saken om opptak i barnehage som er behandlet i novembermøtet, la 

rådmannen seg på en strammere praksis enn tidligere for å oppnå forventet resultat i budsjettet 

for 2015. Men dette kom brått på for søkere til barnehagen, ettersom det ikke ble informert 

om at praksis ville bli endret ved hovedopptaket i vår. Kostnaden ved å gi disse tilbud om 

barnehageplass er kr 493 000,-.  Dette dekker utvidelse med 1.5 årsverk. Inntekter fra 

foreldrebetaling er trukket fra.  

 

I kommunens budsjett er bundne fond (fond øremerket for et bestemt område) holdt utenfor 

ved beregning av netto driftsresultat. Kommunen har et bundet fond vedr. skjønnsmidler 

barnehage, dette er på kr 751 000,-. Engangskostnader vedr. dette opptaket kan derfor 

finansieres via dette fondet, og en unngår på denne måten at disse kostnadene fører til at det 

må foretas et ytterligere kutt på 490 000,- på et annet område i kommunen. Rådmannen har 

derfor lagt disse årsverkene inn i budsjettet og finansiert det via disse fondsmidlene. 

 

Rammeområde 41 - Helse og familie 

 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

35 807 100 + 2 658 500 41,46 37,33 60,38 

- Årsverkene er før innsparingene beskrevet under legges inn. Disse utgjør totalt sett 2 årsverk. 

I tillegg foreslår vi å styrke NAV-kontoret med et årsverk, reell nedgang blir da totalt sett 1 

årsverk dersom innsparingene tas til følge. 

- Når det gjelder endring i årsverk, har legekontoret gått ut, her var det 3,1 årsverk. 

Barnevernet er budsjettert som tjenestekjøp i 2015, og der har det utgått 4,15 årsverk. 

Hovslagerveien/særskilte tiltak funksjonshemmede er oppjustert med 1,22 årsverk, 

rus/psykiatri er oppjustert med 0,5 årsverk, og det er andre mindre justeringer. 

Situasjonen på nav og utgifter til sosialhjelp 

Enhetsleder helse og familie varsler at det er en vedvarende vanskelig situasjon på nav. 

Sosialhjelpsutgiftene og antall brukere og saker har som kjent vært meget sterkt voksende de 

siste årene. Enhetsleder har et ønske om å tilføre en 100 % stilling ekstra en periode. De 

ansatte har et behov for å komme ajour, slik at de får tid og anledning til å gjøre grundig 

saksbehandling vedr. den enkelte bruker, og slik også kunne få brukere videre til avklaring i et 

annet tiltak.  

 

Rådmannen støtter denne vurderingen og har i budsjettet lagt inn et årsverk midlertidig i et år. 

(Stillingen ligger inne med 7/12 virkning i 2015, da det tar tid å få rekruttert mv.)  Det er 

budsjettert med at sosialhjelpsutgiftene neste år blir redusert tilsvarende, dette må også sees i 

sammenheng med igangsatt tiltak for å få personer på sosialhjelp i aktivitet. Vi har ingen 

garanti for utgiftene vil gå ned, så sosialhjelpsbudsjettet må følges nøye opp gjennom året. 

Dersom arbeidsmengde med videre ikke reduseres vil det være behov for å se på at 

stillingsressurs også tilføres videre. 
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I budsjettet er økonomisk sosialhjelp (ikke under ansvar flyktninger) økt med 1,200 mill i 

forhold til opprinnelig budsjett i 2014, til 4,200 mill. Det er også satt av kr 530 000 til 

kvalifiseringsstønad, når dette virkemiddelet benyttes erstatter det sosialhjelp. Totalt sett er 

det dermed budsjettert med 4,730 mill til dette området. Dersom vi ser på regnskapet i 2014 

ser vi at det går mot høyere utgifter enn 4,730 mill, det kan bli rundt 5,500 mill, mens 

utgiftene i 2013 endte på 3,900 mill.  Det er altså en stor økning, og det betyr at dersom vi 

ikke får effekt av tiltaket som er satt i gang og av det evt nye årsverket, så vil utgiftene for 

2015 bli høyere enn det vi har lagt til grunn i budsjettet. 

 

Flyktningekontoret 

Vi har her budsjettert ut fra vedtatt mottak for 2015. Dersom mottaket blir like stort framover, 

viser våre prognoser pr nå at det blir økende utgifter på dette området framover. 

 

Ressurskrevende brukere 

Det er satt av kr 900 000,- som reservepott på dette området, fordi det ser ut til å ville bli 

økning innen området ressurskrevende brukere i løpet av 2015. 

  

Flatt kutt – kr 993 000 

 

Enheten har bevisst jobbet med effektivisering i oppfølging av enkeltvedtak, og enhetsleder 

fastsetter dette til å utgjøre ca kr 850 000,- etter bevisst jobbing med effektivisering. Dette er 

lagt inn i tallgrunnlaget. Pga økning i behov har likevel utgiftene til denne enheten gått opp.,  

 

Utover dette kan følgende kuttforslag legges inn: 

 

Redusere psykisk helse og rus med 1,0 årsverk – kr 435 000,- i 2014, deretter 650 000,-. 

Kr 435 000 er 8/12 virkning, så fra 2016 er det en effekt på 650 000,-.  Enhetsleder 

kommenterer at på dette området ligger vi godt an sammenlignet med Aust-Agder og landet. 

Rus/psykiatri er et satsningsområde nasjonalt, og ny opptrappingsplan psykiatri/rus blant barn 

og unge er under arbeid. Det tilføres også midler gjennom rammetilskuddet.  Til tross for 

dette mener enhetsleder at nedskjæring er mulig, siden kommunen er i den økonomiske 

situasjonen den er. I praksis betyr det at det må tydeliggjøres mer hvem og hvordan 

prioritering skal skje. Det betyr også at prosess med å tilby annet passende arbeid som måtte 

være ledig må foretas, evt at en person må sies opp. 

 

Det må nevnes at før nedskjæring foretas, er tjenesten totalt sett styrket med et beløp som er 

større enn beløpet tilført gjennom rammetilskuddet, da det er økt med 0,5 årsverk innen 

tjenesten. Situasjonen blir annerledes dersom kutt foretas. 

 

Felles nattevakt inkl velferdsteknologi i Hovslagerveien – anslag kr 300 000 i 2015, deretter 

600 000,-. 

Kan gi innsparing på flere hundre tusen, men vil uansett ikke få full effekt i 2015. Beløpet vi 

må investere i velferdsteknologi  er ukjent pr dags dato, så det er noe usikkerhet knyttet til 

denne innsparingen.  Det er behov for å få ansatte i kommunen med kompetanse på området 

for å vite mer om muligheter. Det er en omlegging som vil skape uro.  

 

Midler avsatt 14 – til styrking av skolehelsetjenesten – kr 130 000,-. 

I statsbudsjettet for 2014 kom det midler som var beregnet til styrking av skolehelsetjenesten, 

kr 130 000,-. Disse midlene har stått på budsjett for helsestasjonstjenesten, som en 

reservertpost.  Det har i år kommet ytterligere midler slik at vår andel nå er 285 000,-. Deler 
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av disse midlene er brukt til å styrke tjenesten ved at ny avdelingsleder overtar administrative 

oppgaver fra helsesøster slik at helsesøster frigjøres til å jobbe faglig. Denne styrkingen utgjør 

kr 135 000,- . Det foreslås her å beholde disse 135 000,- , mens reservertposten på kr 

130 000,- utgår for å bidra til å oppnå et resultat på 3 %. 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

865 000 1 380 000 

 

Rammeområde 46 – Pleie og omsorg 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

37 160 600 -592 800 62,26 63,01 92,81 

- Innen enheten har det vært en økning på i overkant av 5 årsverk i forbindelse med 

ressurskrevende brukere. I budsjettet for 2014 lå det også inne 2 årsverk det ikke var 

budsjettert med utgifter til, da årsverkene først skulle komme i 2015. Det er da budsjettert 

med 4,4 årsverk mindre enn det som lå i planene,  og reell kutt i utgifter tilsvarer 2,4 årsverk, 

eller 1,300 mill.  

- I tillegg foreslås det her et kutt på 0,84 årsverk i forbindelse med nedleggelse av 

aktivitetssenteret.  

Utvikling ved Hornnesheimen og Evjeheimen og i hjemmehjelpstjenesten 

Reduksjon i årsverk ved Hornnesheimen og Evjeheimen er en direkte årsak av en utvikling 

over tid (1,5 år) der etterspørselen etter institusjonsplasser har vært lavere enn tidligere år. Det 

er umulig å spå om denne utviklingen vil fortsette fremover, og enhetsleder fremhever at 

bemanningen må tilpasses behovet til enhver tid. Konsekvensen er at enheten kan yte gode 

tjenester så lenge behovet er som nå. Hvis behovet øker uten at bemanningen økes tilsvarende 

vil det medføre et mye dårligere tilbud. Alternativt kan en velge å legge ned 

institusjonsplasser. 

 

Vikarpool på 0,5 årsverk fjernes og i hjemmehjelpstjenesten reduseres det med 0,46 årsverk. 

Dette utgjør til sammen kr 479 000,-. Dette medfører strammere rammer, det blir mindre å gå 

på og mer sårbart, noe som igjen over tid vil kunne skape et dårligere tilbud. 

 

Flatt kutt – 1 131 000 

 

Kjøkken og kafe 

På bakgrunn av bl.a. diskusjonen i kommunestyremøte i oktober, har enhetsleder sett på 

inntekter og priser på mat i kafe og ved matombringing. Det er rom for en inntektsøke på kr 

200 000,- og dette er lagt inn. 

 

Aktivitetssenteret på Evjeheimen – 350 000 i 15, deretter 475 000 

Her er det snakk om nedleggelse av aktivitetssenteret. Dette gir en innsparing på 0,475 mill på 

sikt (ca 314 000 første året.) Dette vil føre til at alle eldre som ikke er demente mister sitt 

dagaktivitetstilbud innen pleie og omsorg 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

514 000 675 000 
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- I denne innsparingen inngår økte inntekter kjøkken/kafe og nedlegging av aktivitetssenteret. 

I tillegg kommer innsparing som har vært gjennom gjennomført nedbemanning, jfr 

beskrivelse lenger opp. 

Rammeområde 49 – Lokalmedisinske tjenester 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

1 551 800 147 100 4,9 4,88* 79,28 

- Dette er et anslag og avhenger noe av tjenesteutviklingen innen området. 

Når det gjelder budsjettet på dette området, har det mellom kommunene i samarbeidet vært 

enighet om at i budsjettet skal det legges inn samme kronebeløp som i 2014. Grunnen til at 

vår andel øker er derfor at midlene til kreftsykepleier holdes utenfor den interkommunale 

fordelingen.  

 

Det kan ellers nevnes at ordning med interkommunal psykolog ikke videreføres, og at satsing 

på hørselskoordinator/friskliv kommer inn. 

 

Når det gjelder utgifter i LMT, fordeles de 40 % likt og 60 % etter folketall. Samlet sett betyr 

det at for alle utgifter i LMT så skal Evje og Hornnes betale i overkant av 40 %. Iflg avtale 

mellom kommunene kan LMT ikke sies opp før 01.01.2015. Ihht avtalen må oppsigelse 

foreligge innen 31.12 i kalenderåret forut for at oppsigelsen tar til å gjelde, og som 

vertskommune har vi en oppsigelsesfrist på to år (de andre kommunene har ett år. ) Dette 

betyr i praksis at for vår del kan det evt ikke gjøres noen oppsigelse gjeldende før fra 

31.12.15, og da med virkning fra 01.01.18.  

 

Det er selvsagt likevel mulig å gjøre endringer innen LMT på kortere sikt dersom alle 

kommunene i samarbeidet enes om dette. 

 

Rammeområde 52 og 53 – Enhet for drift og forvaltning inkl. selvkost 

Total ramme Endring i ramme Årsverk 14 Årsverk 15 Andel av 

utgifter til lønn 

26 004 800 -935 900 32,38 32,08 34,39 

- Når det gjelder årsverk er tidligere enhetslederstilling forvaltning gjort om til 

saksbehandlerstilling. Dette gir noe mindre lønnsutgifter. Ellers er det noe midlertidig 

vakanse i saksbehandlerstilling.  

- Årsverkene er før innsparinger. Det ligger forslag om innsparing på 30 % stilling. 

 

Tiltak 

 

Landbrukstilskudd – kr 200 000 

Landbrukstilskuddet er forankret i kommuneplanen og er et prioritert område. Det er et 

investeringstilskudd til primærnæringen som brukes til kjøp av melkekvoter (30 000,-) og 

resten til investeringer i landbruket. Enhetsleder mener at det bør vurderes på linje med andre 

næringstilskudd i kommune, f.eks. gitt av Evje Utvikling. For å nå 3 % resultat er det likevel 

fjernet.   

 

Tilskudd til Otrahallen/løypekjøring - kr 20 000 
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Otrahallen fikk i mange år et tilskudd på 100 000,-. Enhetsleder sier at for 2-3 år siden var 

økonomien i hallen dårlig, så kommunen reforhandlet og justerte opp leieavtalen for skolen, 

samt økte tilskuddet til 150 000,-. Otrahallen mottar nå også halleie for ungdom, det er også 

en endring som kom for noen år siden.  

 

Tilskuddet til løypekjøring på Høgås er på 50 000,- som igjen utløser et tilskudd fra Midt-

Agder friluftsråd på 50 000,-. Det foreslås at dette tilskuddet ikke røres, men at vi fortsatt 

utbetaler 50 000,-.  

 

Kutt i tilskuddet til Otrahallen blir totalt sett kr 50 000,- (20 000 + 30 000 under flate kutt). 

 

Vedlikehold – 10 % kutt – kr 200 000 

Det er her tatt utgangspunkt i midler avsatt til vedlikehold på bygg og vei. Kuttet vil naturlig 

nok måtte gå utover ikke-lovpålagt vedlikehold innen bygg, veg, park og grønt. HMS, service 

og vedlikeholdsavtaler (brann/heis) vil måtte prioriteres samt at enheten så langt som mulig 

vil måtte prøve å sikre verdier. 

 

Totalt sett blir kuttet innen vedlikehold 725 000,- (200 000 + 525 000). Det er et ganske stort 

nedtrekk i enhetens rammer til vedlikehold 

 

Veterinær – nedjustering 30 % stilling – kr 151 000 i 15, deretter 227 000,-. 

Det er her tatt utgangspunkt i 8/12 virkning i 2015. Effekt for 2016 og videre er ca 227 000,-.  

Iveland, Bygland og Evje og Hornnes kommune har en samarbeidsavtale om felles klinisk 

veterinærvakttjeneste. Det er anslått et behov for klinisk veterinærvakt tilsvarende 70 % 

stilling. Evje og Hornnes er vertskommune og ansatte veterinær i 100 %. 70 % er klinisk 

veterinærvakttjeneste, som de to andre kommunene også er deltakere i, og som vi får tilskudd 

av staten til. De resterende 30 % skal benyttes til annet administrativ arbeid ved drift og 

forvaltning i Evje og Hornnes kommune. Dette er imidlertid ikke hensiktsmessig, da 

veterinæren må være på vakt, og kan ikke tilpasse seg 30 % til andre oppgaver ved 

avdelingen. Bør reduseres til 70 % stilling (evt økes til 100 % klinisk i et forpliktende 

samarbeid med de andre kommunene).  

 

 

Flatt kutt – kr 755 000 

 

Øke gebyrer plan/byggesak – kr 120 000,-. 

Gebyrene ligger fortsatt lavt på byggesak og heller ikke høyt når det gjelder plan. Det foreslås 

derfor å øke disse med 15 %. 

 

Tilskudd private veier – kr 80 000 

Budsjett på kr 80 000 tas bort. 

 

Tilskudd Otrahallen – kr 30 000 

Blir justert ned til 100 000,-.  Ble redusert med 20 000 under tiltak, men foreslås justert ned 

med ytterligere 30 000,-  

 

Kutt i vedlikehold – restbeløp – kr 525 000 

Se kommentarer over under tiltak (over)  

 

Flatt kutt på kr 755 000,- er da gjennomført.  
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Krypsivtiltak 

Kommunestyret fattet i k.sak 22/11 (vedlagt) vedtak om at kommunestyret skulle bevilget et 

årlig tilskudd til krypsivrensking i Otra tilsvarende merverdiavgiftskompensasjonen på 

tilskuddet fra Krypsivfondet i Otra. Dette tilskuddet og denne 

merverdiavgiftskompensasjonen har dermed blitt behandlet annerledes enn andre områder i 

kommunen. Med tanke på kravet om innsparing som ligger nå, foreslår vi å reversere dette 

vedtaket. 

 

Sammendrag 

Total innsparing enhet 2015 Total innsparing videre 

1 326 000 1 402 000 

 

Andre kommentarer: 

Det ligger inn midler til to prosjektledere i vannregion Agder. Dette utgjør kr 30 000,- og 

midlene har ligget inne i budsjettet fra før. (Se vedlegg.) 

 

 

Investeringsbudsjettet 

Investeringsbudsjettet er bygd opp med en inntekts- og en utgiftsside. All 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 % egenfinansiering på utgiftssida til 

våre prosjekter, og det skal være utenom tilskudd til det enkelte prosjekt, og utenom 

merverdiavgiftskompensasjon.  Da har vi følgende finansieringskilder: 

Merverdiavgiftskompensasjon på prosjektene, salg av eiendommer, driftsmidler mv i 

investeringsregnskapet, bruk av investeringsfond, bruk av disposisjonsfond og overføring fra 

drift.  

 

Handlingsregel for gjeld gjør at disposisjonsfondene og muligheten til å avsette til frie fond 

reduseres. Rådmannen vil generelt påpeke at selv om gjelda på denne måten blir mindre, så er 

det problematisk å tære for mye på disse reservene. Helt frie disposisjonsfond kan brukes til 

alle utgifter, mens inntekter i investering, investeringsfond og lån kun kan brukes til 

investeringsutgifter. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før en tapper frie fond for mye 

for å unngå låneopptak.  

 

Finansiering av investeringene 

Utenom merverdiavgiftskompensasjon, som vi tar med på hvert enkelt prosjekt, har vi 

følgende finansiering 

- Salg av tomter   kr   400 000,-. 

- Overføring fra invesering kr 1 000 000,- 

- Bruk av disposisjonsfond kr  2 627 800.  

- Bruk av lån   kr 25 760 000,- 

Av total bruk av lån  er 4,760 mill allerede lånt og står som ubrukte lånemidler, slik at nytt 

låneopptak blir inntil 21,000 mill.  

 

Her følger en kort beskrivelse av investeringsprosjektene som er lagt inn i budsjettet.  
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Overførte og endrede prosjekter 

Det gjøres oppmerksom på at når det gjelder overførte prosjekter vil det også komme en sak 

våren 2015, der en går gjennom alle investeringsprosjektene og justerer 2015-budsjettet i 

forhold til reelt forbruk pr 31.12. Noen prosjekter overføres allerede nå. Dette gjelder 

prosjekter som ikke vil bli påbegynt i 2014, eller prosjekter der det vil være en restsum. 

 

VA-anlegg Evjemoen 

Asfaltering vil bli gjennomført i 2015, og 1 mill overføres. Beløpet blir evt justert ved sak 

våren 2015. 

 

Friidrettsanlegg Hornnes 

Dette prosjektet vil ikke bli påbegynt i 2014, og overføres derfor i sin helhet. Kommunestyret 

hadde i budsjettet for 2014 satt av en nettoramme på 2,000 mill. Utgifter og finansiering i 

prosjektet ser nå ut til å bli slik: 

Netto utgifter     4,800 mill 

Merverdiavgift    1,200 mill 

Merverdiavgiftskompensasjon    -1,200 mill 

Spillemidler             -2,600 mill 

Tilskudd fra EH-banken  -0,500 mill 

Tilskudd fra Bygland,   -0,300 mill 

Netto utgift     1,400 mill 

 

Tilskuddet fra Bygland kommer da dette skal være et interkommunalt anlegg. 

 

Utbygging Furuly – bygging av lager 

Det var satt av kr 500 000,- til dette i budsjettet for 2014 (Netto kr 400 000,- + mva kr 

100 000,-). Pott på 500 000,- blir noe liten, for etter undersøkelser av grunnen viser det seg at 

det må gjøres et sprengningsarbeid. 

 

Enhetsleder kultur har arbeidet med denne saken, og her kan vi få spillemidler til kulturbygg 

(disse går ikke på bekostning av spillemidler til idrett). Vi vil kunne få kr 150 000,- i slike 

midler. Prosjektet vil da se slik ut: 

Netto utgifter      0,600 mill 

Merverdiavgift     0,150 mill 

Merverdiavgiftskompensasjon -0,150 mill 

Spillemidler   - 0,250 mill 

Netto utgift    0,350 mill 

 

Dette betyr at kommunen sitter igjen med en egenandel som er 50 000,- lavere enn det som lå 

til grunn for budsjettet i 2014. Prosjektets totale ramme utvides med kr 150 000,-. 

 

Evjemoen kino 

Det var satt av kr 1 000 000 til dette i budsjettet for 2014 (Netto kr 800 000 + mva kr 

200 000,-.) Investeringen skal gå til investering i nytt universelt toalett og kiosk, samt trapp 

ned til kjeller.  

 

Også her har enhetsleder kultur arbeidet med saken, og også her kan vi få spillemidler til 

kulturbygg. Vi vil her kunne få kr 500 000,-. Prosjektet vil da se slik ut: 

Netto utgifter     1,200 mill 
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Merverdiavgift    0,300 mill 

Merverdiavgiftskompensasjon -0,300 mill 

Spillemidler    -0,500 mill 

Netto utgift     0,700 mill. 

 

Dette betyr at kommunen sitter igjen med en egenandel som er kr 100 000,- lavere enn det 

som lå til grunn for budsjettet i 2014. Prosjektets totale ramme utvides med kr 500 000,-. 

 

 

Skateanlegg Furuly 

Dette prosjektet lå i budsjettet for 2014 med utgifter på kr 750 000,- og en netto ramme etter 

merverdiavgift og tilskudd på kr 200 000,-. 

 

Det viser seg nå at prosjektet blir noe rimeligere enn først antatt, dette har med underlaget å 

gjøre der en ser for seg å bruke asfalt i stedet for betong til underlagt. Det brukes også et annet 

materiale enn planlagt til elementer. 

 

Prosjektet blir da som følger: 

Netto utgifter       0,520 mill  

Merverdiavgift      0,130 mill 

Merverdiavgiftskompensasjon          -0,130 mill 

Andre inntekter, fond mv (ungd.rådet) -0,100 mill 

Spillemidler     -0,300 mill 

Netto utgift     -0,120 mill 

 

Når det gjelder fond, tas det her i alt 52 700:  Kr 25 200,- fra enhet for kulturs enhetsfond og 

kr 27 500,- fra fond disposisjonsfond som er merket ungdomsrådet – grill og konsertbu. 

Investering i grill- og konsertbu ble fullfinansiert med andre midler, og disse midlene 

omdisponeres derfor til dette formålet. 

 

Nye prosjekter 

 

Ipad 

Kommunevalget vil gjøre at det kommer inn nye politikere, og det må investeres i en del nye 

ipad’er. Her beregnes en investering på kr 136 000,-, hvorav 27 200 merverdiavgift. 

 

Ikt i skolen 

Vi legger til grunn at det fortsatt skal satses på ikt-utstyr til elevene, i samme grad som da 

dette var et prosjekt. Kr 410 000,- legges inn, herav merverdiavgift kr 82 000,-. 

 

 

Ventilasjon og lydisolering Evje ungdomsskole 

Gjennom vernerunde er det tatt opp forhold vedr. akustikk og ventilasjon ved Evje 

ungdomsskole. Når det gjelder akustikk er det i korridoren i 2. etg og tilstøtende klasserom. 

Det er hentet inn kostnadsoverslag på å gjøre nødvendige utbedringer, og ved å sette av kr 

750 000,- inkl. mva vil en kunne rette opp i disse problemene. Merverdiavgift utgjør kr 

150 000,- 

 

Vann/avløp 
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Ihht økonomiplanen skal det hvert år være en fast ramme på kr 3 750 000,-. Administrasjonen 

fordeler rammen ut på aktuelle underprosjekt. 

 

Flerbrukshall 

Her pågår det nå et forprosjekt som skal legges fram for rådmannen innen 01. april, og saken 

skal da behandles før sommer 2014. Tallene til flerbrukshall lå inne i budsjettet for 2015, og 

vi legger derfor til grunn at denne investeringen kommer, selv om en ny sak skal opp. Når det 

gjelder kostnadsoverslag har vi gått ut fra det overslaget som lå i kommunestyresak 49/14, 

oppfølging av skisseprosjekt flerbrukshall. Denne saken ble behandlet i kommunestyret i juni 

2014. Netto kostnad for kommunen, etter fratrekk av kompensert merverdiavgift og 

spillemidler, var ca 29,300 mill. Det er dette som er lagt til grunn i budsjettet for 2015 og 

økonomiplan 15-18. 

 

Prosjektet er forutsatt påbegynt i 2015, og avsluttet i 2016, og er budsjettert som følger: 

År 2015 2016 Samlet 

Nybygg 4 100 000 28 700 000 32 800 000 

Riving 2 000 000  2 000 000 

Tomtekjøp mv 4 500 000  4 500 000 

Merverdiavgift 1 525 000 7 175 000 8 700 000 

Merverdiavgiftskompensasjon -1 525 000 -7 175 000 -8 700 000 

Spillemidler -1 250 000 -8 750 000 -10 000 000 

Netto utgift 9 350 000 19 950 000 29 300 000 

 

Vi har foreløpig estimert at riving, tomtekjøp og 1/8 av arbeidet skal foregå i 2015, resten i 

16. 

 

Miljøgate Evje sentrum 

Det vises her til omtale i kommunestyresak 79/14, behandlet i kommunestyret i oktober 2014. 

Her er det bevilget 11,100 mill, i tillegg er det noen midler overført fra 2014. 

 

Prosjektet er lagt inn med følgende kostnader: 

Nybygg     15,500 mill 

Merverdiavgift      2,000 mill 

Merverdiavgiftskompensasjon -  2,000 mill 

Bruk av bundet inv.fond  -  0,019 mill 

Netto utgift      12,081 mill 

 

Det bundne investeringsfondet vi har lagt inn i finansieringen her er svært gamle midler vedr. 

skolevei. Denne ombyggingen vil også bety forbedring for skolevei, og vi legger derfor inn 

dette restfond. 

 

Andre prosjekter i investering 

 

Avdrag etabaleringslån 

Det er lagt inn 915 000,- i avdrag på startlån. Det er lagt inn samme sum i mottatte avdrag, 

dette vil jo aldri stemme overens, men det er vanskelig å vite hvor stor forskjellen blir. Vi 

legger det derfor inn på denne måten i budsjettet. 

 

Utlån etableringslån 

Det er lagt opp til opptak av startlån og utlån i størrelsesorden 5 mill.  
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Egenkapitalkrav klp 

Det er lagt opp til et egenkapitalinnskudd på kr 500 000,-. Dette er finansiert ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

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. 

 

 

Evje, 12.03.2015 

 

 

Rådmann 
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Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet       

 
Opprinnelig Opprinnelig Regnskap 

Tall i 1000 kroner  budsjett 2015 budsjett 2014 2013 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 
   Skatt på inntekt og formue 1) -72 400 -71 200 -67 247 

Ordinært rammetilskudd 1) -115 200 -114 000 -110 739 

Skatt på eiendom -3 910 -3 597 -3 595 

Andre direkte eller indirekte skatter 2) -676 -676 -1 628 

Andre generelle statstilskudd 3) 0 -4 764 -5 859 

Sum frie disponible inntekter -192 186 -194 237 -189 067 

    FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER       

Renteinntekter og utbytte 4) -12 666 -12 771 -11 790 

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg 4) 5 636 5 504 5 241 

Tap finansielle instrumenter 0 0 73 

Avdrag på lån 4) 6 636 5 854 7 791 

Netto finansinntekter/-utgifter -394 -1 413 1 315 

    AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER       

Til dekning av tidl. års regnskapsm. Merforbruk 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 5 911 62 28 

Til bundne avsetninger 5) 676 761 2 727 

Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 7) -213 0 -2 536 

Bruk av bundne avsetningar 6) -1 493 -2 015 -2 080 

Netto avsetninger 4 881 -1 192 -1 861 

    FORDELING       

Overført til investeringsregnskapet 1 097 0 6 976 

Til fordeling drift -186 602 -196 842 -182 636 

+Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 186 602 196 842 182 133 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 -503 

 

1) Dette er et anslag ut fra forliket vedr statsbudsjettet i desember og bygger på opplysningene i  

grønt hefte og ks' prognosemodell. Nye befolkningstall pr 01.01.15 vil endre inntektsutjevningen 

 2) Andre direkte eller indirekte skatter er konsesjonsavgift 

 3) Generelle statstilskudd er budsjettert på de enkelte enhetene, budsjettskjema 1b og framkommer   

ikke her.  

 

4) Renteinntekter og utbytte er budsjettert med: 
 Utbytte Agder Energi 10 390 000 

Renter likvide midler 1 851 000 
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Renteinntekter startlån 400 000 

Forsinkelsesrenter 25 000 

Totale finansinntekter 12 666 000 

  Dette forutsetter et totalt resultat i Agder Energi på 800 mill. 
  

Avdrag på lån er budsjettert på bakgrunn av reelle betalingsplaner for aktuelle lån. Avdragene er over 
minimumsavdrag. 
 

5 og 6) Bundne avsetninger og bruk av bundne avsetninger: 
  Avsetning til konsesjonsavgiftsfond 676 000 

  Bruk konsesjonsavgiftsfond 1 000 000 

Bruk bundet fond skjønnsmidler barnehage 492 600 

Total bruk 1 492 600 

  

Øvrig bruk av og avsetning til bundne fond, som selvkostfond mv, er budsjettert i budsjettskjema 1b  

og framkommer ikke her. 

 
7) Bruk av disposisjonsfond er bruk av flyktningefondet i forbindelse med tiltaket «Aktiv i Evje og 
Hornnes 
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Budsjettskjema 1B     
Driftsbudsjettet, fordelt på Resultatenhet  
Tall i 1 kroner Oppr. budsjett 

2015 
Oppr. budsjett 

2014 
Regnskap 2013 

Driftsutgifter pr. Resultatenhet    
Politiske styrings og kontrollorganer 2 272 400 2 205 800 2 272 353 
Sentraladministrasjonen 32 026 900 32 796 700 33 718 489 
Leirskolen 0 0 -107 459 
Støttetiltak 1 459 300 1 707 600 114 635 
Kultur 5 868 200 6 324 400 5 414 464 
Hornnes skule 9 975 500 9 761 700 9 508 240 
Evje Barneskule 16 165 200 15 509 400 15 350 220 
Evje Ungdomsskule 11 619 700 12 013 200 12 986 950 
Enhet for barnehage 15 381 000 17 115 000 15 767 596 
Helse- og familie 36 123 100 37 769 200 36 738 669 
Pleie- og omsorg 37 478 600 37 753 400 35 557 370 
Samhandlingsreformen 0 4 889 000 4 592 839 
Lokalemedisinske tjenester 1 551 800 1 404 700 1 236 347 
Drift og forvaltning 26 455 800 27 135 700 25 632 982 
Selvkost 0 -2 208 800 -3 498 858 
Finans -9 764 700 -6 326 100 -12 268 020 
Reservert for lønn/pensjon -10 900 -1 009 200 -883 529 

Sum fordelt 186 601 900 196 841 700 182 133 286 

    
    

Summene kan avvik fra vedtak pr enhet, da noen fond og finansutgifter/inntekter er trukket ut av 
rammene og ført opp i skjema 1b. Dette gjelder ikke all fondsbruk. 

    
Konsesjonsavgift ligger også i rammen til sentraladministrasjonen og lager et avvik mellom vedtak og 
1b. 

    
I skjema 1 b ligger det følgende fondsbruk:   
Enhet helse og familie 137 000,- av bundet driftsfond kvalifiseringsordningen 
Enhet kultur 10 000,- av bundet driftsfond gards- og ættesoge 
Enhet drift og forvaltning, inkl selvkost 263 000,- av selvkostfond vann  

 412 100 av selvkostfond avløp  
 170 400 av selvkostfond renovasjon  
 90 600 av selvkostfond feiing  
 9 000 av bundet fond skog  
    

Det ligger følgende avsetninger:    
Enhet drift og forvaltning, inkl selvkost 10 000 viltfond   

 91 500 selvkostfond slam  
Finans 97 100 i avsetning av renter til flere selvkostfond 
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet 
Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet 

Tall i 1000 kroner Oppr. 
budsjett 
2015 

Oppr. budsjett 
2014 

Regnskap 2013 

INVESTERINGSBEHOV   
Investeringer i anleggsmidler 44 571 19 193 38 871 
Utlån og forskuttering 5 000 10 000 6 834 
Kjøp av aksjer og andeler 500 430 395 
Avdrag på lån 877 756 426 
Dekning av tidligere års 
udekket 

0 0 0 

Avsetninger 0 0 210 

Årets finansieringsbehov 50 948 30 379 46 737 

    
FINANSIERT SLIK:    
Bruk av lånemidler -34 571 -25 210 -22 485 
Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

-400 -400 0 

Tilskudd til investeringer -4 548 -1 711 -12 786 
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-5 564   

Mottatt avdrag på utlån og 
refusjoner 

-877 -756 -1 272 

Andre inntekter 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -45 960 -28 077 -36 543 

    
Overført fra driftsbudsjettet -1 097 0 -6 976 
Bruk av tidligere års 
udisponert 

0 0 0 

Bruk av avsetninger -3 892 -2 302 -3 218 

Sum finansiering -50 948 -30 379 -46 737 

    

Udekket / Udisponert 0 0 0 
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Budsjettskjema 2B: Alle tall i 1000 kroner 

Oppr. 
budsjett 
2015 

Oppr. 
Budsjett 
14 

Regnskap 
2013 

Fra budsjettskjema 2A: 
   Investeringer i anleggsmidler 44 571 19 168 38 829 

    Fordeling på Prosjekt 
   Leasing kopimaskiner 11     -119 

Ipad 2015 136     

Ny barnehage 10/11     -1 734 

Ikt i skolen 410 410 404 

Ombygging svømmehall   134   

Skisseprosjekt, flerbrukshall og skoler   1 900   

Flerbrukshall 12 125     

Uteskole, Åslandslia   300   

Ventilasjon/lydisolering Evje ungdomsskole 750     

Biobrenselanlegg     3 692 

Lydisolering Hornnes barnehage     229 

Kjøp tomt og bolig Evje skole 13     1 450 

Treningsapparater mv ungdomsskolen   125   

Ombygging Evjeheimen 2012     19 286 

Ombygging Soltun 2012     743 

Ombygging Hovslagerveien 2012     11 450 

Utstyr/inventar Evjeheimen     1 443 

PLS-styring Fennefoss renseanlegg     768 

VA-anlegg Evjemoen 1 000 6 000 59 

Grenjå, rehabilitering     22 

Ledningsanlegg Dåsnesmoen     228 

Ikke spesifisert vann/avløp 3 750 3 750   

Lager Furuly 750 500 0 

Kino: Ombygging kiosk, wc mv 1 500     

Vei ned i bukta - Furuly fritidspark     109 

Klatrenett     441 

Skaterampe Furuly 650 750   

Gang/sykkelveg Hornåsen- Valhall   500   

Oddeskogen ny veg     179 

2 trinn Hornnåsen     51 

utbygging gnr 50, bnr 20,47,50   330   

Tiltak i sentrum    2 050 128 

Miljøgate Evje Sentrum 17 500     

Adressering   300   

Kjøp bruktbil   120   

 Friidrettsanlegg Hornnes 6 000 2 000   

Sum fordelt 44 571 19 168 38 829 
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Enhetenes rammer uten korreksjoner – vedtaksnivå   

Enhet Budsjett 2015 Budsjett 2014 Endring 
Endring 

i % 

Politiske styrings og kontrollorg. 2 272 400 2 205 800 66 600 3,02 

Sentraladministrasjonen 31 279 100 31 928 900 -649 800 -2,04 

Leirskolen                                   -                                      -    0 0 

Støttetiltak 1 459 300 1 675 600 -216 300 -12,91 

Kultur 5 868 200 6 324 400 -456 200 -7,21 

Hornnes skule 9 975 500 9 761 700 213 800 2,19 

Evje Barneskule 16 165 200 15 509 400 655 800 4,23 

Evje Ungdomsskule 11 619 700 12 013 200 -393 500 -3,28 

Enhet for barnehage 14 888 400 17 115 000 -2 226 600 -13,01 

Helse- og familie (inkl NAV) 35 910 100 33 148 600 2 761 500 8,33 

Pleie- og omsorg 37 478 600 37 753 400 -274 800 -0,73 

Samhandlingsreformen 0 4 889 000 -4 889 000 -100,00 

Lokalmedisinske tjenester 1 551 800 1 404 700 147 100 10,47 

Drift og forvaltning (inkl selvkost) 26 454 800 26 940 700 -485 900 -1,80 

Finans -194 912 200 -199 661 200 4 749 000 -2,30 

Reservert for lønn/pensjon -10 900 -1 009 200 998 300 -98,92 

  0 0 0   
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Økonomisk oversikt – Drift       

Tall i 1000 kroner 

Oppr. bud 
2015 

Oppr. bud 
2014 

Regnskap 
2013 

DRIFTSINNTEKTER 

   Brukerbetalinger -7 570 -7 811 -7 566 

Andre salgs- og leieinntekter -31 590 -29 654 -32 864 

Overføringer med krav til motytelser -22 343 -20 222 -34 352 

Rammetilskudd fra staten -115 200 -114 000 -110 739 

Andre statlige overføringer -6 344 -4 764 -5 859 

Andre overføringer -655 -772 -2 585 

Skatt på inntekt og formue -72 400 -71 200 -67 247 

Eiendomsskatt -3 910 -3 597 -3 595 

Andre direkte og inndirekte skatter -676 -676 -1 628 

Sum driftsinntekter -260 688 -252 695 -266 434 

    DRIFTSUTGIFTER 
   Lønnsutgifter 134 882 132 964 135 152 

Sosiale kostnader 33 805 33 075 31 554 

Kjøp som inngår i kommunal prod. 32 911 32 289 37 191 

Kjøp som erstattar egen prod. 32 008 29 318 29 480 

Overføringer 22 395 27 687 26 424 

Avskrivinger 7 540 7 540 8 006 

Fordelte utgifter -3 -33 -222 

Sum driftsutgifter 263 538 262 840 267 586 

    Brutto driftsresultat 2 850 10 145 1 151 

    EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
   Renteinntekter og utbytte -12 666 -12 771 -11 790 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 

Mottatte avdrag på lån 0 0 -79 

Sum eksterne finansinntekter -12 666 -12 771 -11 869 

    EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
   Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 636 5 504 5 241 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 73 

Avdragsutgifter 6 636 5 854 7 791 

Utlån 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter 12 272 11 358 13 105 

    Resultat eksterne finanstransaksjoner -394 -1 413 1 237 

    Motpost avskrivinger -7 540 -7 540 -8 006 

Netto driftsresultat -5 084 1 192 -5 618 
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BRUK AV AVSETNINGER 
   Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -213 0 -2 536 

Bruk av bundne fond -2 585 -2 015 -2 080 

Sum bruk av avsetninger -2 798 -2 015 -4 616 

    AVSETNINGER 
   Overføring til investeringsregnskap 1 097 0 6 976 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 

Avsetning disposisjonsfond 5 911 62 28 

Avsetning til bundne driftsfond 875 761 2 727 

Sum avsetninger 7 882 823 9 731 

    Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -503 

    Netto driftsresultat i % 1,95 
  Netto driftsresultat i % uten bundne fond 2,61 
  Netto driftsresultat i % uten bundne fond og 

premieavvik 1,66 
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Økonomisk oversikt – Investering    
Tall i 1000 kroner Oppr. 

budsjett 
2015 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

 2015 2014  

INNTEKTER    

Salg av driftsmidler og fast eiendom -400 -400 0 

Andre salgsinntekter 0 0 0 

Merverdiavgift fra investering -5 564   

Overføringer med krav til motytelse -4 547 -1 711 -12 786 

Statlige overføringer 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 

Sum inntekter -10 511 -2 111 -12 786 

    

UTGIFTER    

Lønnsutgifter 0 0 0 

Sosiale utgifter 0 0 0 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. egenprod. 39 007 17 857 31 941 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon 

0 0 0 

Overføringer 0 1 311 6 889 

Merverdiavgift 5 564   

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 

Sum utgifter 44 571 19 168 38 829 

    

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER    

Avdragsutgifter 877 756 426 

Utlån 5 000 10 000 6 834 

Kjøp av aksjer og andeler 500 455 437 

Dekking av tidligere års udekket 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 210 

Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 6 377 11 211 7 908 

    

Finansieringsbehov 40 437 28 268 33 951 

    

FINANSIERING    

Bruk av lån -34 571 -25 210 -22 485 

Mottatt avdrag på utlån -877 -756 -1 272 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 

Overføringer frå driftsregnskap -1 097 0 -6 976 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 
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Bruk av disposisjonsfond -3 873 -2 302 -1 490 

Bruk av bundet driftsfond 0 0 0 

Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 -1 728 

Bruk av bundet investeringsfond -19 0 0 

Sum finansiering -40 437 -28 268 -33 951 

    

Udekket / Udisponert 0 0 0 
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Utvikling i langsiktig gjeld:       

(alle tall i hele 1000) 2015 2016 2017 2018 
Startlån 01.01 19 494 23 617 27 572 31 358 

Avdrag startlån 877 1 045 1 214 1 383 

Nytt startlån 5 000 5 000 5 000 5 000 

Startlån 31.12 23 617 27 572 31 358 34 975 

Andre lån 01.01 162 909 181 285 201 581 207 383 

Avdrag andre lån 6 424 7 304 8 048 8 607 

Nye lån 24 800 27 600 13 850 13 850 

Ordinære lån 181 285 201 581 207 383 212 626 

Gjeld 31.12 204 902 229 153 238 741 247 601 

     
Lånerente på flytende lån er budsjettert med 2,2 % i 15 

  
Gjeld vedr. finansiell leasing er ikke tatt med. Dette er kun mindre beløp. 

 

 

 

skatt og rammetilskudd 2015   

(alle tall i hele 1000) 2015 

Rammetilskudd eksl. Inntektsutjevning -98 636 

Inntektsutjevning -16 592 

Rammetilskudd totalt (avrundet) -115 200 

Skatt (avrundet) -72 400 

Sum rammetilskudd og skatt -187 600 

 

Anslagene er lagt i tråd med signalene i statsbudsjettet. 

KS’ sin prognosemodell er benyttet, modellen for grønt hefte, 
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Betalingssatser for enheter innen helse og sosial   

   

TJENESTE Budsjett 15 Budsjett 14 

Husleie omsorgsboliger Evjeheimen( 2 soverom) 8.413 8.240 

Husleie omsorgsboliger Evjeheimen 7.361 7.210 

Husleie omsorgsboliger Hovslagerveien 7 361 7 210 

Husleie omsorgsboliger Tingberget 5.401 5.290 

Husleie hybler, omsorg  4.002  3.920 

Husleie fotpleie/frisør 2.205  2.160 

Min.pens. hjemmehjelp, pr mnd Makspris Makspris 

Hjemmehjelp timebetaling              165 160 

Amb. vaktmester timebetaling 210  205 

Middagskjøring til hjemmeboende ( pr. stk ) 100 85 

Alarmtelefon pr. mnd. mobil 320 310 

Alarmtelefon pr. mnd. under 2G 150 145 

Alarmtelefon pr. mnd. over 2G 200 195 

Leie av handicapbuss pr. km 5 5 

Varmtvannsbasseng ( pr.time ) 60 50 

Varmtvannsbasseng Hele bassenget, grupper. Pr time 600 500 

Leie av konferansesal. ( priv. ) 700 600 

Leie av stue. ( priv. ) 500 400 

Leie av stue og konf.sal.( priv. ) 1200 1000 

Leie av konferansesal. ( møte. ) 400  350 

Leie av stue. ( møte. ) 300 250 

Kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven 300  300 

Kunnskapsprøven i henhold til serveringsloven  400 350 
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BETALINGSSATSER ENHET FOR BARNEHAGE,  

EVJE OG HORNNES KOMMUNE  pr 01.01 – 30.04..2015 

 

 

Opphold 
 

 Inntekt 5 dg/u 4 dg/u 3 dg/u 2 dg/u 

9 t/dg 0 – 150 000 1980,-/mnd 1585,-/mnd  990,-/mnd  495,-/mnd 

9 t/dg 150 001 - 2480,-/mnd 1985,-/mnd 1490,-/mnd 995,-/mnd 

      

 

Ved inntekt tas det utgangspunkt i  familiens samlede alminnelige inntekt.  

I utgangspunktet  belastes alle for betaling etter toppsats innenfor det antall dager de har 

barnehageplass. Foreldre med samlet alminnelig inntekt under 150 000,- pr. år må selv søke 

om reduksjon jfr pkt 11 i vedtektene.. 

Det blir gitt 50 % søskenmoderasjon fom barn nr. 2. 

 

 

BETALINGSSATSER ENHET FOR BARNEHAGE,  

EVJE OG HORNNES KOMMUNE  pr 01.05.2015 

 

 

Opphold 
 

 Inntekt 5 dg/u 4 dg/u 3 dg/u 2 dg/u 

9 t/dg 150 001 - 2580,-/mnd 2065,-/mnd 1550,-/mnd 1035,-/mnd 

      

 

Det gis redusert foreldrebetaling for de som kommer under ny inntektsgrense ihht sentralt 

fastsatt regelverk.  Foreldre med inntekt under de nye grensene må selv søke om reduksjon.  

Det blir gitt 50 % søskenmoderasjon fom barn nr. 2. 

 

 

 

Matpenger, sats hele året: 
 

5 dg/u 4 dg/u 3 dg/u 2 dg/u 1 dg/u 

Kr 270,-/mnd Kr. 230,-/mnd Kr. 190,-/mnd Kr. 140,-/mnd Kr. 100,-/mnd 

 

Matpenger dekker mat og drikke til 3 måltid pr. dag. 
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Betalingssatser 

  

   SFO 2014, Evje barneskule og Hornnes barneskule 

Leie Evje barneskule 2014 
  

   Betalingsatser SFO     

Timer pr uke Satser 01.01.14 Satser 01.01.15 

Opp til 5,5 740,- 760,- 

6-10,5 1235,- 1270,- 

11-15,5 1635,- 1680,- 

16 og over 2090,- 2150,- 

Ekstra kjøp pr time 36,- 37,- 

   Betalingssatser utleie pr time 2014 pr.time 2014 

Gymsal eller bomberom 195,- 200,- 

Svømmehallen 195,- 200,- 

Næringsdrivende/private/andre kommuner mv, 
svømmehallen 590,- 600,- 

Badstue 57,- 59,- 
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Tilbud i Kulturskolen  2012 /2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Sang 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Trekkspill 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Trommer 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Gitar 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Elektrisk gitar 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Bass 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Piano 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Hardingfele 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Fiolin 1250,- 1300,- 1300,- 1350,- 

Kunst Ikke igangsatt Ikke igangsatt Ikke 

igangsatt 

Ikke igangsatt 

Band 1050,- 1100,- 1100,- 1150,- 

Ballett  1050,- 1100,- 1100,- 1150,- 

Småtrommer 1050,- 1100,- 1100,- 1150,- 

Korps (egenandel adm. ikke av 

kulturskolen) 

0,- 0,- 0,- 0,- 

 

Viktig å vite: 

Pris: 

 Det koster kr 1 350,- for enkelttimer pr halvår å være elev i kulturskolen. 

Gjelder fra 01.08.2015 

 Ellers koster gruppeundervisning kr 1150,- pr halvår. 

 Kurs av kortere varighet har egne priser og disse kan variere fra tilbud til tilbud.  

 Betaling skjer på slutten av hvert semester. 

 Fra elevplass nr 3 i samme familie får man halv pris på denne plassen. 

 Korpset har ingen egenandel. 
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Plan- og bygningsloven § 33-1  

   
2014 2015 

      
(kr) (kr) 

1. 
For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL § 

20-2 betales:     
    

 
-frittstående bygg mellom 50-70 m2         2 180  2 620 

  
 

-andre søknadspliktige tiltak         1 090  1 310 

              
 2. For søknad om  oppføring av skorstein § 20-1         1 090  1 310 

        3. For øvrig arbeid etter § 20-1 betales (bruksareal) 

  

        

 

Tiltaksklasse 1 (SØK) 0-50 m2         4 355  5 230 

 
51-200 m2         6 535  7 840 

 
201-400 m2       10 020  12 020 

 
401-       14 520  17 420 

 
        

 

Tiltaksklasse 2 (SØK) 0-50 m2         6 534  7 840 

 
51-200 m2       10 020  12 020 

 
201-400 m2       14 520  17 420 

 
401-       21 780  26 140 

 
        

 

Tiltaksklasse 3 (SØK) 0-50 m2       10 020  12 020 

 
51-200 m2       14 520  17 420 

 
201-400 m2       21 780  26 140 

 
401-       33 395  40 070 

 
Enebolig og enebolig med hybel         3 990  4 790 

      
    

4. For endring av gitt tillatelse etter § 20-1 og § 20-2:       1 000  

5. For tiltak etter § 20-1 m) betales :     3 000  

6. For søknad om dispensasjon etter § 19 betales        2 760  4 000 

 
Det skal betales fullt gebyr for første dispensasjon i en sak, deretter skal 

det betales 25% av gebyret for øvrige dispensasjoner i samme sak. 

  
 

  

 
      

 
    

   7. For søknad om lokal godkjenning pr. firma/person        2 760  3 310 

        8. For søknad om lokal godkjenning av arbeid med oppføring av skorstein betales                   -    0 

        9. For søknad om riving § 20-1, betales 30 % av satsene i pkt. 3     

        10. a) For behandling av privat reguleringsplan betales        20 000  35 000 

 

I tillegg kommer utgifter til annonsering og porto i forb. med 

førstegangsbehandling   
 

 
b)  For mindre endring av privat reguleringsplan betales        10 000  

 
For mindre justeringer av ett konkret forhold / punkt i planen / kart og som kun involverer    

 
et begrenset antall høringsinstanser betales               5 000   
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Forurensningsloven § 52a 

   
2014 2015  

      
(kr) (kr)  

1. Søknad om utslippstillatelse, mindre enn 15 PE         2 760  3 310  
2. Søknad om utslippstillatelse, større enn 15 PE       13 500  16 200  
3. Mindre endring av utslippstillatelse, mindre enn 15 PE         1 525  1 830  
4. Mindre endring av utslippstillatelse, større enn 15 PE         2 395  2 870  
5. Gebyr for befaring i forbindelse med etablering av tett tank (hytter)         1 745  2 090  

        
 

Avslag 

      
 

        
 

 

Alle gebyr blir de samme uavhengig om det blir gitt tillatelse eller ikke. 

  
 

        
 

Gebyr for rask behandling av opplysninger om planstatus m.m. 

  
  

 
 

 
     

2014 2015  

      
(kr) (kr)  

 
Ved ønske om svar innen 7 dager (fra innstempling til utsendelse) kreves gebyr         1 450  1 740  

        
 

Gebyr for frikjøp fra krav om opparbeidelse av parkeringsplasser 

    
 

      
2014 2015  

 

For frikjøp etter vedtekt av 10.03.97 gitt i medhold  (kr) (kr)  

 

av plan- og bygningslovens § 28-7 betales pr. plass:        38 220  45 860  

        
 

 

Evt. gebyrinntekter skal settes av på fond til opparbeiding av offentlige 

parkeringsplasser. 

  
 

        
 

Urimelig gebyr 

      
 

 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til 

grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan 

administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette 

et passende gebyr.  

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

        
 

        
 

Matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) 

    
 

 
       

 
1 Gebyrer 

      
 

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring gir gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 
m). 

  
 

  
 

  
 

        
 

Ny jordbrukseiendom på over 100 daa skal ikke måles opp. 
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1.1   Oppretting av matrikkelenhet 

  
2014 2015  

1.1.1          Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

  
(kr) (kr)  

Areal fra 0-500 m2 

 
  14 470 15 190  

Areal fra 501-2000 m2 

 
  17 100 17 960  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt daa. 

  
1 315 1 380  

Areal fra 10 001 m2 faktureres etter timepris 

  
1 710 1 800  

 
       

 
1.1.2          Matrikulering av eksisterende umatrikulert 

grunn 
    

 

Areal fra 0-500 m2 

 
  14 470 15 190  

Areal fra 501-2000 m2 

 
  17 100 17 960  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt daa. 

  
1 315 1 380  

Areal fra 10 001 m2 faktureres etter timepris 

  
1 710 1 800  

Matrikulering som gjennomføres uten oppmålingsforretning 

  
5 720 6 010  

 
       

 
1.1.3          Oppretting av punktfeste 

 
 

7 890 8 280  

 
       

 
1.1.4          Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

    
 

Areal fra 0-50 m2 

 
  6 580 7 900  

Areal fra 51-250 m2 

 
  7 890 9 470  

Areal fra 251 m2 – 2000 m2 

 
 

 
9 201 11 040  

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt daa 

  
2 630 3 160  

 
       

 
1.1.5          Eierseksjoneringsgebyr på bygg: 

    
 

Jfr. Lov om eierseksjoner. 

     
 

Hvis befaring ikke er nødvendig 

  

3 x 
rettsgebyr 

3 x 
rettsgebyr  

Ved befaring 

    

5 x 
rettsgebyr 

5 x 
rettsgebyr  

 
       

 
1.1.6          Oppretting av anleggseiendom 

    
 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 

    
 

Volum 0-2000 m2 

 
 

 
18 420 19 340  

Volum fra 2001- økning pr påbegynt 1000 m3 

  
2 630 2 760  

 
 

 
     

 
1.1.7          Registrering av jordsameie 

    
 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid 

  
 

       
 

1.2   Oppretting av matrikkelenhet uten fullført 
oppmålingsforretning 

    

 

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre  

  oppmålingsforretning 

     
 

 
       

 
1.2.1          Avbrudd i oppmålingsforretning eller 

matrikulering 
    

 

      

      



 63 

 2014 2015  

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan 
fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 

  
 

  
 

  
 

 
       

 
1.3 Grensejustering 

     
 

 
       

 
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

    
 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 
5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan 
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justeringen. For grensejustering til veg – eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. 

  
 

  

 

Areal fra 0-250 m2 

  
 7 895 8 290  

Areal fra 251-500 m2 

  
 10 525 11 050  

 
       

 
1.3.2 Anleggseiendom 

     
 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3.   

 

  
 

Volum fra 0-250 m3 

  
 9 210 9 670  

Volum fra 251-1000 m3 

  
 10 525 11 050  

 
       

 
1.4   Arealoverføring 

     
 

 
       

 
1.4.1          Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

    
 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.   

 

  
 

Areal fra 0-250 m2 

  
 11 840 14 210  

Areal fra 251-500 m2 

  
 13 160 15 790  

Areal fra 501 m2 – økning pr. påbegynte 500m2 

  
1 315  1 580  

        
 

1.4.2          Anleggseiendom 

    
 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, 
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en 
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er tilstede. Matrikkelenheten skal 
utgjøre et sammenhengende volum. 

  
 

  
 

  
 

  
 

Volum 0-250 m3 

  
 7 895 9 470  

Volum 251-500 m3 

  
 10 525 12 630  

Volum fra 501 m3 – økning pr. påbegynte 500m3 

  
1 315 1 580  

 
       

 
1.5   Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinatbestemt ved oppmålings- 

 forretning 

      
 

For inntil 2 punkter 

  
 4 605 5 070  

For overskytende grensepunkter pr punkt 

  
790 870  

 
       

 
1.6   Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller  

 klarlegging av rettigheter 
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    2014 2015  

For inntil 2 punkter 

  
 6 580 8 000  

For overskytende grensepunkter, pr punkt 

  
1 315 1 580  

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

    
 

 
       

 
1.7   Privat grenseavtale 

     
 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 
 

 
5 260 5 790  

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  
 

 
660 730  

Billigste alternativ for rekvirent velges. 

    
 

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

    
 

 
       

 
1.8   Urimelig gebyr 

     
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet 
og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, 
av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

 
 

 
 

 
 

        
 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra 
den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et passende gebyr.   

 

  
 

 
       

 
1.9   Betalingstidspunkt 

     
 

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.  

  
 

       
 

1.10           Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 
saken 

    

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,  

 opprettholdes likevel gebyret. 

     
 

 
       

 
1.11           Utstedelse av matrikkelbrev 

    
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 

  
 245 260  

Matrikkelbrev over 10 sider 

  
 475 500  

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 
       

 
1.12. Timepris for arbeid etter Matrikkellova 

    
 

For alt arbeid som ikke kan regnes etter ovenstående faste satser regnes en timepris på: 

 Kontorarbeid (for og etterarbeid) 
 

 
1 070 1 120  

Markarbeid 

   
 1 710 1 800  
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Drift 
Gebyrregulativ for 2015, Vedtatt i kommunestyret  
Vann- og avløpsgebyrer  

Jfr. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Satsene er eks. mva.  

Vanngebyrer:       2014  2015 

Abonnementsgebyr       kr 1.880,- kr 1.852,- 

Målt forbruk, pris /m
3
       kr 15,-  kr 15,- 

Tilkoblingsgebyr        kr 10.000,- kr 10.000,- 

Avløpsgebyrer: 

Abonnementsgebyr       kr 2.975,-  kr 3.048,-- 

Målt forbruk, pris /m
3
       kr 16,50  kr 17,- 

Tilkoblingsgebyr        kr 10.000,- kr 10.000,- 

Renovasjonsgebyrer 

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva. 

Standard I        kr 2.230,- kr 2.516,- 

Standard I – felles       kr 1.350,- kr 1.524,- 

Kompostering I        kr 1.520,- kr 1.712,- 

Kompostering I – felles       kr 1.100,- kr 1.240,- 

Alternativer, tilleggsgebyr: 

 - Brun dunk 240 l l     kr 580,-  kr 656,- 

 - Grå dunk 240 l,       kr 645,-  kr 728,- 

- Brun dunk 360 l,       kr 770,-  kr 868,- 

- Grønn dunk 360 l      kr 770,-  kr 868,- 

 - Grå dunk 360 l,       kr 960,-  kr 1.084,- 

Hytte, fritidsbolig        kr 1.160,- kr 1.308,- 

 

 

 

Slamtømmingsgebyrer 

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva. 
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Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert 2 år.    

Tank < 4,5 m
3
,   (minstepris)      kr 1.400,- kr 1.420,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 2.150,- kr 2.176,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 2.600,- kr 2.632,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 3.350,- kr 3.392,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr 450,-  kr 450,- 

Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert år. 

Tank < 4,5 m
3
,   (minstepris)      kr 2.500,- kr 2.532,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 3.700,- kr 3.748,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 4.700,- kr 4.760,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 5.350,- kr 5.416,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr 450,-  kr 450,- 

Tømming på bestilling (såkalte ”tette tanker uten utløp” og ved tømming på ordinære anlegg 
utenom planlagt tid) 

Tank < 4,5 m
3
,  (minstepris)      kr 2.700,- kr 2.736,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 3.900,- kr 3.948,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 4.900,- kr 5.000,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 5.350,- kr 5.350,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr 450,-  kr 450,- 

Tillegg for nød-tømming utenom arbeidstid, gjelder alle tanker  kr 3.000,- kr 3.000,- 

 

Husleietakster for aldersboliger 

Leilighet 35m
2
: (nr. 402, 403, 404, 406, 407, 413, 414)   kr 3.910,- kr 3.990,- 

Leilighet 47m
2
:  (nr. 401, 405, 408, 412, 415) )    kr 4.635,- kr 4730,- 

Leilighet 68m
2
: (nr. 409, 410, 411, 416, 417, 418)    kr 6.180,- kr 6.200,- 

Leilighet ved Hornnes heimen ”hønsehuset”     kr 5.455,- kr 5.500,- 

Leilighet inne på Hornnes heimen, stor     kr 5.455,- kr 5.500,- 

Leilighet inne på Hornnes heimen, liten     kr 4.635,-          kr 4.700,- 
  

Feiegebyr  

Jf lov om brannvern § 28. Satsen er eks. mva.      

For feiing betales pr. pipe              kr 360,-  kr 400,- 
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Prisliste for leie av Furuly flerbrukshus  
 
 

Privat: 
 
Storsal    kr  1 420,- pr. gang/dag (mandag – fredag) 
Sal 2    kr        430,- pr. gang/dag (mandag – fredag) 
 
 
Private selskaper: 
 
Storsal     kr  2 840,- lørdag - søndag 
Storsal    kr    4 260,- fredag - søndag 
Storsal    kr   5 680,- torsdag - søndag 
 
 
Næring: 
 
Storsal     kr  1 700,- pr. gang/dag 
Sal 2    kr     430,- pr. gang/dag 
 
 
Lag og organisasjoner fra egen kommune: 
 
Storsal     kr       855,- pr. gang/dag 
Sal 2    kr     145,- pr. gang/dag 
 
 
Lag og organisasjoner fra andre kommuner: 
 
Storsal    kr  1 145,- pr. gang/dag 
Sal 2    kr     250,- pr. gang/dag 
 
 
Bruk av innelåst teknisk utstyr: 
 
F.eks. prosjektor, lerret, lyd/lys etc. faktureres med kr 535,- i tillegg til vanlig leie. 
 
 
 
 
NB! Barne- og ungdomsarbeid for unge t.o.m. 17 år har gratis leie.  
Dette gjelder imidlertid kun for livssynsnøytrale organisasjoner fra Evje og Hornnes kommune. 
 
 
Prisene reguleres i henhold til Evje og Hornnes kommunes vedtatte budsjett, hvert år pr. 1.1. 

 
 
 
 
 
 


